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УДК: 355.405.7(47+57)«1918/1921»(045)
Валерій ВОРОЖКО*

Радянська військова цензура у 1918–1921 рр.
Мета. На підставі опублікованих наукових праць та архівних документів

дослідити  історичні аспекти  становлення та розвитку військової
цензури у перші роки радянської влади, проаналізувати та система-
тизувати нормативно-правові акти з питань військової цензури: по-
ложення, переліки відомостей, що не підлягають розповсюдженню.

Методологія та методи. Методологія дослідження спирається на прин-
ципи об’єктивності, позитивізму, системності, діалектики, історизму.
Дослідження базується на історичних методах: проблемно-хроноло-
гічному, історико-порівняльному, історико-правовому.

Висновки. Автор дослідив діяльність радянської військової цензури і
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вої цензури у досліджуваний період присвячено обмаль праць.
В Україні можна згадати лише працю І. Позднякової1. Небагато
таких праць і за кордоном. Майже всі вони належать російським
історикам.  Серед  них варто зазначити  П. Батуліна, одного  із
провідних дослідників цієї теми, автора низки статей з історії
військової цензури початку ХХ ст.2 Для більшості його публіка-
цій притаманна стримана прорадянська апологетика та інфор-
мативність.

На  основі  наукових  праць  та  архівних  документів  автор
статті здійснив аналіз формування військової цензури у 1918–
1921 рр. Становлення та вдосконалення цензорських установ,
на які покладалися завдання здійснення владного контролю за
змістом і поширенням інформації з метою недопущення таких
ідей та думок, що визнавалися владою небажаними, відбувало-
ся паралельно із розбудовою партійних і державних структур.
Один із перших декретів радянської влади від 27 жовтня 1917 р.
був про заборону видань опозиційних засобів масової інфор-
мації3. У розвиток цього декрету Рада народних комісарів (далі –
РНК) РСФРР 28 січня 1918 р. ухвалила постанову про Револю-
ційний трибунал преси, наділений широкими повноваження-

1 Позднякова І. Становлення  системи  військової  цензури в  радянській
Росії // Наукові записки [КДПУ ім. В. Винниченка]. – 2012. – Вип. 15 –
С. 153–161.

2 Батулин П. Военная цензура в период Первой мировой войны и рево-
люции 1917–1918 гг.: проблема сущности и преемственности // Проб-
лемы истории, философии, культуры – 2006. – № 3 (16). – С. 141–155;
Его же: Создание советской военной цензуры в 1918 г. // Военно-исто-
рический архив. – 2010. – № 2. – С. 120–137; Его же: Перечни военной
цензуры 1912–1923 гг. // Ленинградский юридический журнал. – 2012. –
№ 4. – С. 152–165; Его же: Когда советская почтово-телеграфная воен-
ная цензура стала перлюстрацией? // История книги и цензуры в Рос-
сии: матер. III междунар. науч. конф., 27–28 мая 2014 г., СПб. – С. 184–
192; Его же: Главный комиссар военной цензуры И. Плотников: пред-
принимательство в государственном строительстве и  альтернативы
жизненных планов // История книги и цензуры в России: матер. меж-
дунар. науч. конф., 21 мая 2019 г., СПб. – С. 115–135.

3 Ленин В.И. и ВЧК. (1917–1922): сб. док. / сост. Ю. Ахапкин и др. – М.: ИМЛ,
КГБ при СМ СССР, 1970. – С. 7–9.

як протидія шпигунству, витоку таємних відомостей. Але у реаль-
ному житті мала суттєве політико-ідеологічне спрямування та була
частиною політичного розшуку. Радянська державна система була
вкрай заідеологізованою й потребувала захисту як від зовнішнього
ворога, так і від внутрішнього. Це зумовлювало розвиток різнома-
нітних форм цензури у радянському суспільстві. Завданням військо-
вої цензури був не лише захист таємних відомостей, а й контроль
за всією загальнополітичною ситуацією, національними рухами,
соціально-економічними проблемами. Небезпечними для себе біль-
шовики вважали не тільки прямі політичні випади, але і будь-яку
критику в усіх сферах буття, яка могла б послабити монопольну вла-
ду Компартії. Автором встановлено, що небажана для влади інфор-
мація оголошувалася таємницею або такою, що не підлягає розпов-
сюдженню і включалася до цензорських переліків «відомостей, що
не підлягають  розповсюдженню». Діяльність  військової цензури
базувалася на численних нормативно-правових актах, основними
з яких були «Положення про військову цензуру» та так звані «Пере-
ліки…». Автор дійшов висновку, що робота радянських військових
цензурних органів зосереджувалася у чотирьох основних напрямах:
а) притаманному військовій цензурі, тобто в контррозвідувально-
му – недопущення розголошення таємних відомостей (військових
таємниць); б) політично-охоронному, тобто унеможливлення (не-
залежно від носія  інформації –  від газети до приватного листа)
критики більшовицького режиму; в) політично-розшуковому – за
завданнями органів державної безпеки; г) моніторинговому – вив-
чення суспільних настроїв через перлюстрацію кореспонденції.

Ключові слова: військова цензура, ВЧК, перлюстрація, цензура.

Витоки надскладної ситуації  в сучасній  Україні,  що  спри-
чинені  зовнішньою  агресією та  сепаратистськими  проявами
значною мірою криються саме у спадщині радянського тота-
літарного режиму, якому була притаманна, серед іншого, над-
звичайна закритість.  Без всебічного  врахування історичного
досвіду не можна успішно вирішити завдання збереження ук-
раїнської державності, демократизації всіх сфер життя, забезпе-
чення надійної безпеки і прав кожного громадянина України.

Сучасна інформатизація суспільства, зростання ролі медіатех-
нологій в управлінні політичними й економічними процесами,
у формуванні масової та індивідуальної свідомості, маніпуляції
нею привертають увагу дослідників до вивчення історії радян-
ської цензури, але переважно – до історії політичної цензури.

Проблеми військової цензури у дослідників політичної цен-
зури згадуються лише побіжно. Історії саме радянської військо-
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наркомвоєну № 224 від 21 березня 1918 р. ВПТК був переданий
до «військового контролю» (контррозвідці)8.

Цензурою у 1918 р. також охоче займалися різноманітні ор-
гани влади, переважно місцеві, які під гаслом захисту військо-
вої таємниці та боротьби з антирадянською крамолою почали
також грабувати поштові пакунки, у першу чергу речові та про-
дуктові. Після  «реквізиції»  за розпорядженням ростовського
військово-революційного  комітету  30-ти  вагонів  поштових
пакунків  на  користь  місцевих  «товаришів-революціонерів»,
наркомпоштель вирішив упорядкувати цю справу і підготував
декрет РНК, підписаний 5 квітня 1918 р., «Про заборону конфіс-
кації, реквізиції і затримання поштових пакувань і кореспон-
денції»9. Цим декретом все, що заборонялося, насправді, дозво-
лялося  робити,  але тільки  за  згодою  наркомпоштелю  або  за
окремими постановами судових і слідчих органів. Керівництво
ВЧК вважало, що саме вони є слідчим органом. Це підтвердив
наркомпоштель циркулярним листом від  28 травня  1918 р.,
який надав право чекістам конфісковувати, реквізувати та зат-
римувати  поштові  пакування  і  кореспонденцію.  Цей  процес
отримав назву «виїмка». На підставі зазначеного декрету чекіс-
ти здійснювали перлюстрацію поштово-телеграфної кореспон-
денції (далі – ПТК) і примушували працювати на власні відомчі
інтереси військових цензорів.

«Військовий контроль» поступово змінював свої завдання і
функції.  Після  входження  Управління  (відділу)  військового
контролю  до  структури  радянської  контррозвідки  цензори
забажали долучиться до перлюстрації міжнародної кореспон-
денції. Таке право було їм надане 8 травня 1918 р. циркуляром
наркомпоштелю № 277910.

20 травня 1918 р. наркомвоєн у складі оперативного відділу
створив власне Бюро військової цензури, яке 3 червня того ж
року реорганізували у військово-цензурне відділення (далі –

8 Батулин П. Создание советской военной цензуры в 1918 г. – С. 121–122.
9 Ленин В.И. и ВЧК. (1917–1922). – С. 66–67.
10 Батулин П.  Когда советская  почтово-телеграфная военная  цензура

стала перлюстрацией? – С. 187.

ми4. Тоді ж були створені комісаріати (відділи) агітації, пропа-
ганди і друку, і з’явилися цензурні комісари, які взяли на себе
всі види цензури.

У 1918–1921 рр. захист таємних відомостей здійснювали в
першу чергу військові структури. До початку 1918 р. всі дора-
дянські структури військової цензури, такі як військові пошто-
во-телеграфні контрольні бюро  та  інші,  були ліквідовані.  На
їхній  базі,  використовуючи людські  і матеріальні ресурси  та
нормативну базу царської цензури, більшовики почали буду-
вати власні цензорські органи. Так, згідно наказу наркомату з
військових справ РСФРР (далі – наркомвоєн) від 8 січня 1918 р.
№ 11 була створена посада Головного комісара у справах війсь-
кової цензури, на яку був призначений І. Плотніков. Він очолив
підрозділ військової цензури, який залишився від Тимчасово-
го  уряду5.  Військова цензура,  що  отримала  тимчасову  назву
«Військовий поштово-телеграфний контроль» (далі – ВПТК),
під час «вакууму» влади перебрала на себе і невластиві прикор-
донні та митні функції.

Іншим наказом наркомвоєну від 20 січня 1918 р. начальни-
ком ВПТК був призначений К. Манцевич, його заступником –
І. Медвєдєв. Цей наказ викликав певне непорозуміння, оскільки
вже відбулося призначення І. Плотнікова. Тому 26 січня 1918 р.
спільним наказом наркомвоєну і наркомату пошти і телеграфів
(далі – наркомпоштель) головним комісаром  ВПТК було під-
тверджено І. Плотнікова. К. Манцевич і І. Медвєдєв залишилися
керівниками ВПТК, але були підпорядковані І. Плотнікову, як
«головному комісару» ВПТК6.

5 березня 1918 р. ВПТК за підписом К. Манцевича видало
«Інструкцію з контролю телеграфної кореспонденції», що поси-
лювала політичну складову військової цензури7. Згідно наказу

4 Ленин В.И. и ВЧК. (1917–1922). – С. 57–59.
5 История советской политической цензуры. Документы и комментарии

/ сост. Т. Горяева, З. Водопьянова. – М: РОССПЭН, 1997. – С. 247.
6 Батулин П. Главный комиссар военной цензуры И. Плотников… – С. 123.
7 Там же – С. 127.
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цензурою, без дозволу останньої, карали ув’язненням до шести
місяців або стягненням грошового штрафу до 20 тис. рублів14.
Діяльність ВЦВ на початку їхньої діяльності зводилася, здебіль-
шого, до перегляду вже надрукованих газет та цензурування
телеграм агентства РОСТА.

Як вже зазначалося, чимало в організації радянської військо-
вої  цензури мало  тяглість  від  військової цензури  імперської
Росії. Цензурна справа потребувала певних знань і навичок, зок-
рема, загальної освіченості, знання іноземних мов та широко-
го світогляду, тому довгий час більшовики використовували
царських фахівців поруч з цензорами-комуністами. Так звані
буржуазні «специ-цензори» та колишні революціонери-небіль-
шовики знаходилися під контролем чекістів, оскільки підозрю-
валися в евентуальному шпигунстві та «шкідництві». Тим паче,
що органи військової цензура знаходилися під жорстким конт-
ролем ВЧК. Тільки у серпні 1918 р. були заарештовані військові
«специ-цензори»  С. Міхно,  Д. Міхно,  В. Міхно,  Є. Сумароцький.
Військового цензора Є. Голіцина заарештували як агента аме-
риканського шпигуна К. Каламантіно15.

Начальник  ВЦВ  М. Мустафін  був  також заарештований  у
серпні того ж року у справі лівих есерів. Після арешту Мустафіна
з ВЦВ звільнили його дружину та колишніх товаришів по служ-
бі, яких він прийняв на роботу до свого підрозділу. Відбувалися
також арешти інших «спеців». Трудову династію цензорів ро-
дини Міхно з часом відпустили, доля інших невідома.

ВЦВ здійснювало не тільки військову і політичну цензуру.
Так, з 21 серпня 1918 р. ВЦВ розпочало перегляд «порнографіч-
ної та кримінально-лубочної літератури» на підставі «тому, що
більш вільні від праці», ніж комісари друку16.

31 серпня 1918 р. наркомвоєн затвердив штат ВЦВ у складі
76  осіб:  завідувач  ВЦВ,  його  помічник,  3 старших  цензори,
3 уповноважених,  18  цензорів,  журналіст  та  допоміжний

14 История советской политической цензуры. – С. 30–31.
15 Войтиков С. Отечественные спецслужбы и Красная армия. 1917–1921. –

С. 25.
16 Батулин П. Создание советской военной цензуры в 1918 г. – С. 128.

ВЦВ) у складі 18 цензорів. Його із червня очолював співробіт-
ник оперативного  відділу М. Мустафін11. Він,  його  заступник
В. Пряхін та старший цензор С. Алмазов на основі дожовтневих
військово-цензурних положень  і переліків відомостей  1914–
1917 рр. розробили «Положення про військову цензуру газет,
журналів та всіх періодичних друкованих видань» (далі – «Поло-
ження-1»), «Інструкцію військовим цензорам», що дозволяла
затримувати вихід публічних матеріалів з політичних мотивів
та «Перелік відомостей, що підлягають попередньому перегля-
ду військовою цензурою» (далі – «Перелік-1»). 21 червня 1918 р.
вищенаведені  нормативні  документи  затвердив наркомвоєн
Л. Троцький12.

«Перелік-1» складався з 27 пунктів та був компіляцією до-
жовтневих переліків. У «Переліку-1» щодо переліків від 1914–
1917 рр. були внесені незначні зміни, наприклад, «Рада мініст-
рів» змінена на «Раднарком» і вилучено пояснення про райони
дії «Переліку-1» у відомостях про порушення «звичайного пли-
ну життя».

У «Положенні-1» зазначалося, що:
«[…] військова цензура полягає в попередньому перегляді дру-

кованих творів, призначених до опублікування, що містять відо-
мості, які не підлягають оголошенню, в інтересах збереження
військової таємниці[…]»13.

Згідно «Положення-1», до складу органів військової цензури
увійшли ВЦВ при оперативному відділі наркомвоєну та місцеві
цензори при окружних губернських та повітових комісаріатах,
де існували органи преси. До повноважень ВЦВ належало керів-
ництво та нагляд за діяльністю місцевих військових цензорів,
роз’яснення питань, що могли виникнути під час застосування
цього положення, а також розгляд скарг на дії місцевих військо-
вих цензорів. Винних у виданні друкованих творів, опублікуван-
ня яких могло здійснюватися тільки після розгляду військовою

11 Батулин П. Создание советской военной цензуры в 1918 г. – С. 136.
12 Войтиков С. Отечественные спецслужбы и Красная армия. 1917–1921. –

М.: Вече, 2010. – С. 17.
13 История советской политической цензуры. – С. 29–30.
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ливих відділів ВЧК мали право давати завдання місцевим орга-
нам ВЦВ контролювати листування визначених ними осіб21.

РВРР наказом від 23 грудня 1918 р. за № 436 затвердила но-
ве «Положення про військову цензуру» (далі – «Положення-2»),
що запровадило військову цензуру не тільки друкованих ви-
дань, а також службового і приватного листування. Стаття пер-
ша «Положення-2» зазначала, що військова цензура існує для
збереження  військової  таємниці.  «Положення-2»  визначало
структуру органів військової цензури, що включала:

а) ВЦВ Реєструпру РВРР;
б) військово-цензурні  відділення  при  відділах  військового

контролю округів;
в) військово-цензурні пункти  при  відділеннях  військового

контролю губернських військових комісаріатів, що форму-
валися за потреби;

г) місцевих військових цензорів». Винні у порушенні «Поло-
ження-2» підлягали суду Ревтрибуналу, а в окремих випад-
ках – покаранню в адміністративному порядку22.

Відповідно до Положення-2, на ВЦВ Реєструпру РВРР покладалося:
«[…] а)  узагальнення і підготовка даних військово-освідомчого

характеру отриманих всіма цензурними органами; б) направ-
лення урядовим та  іншим зацікавленим органам відомостей,
які можуть бути корисними у справі боротьби зі зловживаннями,
що становлять  шкоду військовим  інтересам;  в) керівництво  і
спостереження за підвідомчими установами та особами; г) роз-
робка керівних інструкцій та розпоряджень з питань військової
цензури; д) розгляд скарг щодо підвідомчих цензурних органів».

Військова цензура здійснювала:
«[…] а) попередній контроль усіх творів друку, малюнків, фото-

графічних і кінематографічних знімків, призначених до випуску
в  світ,  де  повідомляються  відомості  військового  характеру;
б) контрольний перегляд після виходу в світ усіх творів зазначе-
них у пункті “а”; в) попередній огляд призначених до опубліку-
вання всякого роду наказів, офіційних повідомлень тощо, що
містять  військові відомості;  г) перегляд міжнародних  і,  у  разі

21 Ленин В.И. и ВЧК. (1917–1922). – С. 67.
22 История советской политической цензуры. – С. 31–32.

склад17. Після арешту М. Мустафіна з вересня до грудня 1918 р.
обов’язки  начальника  ВЦВ  виконували  В. Пряхін  та  В. Гри-
гор’єв18.

2 вересня 1918 р. на підставі постанови Всеросійського цент-
рального  виконавчого  комітету  була  створена  Революційна
військова рада республіки (далі – РВРР), що стала на чолі всіх
фронтів, військ і військових установ. Її очолив Л. Троцький.

Відповідно до затвердженого РВРР 3 жовтня 1918 р. «Поло-
ження про військовий контроль», ВПТК та його місцеві органи
були підпорядковані відділу військового контролю РВРР19. Під
час чергової реорганізації структури військового управління
згідно до наказу РВРР № 197/27 від 5 листопада 1918 р. ВЦВ
передали до відділу військового контролю Реєстраційного (роз-
відувального)  управління  (далі  –  Реєструпр)  РВРР.  У  цьому
відділі створили Бюро друку у складі 41 особи і поклали функції
вже колишнього ВЦВ. Але у грудні того ж року Бюро друку зно-
ву стало самостійним Військово-цензурним відділом у складі
Реєструпру (далі – ВЦВ Реєструпру)20.

Хоча повноваження ВЦВ Реєструпру і ВЧК у галузі пошто-
вої кореспонденції начебто були розмежовані, чекісти часто за-
лучали військових цензорів. Зокрема, декрет від 5 квітня 1918 р.
на монополію чекістів щодо реквізиції пакунків і кореспонден-
ції на місцях не завжди виконувався, і на їхнє прохання нарком-
поштель циркуляром № 4022 від 10 жовтня 1918 р. ще раз під-
твердив виключне право органів ВЧК затримувати пакунки і
кореспонденцію. ВЧК 3 грудня 1918 р. видала наказ № 93, який
надавав  місцевим  органам  ВЧК право  перевіряти  кореспон-
денцію  «контрреволюціонерів» за  погодженням  з комісаром
поштової установи. Органи ВЧК використовували для власних
потреб підрозділи ВЦВ. Зокрема, інформаційні відділення особ-

17 Волковский Н. История информационных войн. – СПб: Полигон, 2003. –
Ч. 2. – С. 152.

18 Батулин П. Создание советской военной цензуры в 1918 г. – С. 135.
19 Советская военная контрразведка: сб. док. / сост. А. Алов и др. – Вып. 1.

(1918–1922 гг.) – М.: ВКШ КГБ, 1978. – С. 7–8.
20 Волковский Н. История информационных войн. – С. 153.
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лік-3» містив загальне (досить недолуге) положення, відповід-
но до якого відомості про заходи РНК та інших органів влади
стосовно оборони, що містять військову таємницю, не підляга-
ють оголошенню25.

28 грудня 1918 р. начальником ВЦВ Реєструпру було призна-
чено більшовика (з 1917 р.) комісара друку Я. Грейєра, 1894 р. н.
Як зазначалося у його послужному списку – «без певної професії».
Посаду він займав до жовтня 1919 р. У лютому 1919 р. його ледве
не звільнив з посади Л. Троцький «за профнепридатність»26.

Розширення участі ВЦВ Реєструпру та його місцевих органів
у політичній цензурі викликало численні конфлікти з органами
політичної цензури та з редакторами партійних і радянських
видань, керівництвом цивільних партійно-радянських установ.
Відображенням цих протиріч стало формулювання резолюції
«Про партійний і радянський друк», ухваленої у березні 1919 р.
на VIII з’їзді РКП(б):

«[…] військова цензура повинна бути в суворих  рамках питань
оперативного і військово-організаційного характеру»27.

На цю резолюцію миттєво відреагували українські більшо-
вики: 28 березня 1919 р. був виданий декрет РНК УСРР № 373
«Про  введення цензури для статей  військового  характеру  у
періодичних виданнях». У ньому зазначалося:

«[…] з метою збереження в таємниці від шпигунів супротивника
відомостей про бойові дії Червоної армії та про заходи уряду
щодо розвитку і удосконалення військової справи, запровади-
ти для всіх періодичних видань на Україні цензуру для статей і
повідомлень військового характеру. Положення про цензуру і
штати відповідних установ розробити наркомвоєну»28.

25 Самойленко П.  К  вопросу  о  предмете преступлений,  посягающих  на
внешнюю безопасность и обороноспособность СССР // Труды ВШ КГБ
СССР. – 1977. – Вып. 12. – С. 197–198.

26 Войтиков С. Отечественные спецслужбы и Красная армия. 1917–1921. –
С. 276.

27 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. –
М.: Политиздат, 1983. – Т. 2. – С. 116.

28 Собрание  узаконений  и распоряжений рабоче-крестьянского прави-
тельства Украины за 1919 г. – К.: Печатня С. Яковлева, 1919. – С. 502.

потреби, внутрішніх поштових відправлень і телеграм; д) конт-
роль за розмовами міжміським телефоном».

Одним з окружних відділень, підпорядкованих ВЦВ Реєст-
рупру, став колишній петроградський ВПТК, яким продовжу-
вав до свого арешту керувати вищезгаданий І. Плотніков. На-
буття  цензурним  органом  непритаманних прикордонних  та
митних  функцій  погано  вплинуло  на  його  кар’єру:  у  червні
1919 р. І. Плотніков був засуджений за привласнення і продаж
партійним  товаришам конфіскату,  надання незаконних  доз-
волів на перевезення через кордон грошей, коштовностей; охо-
рону його нерухомості прикордонниками тощо23.

До «Положення-2» також додавалися два переліки відомо-
стей,  що  не  підлягають  розповсюдженню:  таємний «Перелік
діянь і відомостей, що завдають шкоди РФСРР, а також не підля-
гають поширенню шляхом поштово-телеграфних міжнародних
та інших зносин» (далі – «Перелік-2») та відкритий «Перелік
відомостей, що не підлягають оголошенню в періодичному дру-
ці» (далі – «Перелік-3»)24.

«Перелік-2» включав 36 пунктів, у 7-ми з яких були названі
дії, що «завдають шкоду республіці» (експорт-імпорт заборо-
нених товарів, валютні операції тощо), далі зазначалися війсь-
кові  відомості  (структура,  склад,  чисельність  збройних сил),
мобілізаційні, економічні та інші відомості. До таких, що не під-
лягають поширенню, були віднесені також дані про протидію
шпигунству,  діяльність органів  контррозвідки  і розвідки. За
основу «Переліку-2» був взятий перелік Тимчасового уряду від
26 червня 1917 р.

Відкритий «Перелік-3» складався з 32 пунктів, більшість з
яких збігалися з пунктами таємного «Переліку-2». Інші пункти
«Переліку-3» забороняли оголошувати відомості про: бойові дії
у прифронтовій смузі, направлення конкретних осіб як агіта-
торів на зайняті супротивником території, продзагони, заво-
рушення у Червоній армії, селянські виступи та заворушення,
пов’язані з мобілізацію та нестачею продовольства тощо. «Пере-

23 Батулин П. Создание советской военной цензуры в 1918 г. – С. 121.
24 Батулин П. Перечни военной цензуры 1912–1923 гг. – С. 158.
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На конфісковані та затримані листи складалися меморандуми29.
Органи військової цензури зобов’язували не тільки вико-

нувати цензорські функції, а також займатися збором і узагаль-
ненням  освідомчих оглядів,  зведень,  звітів,  меморандумів.  У
подальшому  всі  освідомчі  документи,  поряд  зі  зведеннями
ВЧК–ВУЧК, політвідділів та інших подібних джерел використо-
вувалися владними структурами. Вивчення настроїв населення
було засобом впливу на суспільство. Більшовицьке керівництво
не керувалося побажаннями мас, а враховувало їх при плану-
ванні своїх політико-економічних рішень30.

У складі Особливого відділу ВЧК у квітні 1919 р. був створе-
ний Стіл цензури для взаємодії з ВЦВ Реєструпру: опрацюван-
ня його освідомчих зведень, затриманої кореспонденції, скла-
дання списків осіб, які підлягають цензурі в  інтересах ВЧК31.
Військові  цензурні функції у  сфері  видавництва одночасно  з
політичними здійснювали Політичний відділ Державного ви-
давництва РСФРР та його український аналог – Всеукраїнське
державне видавництво (далі – Всевидав).

19 червня 1919 р. наказом РВРР № 1081/186 був затвердже-
ний новий штат Реєструпру РВРР відповідно до якого ВЦВ став
3-м відділом у Реєструпрі РВРР, а окружні ВЦВ отримали назву
«Відділення військової цензури пошти і телеграфів»32. 12 липня
1919 р. наказом № 1196/222 РВРР затвердила нове «Положення
про військову цензуру» (далі – «Положення-3») і «Штати війсь-
ково-цензурних установ»33. У порівнянні з «Положенням-2» на

29 Измозик В. Глаза и уши режима: государственный политический конт-
роль  за  населением Советской  России в  1918–1928 гг. –  СПб:  Изд-во
ун-та экономики и финансов, 1995. – С. 53.

30 Історія державної служби в Україні: у 5 т. / авт. кол.; відп. ред. Т. Мот-
ренко, В. Смолій; Ін-т історії України, Голов. управління держ. служби
України. – К.: Ніка-Центр, 2009. – Т. 2. – С. 196.

31 Батулин П. Военная цензура в период Первой мировой войны… – С. 148.
32 Измозик В. Перлюстрация в первые годы советской власти // Вопросы

истории. – 1995. – № 8. – С. 28.
33 Зеленов М.  Революционный  военный  совет республики:  цензурные

функции: [Електронний ресурс]: http:// opentextnn.ru/old/censorship/
russia/ sov/law/index.html@id=3915 (дата звернення 10.03.2020).

Реалізувати вимоги декрету не встигли, оскільки 1 червня
1919 р. наркомвоєн УСРР був ліквідований. У радянській Україні
продовжували користуватися  нормативними  актами  РСФРР
щодо військової цензури, що видавалися регулярно. Так, у бе-
резні–квітні 1919 р. ВЦВ Реєструпру була видана низка неве-
ликих  інструкцій  для цензорів  ПТК, що  складалися з  10–20
пунктів і десятків підпунктів, а саме:

а) інструкція з цензурування міжнародної кореспонденції;
б) інструкція для поштово-телеграфних відділень військової

цензури;
в) схема руху листів у відділеннях військової цензури;
г) правила цензурування листів з Червоної армії;
д) правила цензурування листів до Червоної армії;
е) правила для контролерів військово-поштового контролю;
є) відомості роздачі листів та ін.

Військова цензура за результатами вибіркового перегляду
ПТК регулярно, на підставі «Положення-2» та наступних поло-
жень про військову цензуру, двічі на місяць направляла осві-
домчі зведення (звіти, огляди, меморандуми) до РВРР, ВЧК, пар-
тійних органів. Освідомчі зведення розподілялися за видами
на «військові», «дезертирські», «з питань приватного і грома-
дського життя населення» та ін. Усі зведення мали гриф «Совер-
шенно секретно» і обсяг 30–40 друкованих сторінок. Військові
зведення поділялися на тематичні розділи «Скарги на голод»,
«Недоотримане  обмундирування»,  «Про  настрої  червоноар-
мійців» та ін.

Міжнародне листування переглядалося повністю. Конфіс-
кації підлягали листи:

а) шифровані, з умовним або незрозумілим змістом;
б) з кримінальними вказівками;
в) на «незрозумілих» мовах до їхнього перекладу;
г) підозрілі щодо причетності до шпигунства або контррево-

люції;
д) які містять військові таємниці ворогів радянської респуб-

ліки або тенденційну інформацію про події в країні Рад та
іншу подібну інформацію.
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«всякого рода панические слухи, могущие вызвать разложение
в армии», «о военных действиях данного момента, не соответ-
ствующие  официальным  оперативным  сводкам»  типові  для
всіх переліків досліджуваного періоду.

12 серпня 1919 р. ВЦВ Реєструпру РВРР надіслав циркуляр-
ний лист начальникам військово-цензурних пунктів при польо-
вих поштових конторах, яким визначив їхні обов’язки, а саме:

а) перегляд кореспонденції, що відправляється із Червоної
армії та її перлюстрація за таємними вказівками особли-
вих відділень ВЧК;

б) щоденне складання освідомчих меморандумів і направ-
лення їх з відповідними листами до військово-цензурних
підрозділів вищого рівня36.

13 жовтня 1919 р. відповідно до постанови Оргбюро ЦК РКП(б)
наказом РВРР № 334 замість Я. Грейєра начальником ВЦВ Реє-
струпру був призначений М. Батурін, його заступниками ста-
ли В. Бреслєр та Я. Грейєр37. 27 листопада 1919 р. наказом РВВР
№ 2047/434 ВЦВ був виведений зі складу Реєструпру в пряме
підпорядкування  РВРР38.  Штат  ВЦВ  не  змінився.  Існування
військової цензури не афішувалося, про що, зокрема, свідчить
лист відділення військової цензури 3-ї армії Червоної армії від
23 березня 1920 р. до ЦК РКП(б) про результати перлюстрації
листів із діючої армії, де зазначалося:

«[…] передаючи у ваше розпорядження 2 меморандуми та лист,
прошу не оголошувати зацікавленим особам, звідки вами взяті
відомості, бо військова цензура існує конспіративно»39.

Зростання ролі ВЧК, особливо після завершення громадян-
ської війни у Радянській Росії, призвело до того, що багато полі-
тичних функції державного апарату, що здійснювалися таємно,
все більше зосереджувалися в цьому відомстві. Ця тенденція
охопила і цензуру ПТК. ВЧК почало вимагати повністю підпо-

36 История советской политической цензуры. – С. 253–254.
37 Реввоенсовет  Республики.  Протоколы 1920–1923  гг.:  сб.  док. /  сост.

В. Михалева и др. – М.: Эдиториал, 2000 – С. 357.
38 Там же.
39 История советской политической цензуры. – С. 414.

військову цензуру додатково покладався контроль радіотеле-
графу, радіостанцій і публічних лекцій військового характеру.

У «Положенні-3» зазначалося, що дії цензури не розповсюд-
жуються на нормативно-правові акти Всеросійського централь-
ного  виконавчого  комітету,  РНК  і  ЦК  ВКП(б).  Положенням
передбачалися наступні органи військової цензури: ВЦВ Реєст-
рупру РВРР, військово-цензурні відділення при реввійськрадах
фронтів, військово-цензурні відділення при польових поштово-
телеграфних конторах, місцеві відділення військової цензури
друку, пошти, телеграфів. Військова цензура, крім ухвалення
адміністративних заходів і порушення кримінальних справ сто-
совно винних, набувала ще права до рішення суду затримувати,
конфісковувати або тимчасово закривати періодичні видання.

Штат ВЦВ Реєструпру був збільшений до 107 осіб. Органі-
заційна структура його була наступною:
 начальник, помічник, загальне відділення – 25 осіб,
 оргінструкторське відділення – 14 осіб,
 відділ друку – 29 осіб (старші цензори – 4, контролери – 3,

цензори-контролери – 8, цензори – 12, журналісти – 2),
 відділення радіотелеграфного і телеграфного контролю –

29 осіб,
 казначейське відділення – 8 осіб.

ВЦВ у своєму розпорядженні мав один легковик і два мотоцик-
ли з коляскою34.

Тим же наказом РВРР від 12 липня 1919 р. був затверджений
таємний «Перелік відомостей, що становлять військову таєм-
ницю і не підлягають поширенню» (далі – «Перелік-4»). У назві
цього переліку вперше було зазначено про збереження військо-
вої таємниці як основну його мету незалежно від засобу розпов-
сюдження відомостей. «Перелік-4» був комбінацією «Переліка-2»
та «Переліка-3» та складався з 23 пунктів переважно військово-
го характеру, а також про роботу транспорту і зв’язку, органів
державної безпеки35. Його розмиті формулювання на кшталт

34 Волковский Н. История информационных войн. – С. 156.
35 Самойленко П.  К вопросу  о  предмете  преступлений,  посягающих на

внешнюю безопасность и обороноспособность СССР. – С. 199.
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ний І. Медвєдєв, один із колишніх керівників Петроградського
ВПТК. Усі місцеві відділення військової цензури ПТК переходи-
ли до складу місцевих органів ВЧК45.

Одним із завдань військової цензури була фільтрація інфор-
мації щодо становища на фронтах, яка потрапляла на газетні
шпальти. Однак іноді окремі відомості в обхід військової цен-
зури  все  ж  таки  з’являлися  у  друкованих  виданнях.  Про  це
свідчить телефонограма Л. Троцького начальнику військової
цензури (в копії Леніну) від 17 жовтня 1920 р.46

Із 16 січня 1921 р. УВЦ РВРР очолив В. Лєсовий47. Штат УВЦ
РВРР станом на лютий 1921 р. складав 944 співробітників, у т. ч.
у центральному апараті УВЦ – 88 осіб. Заступником В. Лєсового
призначили С. Алмазова, а дещо пізніше О. Зустер. Періодично
обов’язки УВЦ РВРР виконував С. Рисін48.

10 лютого 1921 р. був виданий декрет РНК РСФРР «Про по-
рядок огляду і вилучення ПТК». У цьому декреті за органами
ВЧК,  наркомюсту, Реввійськтрибуналами  і радами  народних
суддів було закріплено право надавати дозволи слідчим здійс-
нювати вилучення і огляд кореспонденції. Огляд і виїмку ПТК
слідчі повинні були здійснювати у присутності агентів пошто-
во-телеграфних відомств49. Чекісти були незадоволені цим дек-
ретом і вже 4 квітня 1921 р. видали відомчу «Інструкцію про
взаємостосунки між військовою цензурою і поштово-телеграф-
ним відомством», що надавала їм більш значущу роль у справі
«вилучень та оглядів»50.

Крім РВРР та ВЧК, обмежені цензурні функції здійснював
наркомат зовнішньої торгівлі, який надіслав 4 квітня 1921 р.

45 Советская военная контрразведка. – С. 353.
46 История советской политической цензуры. – С. 417.
47 Зеленов  М.  Революционный  военный  совет  республики:  цензурные

функции. [Електронний ресурс].
48 Измозик В. Глаза и уши режима… – С. 64.
49 Из истории советских пограничных войск. 1921–1927 гг.: док. и мат. /

сост. И. Дорошенко и др. – М.: ВШ КГБ, 1963. – С. 40–41.
50 Батулин П. Когда советская почтово-телеграфная военная цензура ста-

ла перлюстрацией? – С. 190.

рядкувати йому ПТК. 30 червня 1920 р. це питання було розгля-
нуто на нараді, де були присутні заступник голови ВЧК І. Ксено-
фонтов, заступник начальника Особливого відділу ВЧК В. Мен-
жинський і начальник ВЦВ РВРР М. Батурін40.

Незабаром наказом РВРР від 10 серпня 1920 р. № 1526/269
відділення ПТК військової цензури були передані із РВРР Особ-
ливому відділу ВЧК. РВРР залишило значну частину підрозділів
військової  цензури  і тим  же  наказом підвищила  статус ВЦВ,
який став Управлінням військової цензури (далі – УВЦ) РВРР41.
До УВЦ увійшли: загальний відділ, відділ друку, який складався
з відділень: періодичного друку, неперіодичного друку, РОСТА
та іноземного друку, інформбюро. Всього за штатом – 100 осіб.
Станом на середину 1920 р. було 82 військово-цензурних відді-
лень42 . Начальником УВЦ наказом РВРР від 8 вересня 1920 р.
№ 427 був перепризначений М. Батурін43.

Тим же наказом РВРР від 10 серпня 1920 р. були також зат-
верджені «Положення про військову цензуру» (далі – «Поло-
ження-4»), штати УВЦ та «Перелік відомостей, що складають
військову таємницю і не підлягають розповсюдженню з метою
непорушення оборони республіки» (далі – «Перелік-5»)44. «По-
ложення-4» встановлювало попередній і подальший контроль
друку,  фото-кіно-матеріалів,  планів,  креслень,  різного  роду
малюнків, публічних лекцій воєнного характеру. У «Переліку-5»
основне місце займали військові відомості.

Наказ № 1526/269 РВРР був оголошений наказом Особливо-
го відділу ВЧК від 10 жовтня 1920 р. Тим же наказом Особли-
вого відділу ВЧК у його складі був створений відділ військової
цензури ПТК, начальником якого був призначений вищезгада-

40 Смыкалин А. Тайный политический контроль в первые годы советской
власти (1917–1920-е гг.) // Вестник ВГГУ. – 2005. – № 13 – С. 81.

41 Зеленов  М.  Революционный  военный  совет  республики:  цензурные
функции: [Електронний ресурс].

42 Волковский Н. История информационных войн. – С. 157.
43 Войтиков С. Отечественные спецслужбы и Красная армия. 1917–1921. –

С. 100.
44 Самойленко П.  К вопросу  о  предмете  преступлений,  посягающих на

внешнюю безопасность и обороноспособность СССР. – С. 200.
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У травні 1921 р. Всевидав було передано у підпорядкуван-
ня наркомату освіти. При цьому були значно розширені його
цензурні повноваження, що відтепер охоплювали не тільки ви-
давничу справу, але й розповсюдження друкованої продукції54.
Політвідділ Всевидаву здійснював усі види цензури і також з
використанням вищезазначених цензорських переліків.

Але не всі цензурні функції були підконтрольні виключно
ВЧК.  На  цьому  акцентував  увагу  Ф. Дзержинський у  записці
В. Менжинському від 13 березня 1921 р. Він зазначив:

«[…] у нас є декілька цензур для публікації відомостей про події.
Чи не було б корисним, якщо б Ви скликали нараду для врегу-
лювання цього питання? […]»55.

Врешті-решт, це питання було знову вирішено на користь
чекістів. Так, 10 червня 1921 р. Оргбюро ЦК РКП(б) ухвалило
рішення про передачу всієї військової цензури ВЧК, яке було у
«радянському порядку» оформлено протоколом Малого РНК
№ 722 від 1 серпня 1921 р.56

На місцевому рівні цензорські функції зосереджувалися в
освідомчих відділеннях секретно-оперативних частин. В «Інст-
рукції органам ВЧК на місцях з освідомчої служби», затвердже-
ної наказом ВЧК 17 липня 1921 р. за № 216, функції військової
цензури визначилися таким чином:

«[…]  військова  цензура  є  підсобним  органом  освідомчого  від-
ділення і працює відповідно до чинних інструкцій і спеціальних
завдань  начальника  освідомчого  відділення.  До  спеціальних
завдань можна віднести наступне: а) перевірка за списками осіб,
які підлягають розшуку на предмет встановлення адрес під час
перлюстрації кореспонденції; б) вилучення листування на ім’я
осіб і установ, згідно вказівкам начальника СОЧ […]»57.

54 Культурне будівництво в УРСР: зб. док.: у 2 т. – К.: Політвидав УРСР,
1960. – Т. 1. – С. 69, 133–134.

55 Дзержинский Ф.Э.  –  руководитель ВЧК–ОГПУ:  сб. док.  и  мат.  (1918–
1926 гг.) / сост. В. Виноградов и др. – М.: ВШ КГБ, 1967. – С. 56.

56 Горяева Т. Политическая цензура в СССР. 1917–1991. – С. 175, 272.
57 ГДА СБ України, ф. 13, спр. 1560, арк. 46 зв–49.

підпорядкованим йому митним установам розпорядження про
порядок перегляду військовою цензурою «друкованих творів,
фото і кіно-знімків, планів, креслень і різноманітних малюнків»
під час перетинання кордону. У розпорядженні, зокрема заз-
началося, що

«[…] військові цензори прикордонних пунктів, які знаходяться у
повному підпорядкуванні УВЦ РВРР, отримують усі вказівки від
УВЦ, беруть участь в огляді багажу осіб, які виїжджають за кор-
дон,  нарівні  зі  співробітниками  особливих  відділів  ВЧК,  але
запрошуються до огляду тільки тих предметів, що перераховані
у “Положення про військову цензуру” [від 10 серпня 1920 р. –
Авт.],  і здійснюють своє право виключно з точки зору збере-
ження військової таємниці та охорони інтересів оборони рес-
публіки […]»51.

Особливі відділи ВЧК та Цупчрезкому України, виконуючи
функції військової цензури, не завжди дотримувалися інструк-
цій. Реагуючи на це, у березні 1921 р. начальник Адміністратив-
но-організаційного  управління ВЧК І. Апетер  направив  лист
Цупчрезкому  щодо «припинення самочинного цензурування
ПТК без санкції ВЧК із порушенням правил конспірації»52.

Опанування цензорської справи у ВЧК відділеннями війсь-
кової цензури у складі особливих відділів та освідомчих відді-
лень таємно-оперативних частин (далі – ТОЧ) відбувалося зі
складнощами, тому ВЧК 11 травня 1921 р. видало наказ № 127,
у якому з осудом зазначалося:

«[…] особливий відділ дивиться на відділення ВЦ як на непотріб-
ний і чужий придаток, не цікавиться їхньої роботою і використан-
ням цензури у власних цілях. […] Наказується: а) вважати відді-
лення військової цензури рівноправними складовими частина-
ми органів ВЧК, забезпечувати їх нарівні з іншими підрозділами
ВЧК; б) начальникам ЧК і особвідділів […] максимально вико-
ристовувати [освідомчі. – Авт.] відомості відділень військової
цензури та надати свої пропозиції щодо найдоцільнішого вико-
ристання відділень військової цензури у службовій діяльності»53.

51 Из истории советских пограничных войск. 1921–1927 гг. – С. 63–64.
52 ГДА СБ України, ф. 13, спр. 446, т. 5, арк. 103.
53 Горяева Т. Политическая цензура в СССР. 1917–1991. – М.: РОСССПЭН,

2009. – С. 175–176.
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Тим же наказом Малого РНК РСФРР був затверджений і пер-
ший міжвідомчий таємний «Перелік відомостей, що становлять
військову таємницю і не підлягають поширенню» (далі – «Пере-
лік-6»). Якщо попередні переліки розроблялися і затверджува-
лися військовими, то проект «Переліку-6» був спочатку розроб-
лений двома відомствами – ВЧК і РВРР. Після передачі функцій
військової цензури від РВРР до ВЧК, рішенням ЦК ВКП(б) була
створена комісія з представників партійних і державних струк-
тур, профспілок, провідних газет для доопрацювання проекту
«Переліку-6» із урахування пропозицій інших відомств.

«Перелік-6» складався з трьох глав: перша включала війсь-
кові відомості та мала два розділи, які забороняли публікува-
ти відомості: А – у мирний час (17 пунктів); Б – у воєнний час
(9 пунктів),  що  вводилися в  дію  спеціальним  наказом  ВЧК).
Перша глава містила традиційні статті військових переліків:
про дії армії і флоту, мобілізаційні питання тощо. Друга глава
містила відомості економічного характеру: про грошовий обіг,
валютні операції, цінні папери, експортний фонд, продовольчі
маршрути, забезпечення паливом і рухомим складом на заліз-
ниці,  стан  міліції,  злочинність  і  заворушення,  повідомлення
наркомату закордонних справ тощо. У третій главі було викла-
дено положення про те, що передрук тих чи інших відомостей
та  повідомлень  із питань,  перерахованих  у  другому  розділі,
допускався лише з дозволу відповідних наркоматів  або  їхніх
уповноважених на місцях62.

«Положення-5» і «Перелік-6» були оголошені наказами РВРР
№ 2829/475 від 15 жовтня 1921 р. і ВЧК № 345 від 17 жовтня
1921 р. Тим же наказом ВЧК № 345 були введені в дію й інші
нормативні акти, зокрема, «Табель відомостей, із яких робили-
ся витяги із ПТК, яка переглядається, із зазначенням спряму-
вання останньої». Табель відомостей складався з 25 пунктів, а
саме: попередження про ревізії, обшуки, арешти; агітація про-
ти радянської влади, скарги на дії  органів радянської  влади,
відомості про бандитів, контрреволюційні, кримінальні і поса-
дові злочини; відомості про формування, чисельність і пересу-

62 Волковский Н. История информационных войн. – С. 158.

9 серпня 1921 р. наказом РВРР № 1708/293 УВЦ РВРР було
передано у ВЧК58. Передавання й прийом військової цензури в
апарат ВЧК  було  завершено  після  того,  як  наказом ВЧК  від
11 серпня 1921 р. № 249 у центральному апараті ВЧК був ство-
рений підвідділ військової цензури (начальник – Й. Верба)  у
складі інформаційного відділу на базі колишнього УВЦ РВРР,
6-го відділення організаційного відділу ВЧК і відділення війсь-
кової цензури інформаційного відділу ВЧК59. Це монополізува-
ло вплив ВЧК на цензурну політику.

13 жовтня 1921 р. Малий РНК РСФРР затвердив «Положен-
ня про військову цензуру» (далі – «Положення-5»), дія якого
була поширена і на УСРР. У «Положенні-5» зазначалося, що:

«[…] з метою збереження військової таємниці, попередження роз-
голошення даних про злочинну діяльність шпигунських контр-
революційних сил і захисту політичних, економічних і військових
інтересів РСФРР встановлюється військова цензура друкованих
творів, ПТК та контроль за радіотелеграфним зв’язком»60.

Центральним  органом  військової  цензури  став  підвідділ
військової цензури  інформаційного  відділу  ВЧК, а  на  місцях
створювалися відділення військової цензури і цензурні пункти
при губЧК, особливих відділах. На виконання свого завдання
військова цензура повинна була здійснювати:

а) перегляд творів як періодичного, так і неперіодичного друку,
фото- і кінознімків, планів, креслень і всякого роду малюнків;

б) перегляд за змістом ПТК;
в) перегляд друкованих творів, фотографічних знімків, крес-

лень, малюнків, документів, рукописів, паперів всякого роду
і торгових книг при посилці їх поштою або ввезенні та ви-
везенні за кордон;

г) попередній перегляд за змістом всіх депеш, одержуваних і
переданих по радіо, крім військово-оперативних61.

58 Реввоенсовет Республики. Протоколы 1920–1923 гг. – С. 358.
59 Зеленов М.  Революционный военный совет республики: цензурные

функции. [Електронний ресурс].
60 Ленин В. И. и ВЧК. (1917–1922). – С. 569–572.
61 Там же.
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вання Червоної армії; відомості про укріплення, місця знаход-
ження  військових  складів;  про  великі  недоліки  у  постачанні
військ, відомості про великі втрати, про розкладання військо-
вих частин тощо63.

11 грудня 1921 р. «Перелік-6» було оголошено командува-
чем Збройними сил в Україні та Криму наказом № 1670, в якому
зазначалося, що у військових частинах і установах зустрічають-
ся  випадки  розголошення  таємних  відомостей  в  нетаємних
наказах. Тому наказувалося:

а) неухильно керуватися переліком відомостей, що становлять
військову таємницю і не підлягають поширенню;

б) у разі, якщо накази військового відомства необхідно поши-
рити шляхом публікації або «розклеювання», слід на те от-
римати  дозвіл  військової цензури,  де  накази  піддаються
цензурній обробці;

в) встановити суворий контроль за обігом військових наказів64.
Отже, радянська військова цензура проголошувалася вла-

дою як протидія шпигунству, витоку таємних відомостей, але
в реальному житті мала суттєве політико-ідеологічне спряму-
вання та була частиною політичного розшуку. Небажана для
влади інформація оголошувалася таємницею або такою, що не
підлягає поширенню  і  включалася  до цензорських  переліків
«відомостей, що не підлягають розповсюдженню». Діяльність
військової цензури базувалася на численних нормативно-пра-
вових актах, основними з яких були «Положення про військову
цензуру» та вищезазначені «Переліки», якими також користу-
валася і структури політичної цензури.
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censorship lists of «information that is not subject to dissemination».
The military censorship based its activity on numerous legal acts, the
main of which were «the provisions on military censorship» and the
above-mentioned «lists». The author concluded that the Soviet military
censorship bodies focused their work in four main directions: a) preventing
the disclosure of secret information (military secrets), which is inherent
to military censorship and counterintelligence; b) defending their political
interests: preventing criticism of the Bolshevik regime (regardless of the
media – from the newspaper to a private letter); c) pursuing political
and investigative goals, assigns by the VChk; d) monitoring – the study
of public sentiment through the perlustration of correspondence.

Key words: military censorship, VChK, perlustration, censorship.
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Vorozhko V. Soviet military censorship in 1918–1921

The purpose of the article. Based on published scientific works and archival
documents to investigate the historical aspects of the formation and
development of military censorship in the first years of Soviet rule; to
analyze and systematize legal acts of military censorship: provisions,
lists of information that are not subject to dissemination.

Methodology and methods. The research methodology is based on the principles
of objectivity, positivism, systematism, dialectics, historicism. The study
is based on historical methods: problem-chronological, historical-
comparative, historical-legal.

Conclusions. The author investigated Soviet military censorship activities and
found that the authorities proclaimed them as an action against espionage
to counteract the leakage of secret information. In reality, censorship
had significant political and ideological components and was part of the
political investigation. The Soviet state was intensely ideological and
needed protection from both external and internal enemies. It led to the
development of various forms of censorship in Soviet society. The task of
Soviet military censorship was to protect secret information and control
the entire political situation, national movements, and socioeconomic
problems. The Bolsheviks considered dangerous not only direct political
attacks but any criticism in all spheres of life, which could weaken the
RCP(b)’s monopoly on power. The author found that authorities declared
undesirable information secret or non-disseminated and created
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У межах дослідницької теми про замовників і виконавців
масових операцій НКВС СРСР у добу Великого терору викликає
інтерес сутність моральних цінностей співробітника радянських
органів держбезпеки, різні  прояви  девіантної  поведінки,  що
призводили до злочинних чи протиправних вчинків. Девіант-
ну поведінку як порушення соціальних норм науковці розгля-
дають у різноманітних площинах: соціологічній, психологічній,
педагогічній, юридичній. У юриспруденції під девіантною по-
ведінкою розуміють вчинок, дії особи, що не відповідають офі-
ційно  встановленим  чи  фактично  сформованим  у  даному
суспільстві нормам. На думку правника М. Кікалішвілі, зміни у
суспільстві призводять до змін норм, а відтак і видів поведін-
кових девіацій і навпаки – останні є невід’ємною частиною будь-
якої  соціальної  системи.  Французький  соціолог  Е. Дюркгейм
стверджував, що у суспільстві, в якому старі норми і цінності
вже не відповідають реальним відносинам, а нові ще не утво-

управлінь НКВС УРСР (листопад 1938 – листопад 1939 рр.) / авт.-уклад.:
В. Васильєв, Л. Віола, Р. Подкур. – К.: Видавець В. Захаренко, 2017. – 744 с.;
Т. 2:  Документи  з  архівних  кримінальних  справ  на  співробітників
органів НКВС УРСР, засуджених за порушення соціалістичної законності
(жовтень 1938 р.  – червень  1943 р.). –  Кн. 1: НКВС Молдавської АРСР,
Дорожньо-транспортний відділ ГУДБ НКВС Північно-Донецької заліз-
ниці, УНКВС по Житомирській області та УНКВС по Одеській області /
авт.-упоряд.:  С. Кокін, Д. Россман;  НАН України.  Ін-т  історії  України;
Торонтський ун-т; Вірджинський ун-т; ГДА СБ України. – K.: Видавець
В. Захаренко, 2018. – 728 с.; Вронська Т. Упокорення страхом: сімейне за-
ручництво у каральній практиці радянської влади (1917–1953 рр.). – К.:
Темпора, 2013. – 624 с.; Золотарьов В.А. Олександр Успенський: особа,
час, оточення. – Харків: Фоліо, 2004. – 366 с.; Остання адреса: Розстріли
соловецьких в’язнів з України у 1937–1938 роках: у 2-х т., 2-ге вид., дооп-
рац. і доп. / ред. кол.: С. Богунов, В. Пристайко, О. Пшенніков, Ю. Шаповал
(відп. ред.); упоряд.: С. Кокін, П. Кулаковський, Г. Смирнов, Ю. Шаповал;
Служба безпеки України; Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАН Украї-
ни. – К.: «Сфера», 2003. – Т. 1. – 470 с.; Рубльов О. Викриття «агентури
польського фашизму» в УСРР: Справа «Польської Військової Організації»
1933–1934 pp. (мета, механізм фабрикації, наслідки) // Проблеми історії
України: факти, судження, пошуки. – 2002. – Вип. 7. – C. 170–189; Шапо-
вал Ю., Золотарёв В. «Гильотина Украины»: нарком Всеволод Балицкий
и его судьба. – М.: Полит. энциклоп., 2017. – 406 с.

Методологія  та методи.  Відтворюючи  поведінку  співробітників дер-
жавної безпеки, дослідники використали антропологічний підхід.
Також були використані наукові напрацювання французького соціо-
лога Е. Дюркгейма, який стверджував, що у суспільстві, в якому
старі норми і цінності вже не відповідають реальним відносинам, а
нові ще не утворилися, наступає так звана соціальна аномія як
певна форма девіантності.

Для реалізації означеної мети був застосований комплекс філо-
софських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів. Для
аналізу девіантної поведінки автори використали такі методи: істо-
ричний, біографічний, порівняльний, конкретно-пошуковий, метод
термінологічного аналізу.

Висновки. Виокремлено групу чинників, що зумовлювали девіантну
поведінку  співробітників державної  безпеки УНКВС по Одеській
області: соціальні  чинники  (несприятливе  соціальне-економічне
становище, суспільна мораль та моральні цінності, культ насилля,
що утвердився у радянському суспільстві в умовах панування ко-
мандно-адміністративної  системи)  та  індивідуально-психологічні
(наявність  певних  характеристик  індивіда,  особистістні  та  про-
фесійні якості). Розглянувши типи девіантної поведінки (алкоголізм,
садизм, крадіжки, розпуста), зроблено висновок, що відхилення
від загальноприйнятих норм так чи інакше залежало від психоло-
гічного стану індивідуума, взаємовідносин з найближчим оточенням,
а також від рівня його освіти, загального світогляду.

Ключові слова: НКВС, Великий терор, девіантна поведінка.

Друга половина 1930-х рр. – одна із найтрагічніших сторінок
довоєнного періоду сталінської епохи, оскільки охоплює період
масових політичних репресій, закарбованого в історіографічно-
му вжитку словосполученням – Великий терор. У фокусі уваги
аморальна сторона поведінки «дієвої особи» того часу, вико-
навця «волі партії, міцно тримаючого караючий меч пролета-
ріату»  –  співробітника  НКВС СРСР.  Вивчення злочинних  дій
співробітників  радянських  органів  держбезпеки  докладно й
різносторонньо висвітлено вітчизняною історіографією, досить
звернутися  лише  до  напрацювань  дослідників  В.  Васильєва,
Т. Вронської, В. Золотарьова, С. Кокіна, Р. Подкура, О. Рубльова,
Ю. Шаповала та ін.1

1 Васильєв В., Подкур Р. Радянські карателі. Співробітники НКВС – вико-
навці «Великого терору» на Поділлі / НАН України. Ін-т історії України. –
K.: Видавець В. Захаренко, 2017. – 240 с.; Відлуння Великого терору: зб.
док. у 3-х т. – Т. 1. Партійні збори та оперативні наради співробітників
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по апеляційних справах наприкінці 1930-х рр. (загалом на 226 осіб,
з відповідною кількістю одиниць зберігання), особисті справи
на  кандидатів  у  члени  ВКП(б),  у  тому  числі  й  на  секретних
співробітників, характеристики на працівників УНКВС, різно-
манітні заяви, їхній розгляд тощо. Матеріали партійних зборів
УНКВС  (стенограми,  звіти,  заяви,  характеристики,  виступи,
резолюції тощо) можуть слугувати опорним базисом для дос-
лідника в осмисленні особистісних проявів характеру співробіт-
ника радянських органів держбезпеки, його ідеологічних, мен-
тальних та культурних цінностей, людських недоліків та вад.

Грубе  порушення  правил провадження слідства,  фізичне
насилля й моральне знущання, побиття і застосування тортур
стосовно підслідних стало предметом спеціального розгляду
партзборів УНКВС по Одеській області у часи так званої «беріїв-
ської відлиги» наприкінці 1938–1939 рр. Тоді, згідно вказівки
вищого партійно-радянського  керівництва  від  17  листопада
1938 р.,  було  припинено  масові  репресивні  акції  та  розгор-
нулася кампанія по відновленню кадрового контролю з боку
місцевих  партійних  керівників  над  співробітниками органів
держбезпеки.

Протиправні дії та відвертий садизм слідчих (довготрива-
ле  стояння  допитуваного  на  ногах; залякування,  погрози  на
адресу рідних; «конвеєрні» допити; побиття арештованих ку-
лаками,  палицями,  кастетами;  посадка  на  стілець  з  гострим
кілком, відтоптування каблуками пальців на ногах, нанесення
безперервних ударів зігнутим вказівним пальцем в площину
грудей; плювки в обличчя, кричання у вуха через рупор3) у до-
кументах партзборів УНКВС по Одеській області за 1939 р. за-
вуальовано позначено формулюваннями на кшталт: «викорис-
тання незаконних методів слідства», «застосування фізичних
методів дізнання» тощо. Вістря партійної критики було спря-
моване на адресу начальника (з травня по липень 1938 р.) 4-го
(секретно-політичного) відділу УНКВС по Одеській області Во-

3 Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБ України).
Висновки військової  прокуратури  Одеського  військового округу  по
справі П. П. Кисельова, ф. 5, оп. 1, спр. 68251, т. 2, арк. 183–193.

рилися, наступає так звана соціальна аномія як певна форма
девіантності2. Безперервне політичне й громадянське проти-
стояння, економічні й соціальні експерименти, штучний голод,
перманентні суспільні зміни у СРСР призводили до встановлен-
ня не тільки авторитарного владного режиму, волюнтаризму
а й до торжества антигуманних правил, які руйнували соціальні
відносини.

Нагнітання в країні Рад істерії класового протистояння, про-
голошення комуністичним режимом у середині 1930-х рр. по-
силеної боротьби з «ворогами народу» в умовах правової вак-
ханалії стали мотиваційними чинниками девіантних дій серед
різних соціальних та професійних груп радянського суспільства,
в тому числі у лавах чекістів. Девіантна поведінка значного чис-
ла співробітників органів державної безпеки у розпал масових
політичних репресій у другій половині 1930-х рр., що характе-
ризувалася психологічною схильністю до асоціальних вчинків,
знаходила своє вираження переважно в алкоголізмі, розбеще-
ності,  клептоманії,  садизмі  тощо.  Інформаційний  потенціал
первинних партійних організацій КП(б)У обласних управлінь
НКВС дає змогу проілюструвати соціальні девіації, культурні
та психічні відхилення штатних співробітників силового відом-
ства у добу Великого терору. Так, у фонді 5355 (оп. 1–3) Дер-
жавного архіву Одеської області «Первинна організація КП(б)У
Управління Народного комісаріату внутрішніх справ – УНКВС
в Одеській області (до липня 1934 р. Державного Політичного
управління – ДПУ), Сталінського району м. Одеси» зосередже-
но постанови і директивні вказівки міських та районних партій-
них органів, протоколи закритих/відкритих партійних зборів
УДБ УНКВС в Одеській області, протоколи засідань партбюро
УНКВС, відділів управління НКВС за 1937–1939 рр. Цінними, з
огляду на вивчення процесу формування ідеологічного інстру-
ментарію репресивної політики радянської держави та опису
виразного портрета  виконавця/ката Великого  терору,  стали
різноманітне листування партійних органів з органами НКВС

2 Дюркгейм Э. Норма и  патология  //  Социология преступности  (Совре-
менные буржуазные теории). – М., 1966. – С. 39–44.
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(КПК) при ЦК ВКП(б) по Одеській області (за ґратами опини-
лося 12 осіб, із них 7 були засуджені до розстрілу Військовою
колегією Верховного суду СРСР, один до 15 років в’язниці і лише
двоє  були виправдані), Одеського  облвиконкому (заарешто-
вано 12 осіб, з них один помер у в’язниці від тортур), співро-
бітників газет  «Черноморская  коммуна»  і  «Большевистское
знамя». Зокрема, слідчому Юхиму Абрамовичу інкримінувалося
нелюдське поводження з колишнім начальником Одеського об-
ласного фінансового відділу І. Ф. Сенкевичем, якого він змусив
під диктовку написати «власноручне зізнання» на 106 аркушах
і обмовити 11 осіб.

Про специфічний арсенал засобів впливу Ю. Абрамовича на
заарештованих для схиляння їх до «співпраці зі слідством» роз-
повів правоохоронним органам сам потерпілий:

«У ніч з 2 на 3 липня 1938 р. органами НКВС я був заарештова-
ний. У цю ж ніч привели мене на допит до слідчого Абрамови-
ча, про якого нічого іншого, як про мерзенного ката, афериста,
сказати не можна. На першому ж допиті мені пред’явили зви-
нувачення,  що  я –  учасник к[онтр]p[еволюційної]  організації,
один із членів “Обласного к[онтр]p[еволюційного] центру пра-
вих”. А коли я заперечував все це, Абрамович обплював мене,
забороняючи мені втиратися, бив мене, а коли я доходив до
підсвідомості, Абрамович, Кордун і  інші, влаштовували  глузу-
вання наді мною. Майже при всіх цих допитах і знущання наді
мною під час  слідства заходив Калюжний, останній дозволяв
мені говорити тільки про зізнання, більше ніяких моїх пояснень
Калюжний не приймав і забороняв мені говорити про них. Ко-
жен допит супроводжувався низинною, похабною нецензурною
лайкою з боку Абрамовича, Кордуна. Я навіть не можу зараз
пригадати всіх цих слів, якими вони мене називали. Абрамо-
вич під час допитів бив мене по обличчю, бив ногами в живіт,
ставив мені у вухо трубку і кричав у неї. Калюжний як начальник
4 відділу заходив в кабінет і бачив, як знущалися ці обер-банди-
ти-фашисти Абрамович, Кордун та ін., і ніяких заходів не вживав,
а, навпаки, заохочував їх»6.

У «безпричинному застосуванні фізичних засобів впливу»
звинувачувався й колишній начальник 3-го відділку 2-го відді-

6 Відлуння Великого терору. – Т. 2. – Кн. 1. – С. 513.

лодимира Пилиповича Калюжного та інших одіозних співробіт-
ників управління – Сергія Івановича Гапонова (з червня по лис-
топад 1938 р. – начальник 4-го відділу УНКВС по Одеській обл.),
Давида Борисовича Кордуна (на 1938 р. працював тимчасово
виконуючим обов’язки начальника 1-го відділку 4-го відділу
УНКВС по Одеській області), Юхима Іоановича Абрамовича (у
1937–1938 рр. – оперуповноважений 1-го відділку 4-го відділу
УНКВС по Одеській області), Якова Ізраїльовича Берензона (з
вересня  1937 р.  –  помічник  оперуповноваженого,  оперупов-
новажений 4-го відділу УНКВС по Одеській області; 1938 р. –
тимчасово виконуючий обов’язки помічника начальника 1-го
відділку 4-го відділу, а згодом – начальник воднотранспортно-
го відділу УНКВС), Володимира Антоновича Мошковського (з
кінця листопада 1937 р. працював практикантом 4-го відділу,
помічником  оперуповноваженого  та  тимчасово  виконуючим
обов’язки начальника 3-го та 6-го відділків 4-го відділу УНКВС
по Одеській області), Абрама Юхимовича Гнєсіна (з квітня 1938 р.
по  жовтень 1939 р.  –  оперуповноважений  1-го  відділку  4-го
відділу УНКВС по Одеській області)4. Їх обвинувачували у тому,
що упродовж 1938 – початку 1939 рр. вони

«допускали грубі порушення соціалістичної законності, застосо-
вуючи до заарештованих невластиві методи слідства, фальсифі-
куючи слідчі матеріали, із кар’єристських мотивів фабрикували
надумані контрреволюційні організації, шляхом злочинних засо-
бів впливу добивалися від арештованих зізнання в контррево-
люційній діяльності, незалежно від наявності компрометуючих
матеріалів»5.

Зазначені особи обвинувачувалися у фабрикації низки кримі-
нальних  справ  на  працівників  Комісії  партійного  контролю

4 Савин А., Тепляков А. «Чистка чистильщиков» как инструмент дисципли-
нирования НКВД. Сотрудники УНКВД по Одесской области на скамье
подсудимых, 1939–1943 гг. // Чекисты на скамье подсудимых: сб. ст. /
сост.: М. Юнге, Л. Виола, Дж. Россман. – М.: Пробел-2000, 2017. – С. 286.

5 Держархів Одеської обл., ф. Р-8065, оп. 2, спр. 2856: «По звинуваченню
учасників  контрреволюційної  фашистської організації:  Деньга Ф.К.,
Андріанова О.Є., Рожновського М.М., Івлева П.Г., Папе Д.М., Сорокіна І.І.,
Жирова К.Д. по ст. ст. 54-6, 54-10 ч. 1, 54-11 КК УРСР». 23 квітня 1938 р. –
5 травня 1938 р., арк. 325–326.
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колишній оперуповноважений 1-го відділку 2 відділу УНКВС
по Одеській області Абрам Гнєсін:

«У березні місяці 1938 р. я рішенням Одеського обкому комсомо-
лу був мобілізований до органів НКВС і спрямований на роботу
в Одеське обласне управління на посаду помічника уповнова-
женого.  Важко  описати  ту  обстановку,  в  яку  довелося  мені  і
іншим молодим  працівникам зануритися,  прийшовши на  ро-
боту в органи. Достатньо сказати те, що я, будучи направлений
для ознайомлення з роботою у розпорядження був[шого] Опер-
уповноваженого Козакевича, у кабінеті останнього, крім побиття
заарештованих, криків, лайки – нічого іншого не бачив і не чув.
Таке “знайомство” з роботою тривали дві або три доби. Після
чого я був викликаний на інструктаж начальником відділу Ка-
люжним  (арештований)  і  начальником  відділення Майським
(звільнений з органів), які сказали мені, що з цього дня я сам
повинен буду допитувати заарештованих і попередили, що на
слідстві всі заарештовані намагаються продовжувати свою во-
рожу політику, спрямовану на приховування відомих їм учас-
ників  організації,  які ще залишилися на  волі.  […] Калюжний  і
Майський особистим прикладом вчили нас, молодих працівни-
ків, як потрібно працювати з арештованими, змушуючи лаяти
їх, кричати і бити. Вони часто по кілька разів на добу дзвонили,
викликали слідчих в кабінет, в тому числі і мене, лаючи за пога-
ну, нібито, роботу з заарештованими. Критерієм цьому було те,
що голос слідчого не було чути по коридору»9.

Військовим  трибуналом  військ  НКВС Західносибірського
округу від 21-26 квітня 1943 р. колишні співробітники УНКВС
по  Одеській  області  Д. Кордун, Ю. Абрамович,  Я. Берензон та
С. Гапонов були засуджені за порушення соціалістичної закон-
ності (ст. 206-17 п. «б» КК УРСР) до 10 років виправно-трудових
таборів, а В. Мошковський і А. Гнесін позбавлені свободи на 7 ро-
ків10. Їх позбавили спеціальних відомчих звань, а С. Гапонова –
вищої відомчої нагороди  «Почётный  знак  ВЧК–ГПУ».  Врахо-
вуючи обставини військового часу і клопотання чотирьох (за

9 Эхо Большого террора: сб. док.: в 3 т. Т. 3: Чекисты Сталина в тисках
«социалистической  законности». Эго-документы  1938–1941 гг. –  М.:
Пробел-2000, 2018. – С. 129.

10 Відлуння Великого терору. – Т. 2. – Кн. 1. – С. 630.

лу обласного УНКВС В. А. Мошковський7, який зарекомендував
себе у добу Великого терору активним «викорінювачем контр-
революційних організацій і ворожого елементу» в Одесі.

Опинившись  під  зливою  партійної  критики  та  загрозою
кримінальної відповідальності за «порушення соціалістичної
законності», співробітники Одеського обласного УНКВС були
змушені  виправдовуватися.  Наявність  численних  фактів  не-
людського поводження з арештантами сержант держбезпеки
Ю. Абрамович пов’язував з виконанням установок отриманих
від керівництва:

«Знаючи непогано Кримінальний та Кримінально-процесуальний
кодекс СРСР,  за  якими  я  неодноразово  у  межах  радянського
закону вів слідство у периферійних апаратах НКВС, я після при-
їзду до Одеси побачив, що цей закон в обласному управлінні
НКВС не дотримується, а, навпаки, порушується. Так, з перших
днів мого перебування в облуправлінні я почав помічати, що
заарештованим забороняють сідати на стілець, змушують сто-
яти на допиті по кілька годин. На допиті і в процесі останнього
лунала сама найгірша вулична лайка. Через деякий час до мене,
до кабінету  (де сидів  на  стільці  заарештований)  увійшов  ко-
лишній нач[альник] 2-го відділу Герзон і коли побачив, що за-
арештований не стоїть, а сидить, то вийшовши з кабінету через
кілька хвилин він мене викликав до себе, вимагаючи від мене
пояснення про  причини “ліберального ставлення до ворога”,
тобто до арештованого. […] Незабаром практика і методи роботи
в  обласному управлінні  НКВС набули  нечуваних  й  небачених
форм. Заарештованих змушували стояти вже не кілька годин, а
по кілька днів, деякі заарештовані піддавалися побиттю, почали
з’являтися  випадки  скидання заарештованих  з  балконів  (ко-
лишній  нач[альник] одного  відділу УНКВС,  спроба  у  слідчого
Городокіна та ін.). Деякі із заарештованих внаслідок стійок опуха-
ли, і все це почало на мене настільки психічно діяти, що я почав
отримувати на роботі припадки, які завершувалися доставлян-
ням мене на машині додому»8.

Подібну до Ю. Абрамовича захисну стратегію щодо висунутих
звинувачень  у  застосуванні  фізичних  методів  впливу  обрав

7 Держархів Одеської обл., ф. Р-8065, оп. 2, спр. 2856, арк. 324–329.
8 ГДА СБ України, ф. 5, спр. 67987, т. 3, арк. 99–100.
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відбулися 3 вересня 1939 р., йому було виголошено сувору до-
гану з попередженням

«за  навмисне заподіяння фізичних страждань  заарештованим
Іванюку,  Гесе  і  Іванову13  та  за  годування  хлібом  з  наркозом
підслідного Сороку перед судом, аби той визнав свою вину»14.

Прикметно, що співробітники, схильні до садизму і жорсто-
кого поводження з ув’язненими, як правило, вирізнялися ма-
лограмотністю та невіглаством. Тимчасово виконуючий обо-
в’язки начальника  1-го  відділку 2-го  відділу УНКВС  сержант
держбезпеки Д. Кордун, сержант держбезпеки Ю. Абрамович,
начальник воднотранспортного міського відділу УНКВС Я. Бе-
рензон  мали  початкову  освіту;  тимчасово  виконуючий  обо-
в’язки помічника начальника 3-го відділку 4-го відділу УНКВС
В. Мошковський  та  оперуповноважений  1-го  відділку  2-го
відділу УНКВС  сержант  держбезпеки А. Гнєсін  мали  неповну
середню освіту15.

Як «слабкий і нездатний працівник» характеризувався на-
чальник  відділу  кадрів  УНКВС  по Одеській  області,  старший
лейтенант  держбезпеки  Іван  Степанович Дубров  (в  органах
ВНК–ОДПУ–НКВС із 1920 р.)16. Першим заступником секретаря
партбюро УНКВС по Одеській області було обрано начальника
відділку економічного відділу УНКВС П. Дейнего, який мав не-
закінчену середню освіту17.

Як свідчать матеріали парткомісій обласного УНКВС, трап-
лялися непоодинокі випадки, коли чекісти використовували
своє службове становище у корисливих цілях. Пристрасть до
наживи  спонукала  співробітника  обласного  УНКВС  С. Куща,
який потребував поліпшення житлових умов, поширити заві-
домо неправдиві вигадки на свого колегу Самсонова з метою
заволодіння його квартирою. Після арешту оббріханого Самсо-
нова С. Кущ самовільно захопив його житло, не маючи на те доз-

13 Держархів Одеської обл., ф. 5355, оп. 1, спр. 135, арк. 116.
14 Там само, спр. 130, арк. 26.
15 Там само, ф. Р-8065, оп. 2, спр. 2856, арк. 324–325.
16 Там само, ф. 5355, оп. 1, спр. 118, арк. 63.
17 Там само, спр. 135, арк. 43.

винятком Ю. Абрамовича)  підсудних,  їх  було  відправлено на
німецько-радянський фронт, у діючу армію спокутувати зло-
чину діяльність11.

Під час перевірки навесні 1939 р. оперативно-слідчої роботи
Одеського УНКВС з’ясувалося, що до тортур та фальсифікацій
під час слідства вдавалися й інші співробітники обласного уп-
равління. Зокрема, тимчасово виконуючий обов’язки начальни-
ка 2-го відділку 4 відділу Микола Михайлович Тягін, начальник
1-го відділку 3 відділу, лейтенант держбезпеки Йосип Юхимо-
вич Рибаков. У лютому 1939 р. було заарештовано начальника
3-го відділу УНКВС Олександра Григорович Шнайдера, а в трав-
ні 1939 р. його заступника, сержанта держбезпеки Бориса Ілліча
Раєва  та  виконуючого  обов’язки  начальника  економічного
відділу УНКВС, молодшого лейтенанта держбезпеки Якова Ве-
ніаминовича Зісліна. Використовуючи маніпуляції свідченнями
і тортури, вони створили фіктивні антирадянські організації:
«Повстанська партизанська організація» (за ґратами опинилося
65  осіб),  одеську  мережу  «Польської  організації  військової»,
антирадянське  угруповання  серед  моряків  Чорноморського
пароплавства. У результаті перевірки було встановлено, що у
липні 1938 р. у ході розслідування т. зв. «справи червоних пар-
тизан» молодший лейтенант держбезпеки Яків Зіслін примушу-
вав свої підлеглих періодично відвідувати разом з ним Цент-
ральний арештний  дім (спеціальна  адміністративна споруда
НКВС в м. Одесі, де утримувалися ув’язнені), де влаштовував
показові побиття арештантів. Виїзною сесією військового три-
буналу військ НКВС Київського округу у м. Одесі у листопаді
1939 р. Олександра Шнайдера було засуджено до 8 років позбав-
лення волі, а Бориса Раєва та Якова Зісліна – 6 років перебу-
вання у виправно-трудових таборах12. Суворого покарання за
порушення «соціалістичної законності» вдалося уникнути ко-
лишньому  оперуповноваженому  в’язниці  № 38  відділу місць
ув’язнення УНКВС по Одеській області Ю. Залкінду. На закри-
тих  зборах  парторганізації  обласного  управління  НКВС,  що

11 Держархів Одеської обл., ф. Р-8065, оп. 2, спр. 2856, арк. 329.
12 ГДА СБ України, м. Одеса, спр. 58721, арк. 54.
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За систематичну появу на роботі у нетверезому стані рішенням
партзборів облуправління НКВС по Одеській області в 1939 р.
було оголошено сувору догану і подано клопотання про звіль-
нення  з  органів  оперуповноваженого  Ігнатія  Рудницького21.
Хворобливою  пристрастю  до  алкоголю  славився  начальник
Благодатнівського райвідділу НКВС Олександр Микитович Вол-
ков22. Розголос про те, що у с. Лиса Гора О. Волков, роз’їжджаю-
чи на автомашині п’яним, кричав на колгоспників:

«Разойдись, деникинцы!»23,

стало предметом розгляду на партійних зборах обласного УНКВС
навесні 1939 р.

Матеріали службових розслідувань, рішення партійних збо-
рів  свідчать,  що  серед розмаїття  форм  девіантної  поведінки
співробітників держбезпеки у період масових репресій особ-
ливе місце зайняв алкоголізм, подолання якого спонукало ке-
рівництво обласного УНКВС постійно вишукувати нові форми
боротьби з негативними проявами соціальних відхилень.

Морально-психологічний клімат в УНКВС по Одеській об-
ласті наприкінці 1930-х рр. – чудовий ілюстратор яскраво ви-
ражених відхилень від соціальних норм поведінки «вірних псів
революції». Нехтування кримінального процесуального права
за директивами центру, атмосфера недовіри та доносів, що ца-
рювала  у  силовому  відомстві,  спричиняла  психічні  розлади,
маніакальну підозрілість, депресію серед безпосередніх органі-
заторів і виконавців Великого терору. Стан аномії, який харак-
теризувався дезорганізацією соціальних відносин, порушенням
загальноприйнятних цінностей призводив до того, що свобода
дій одеських чекістів, будучи неунормованою, набувала фор-
ми сваволі. У значного числа «полум’яних лицарів революції»
«відхилення від норми» виявлялося у садизмі, привласнюванні
чужого майна, скандальній поведінці, аморальній та сексуаль-
ній розпусті, алкоголізмі. Девіантна поведінка співробітників

21 Держархів Одеської обл., ф. 5355, оп. 1, спр. 129, арк. 92.
22 Там само, спр. 134, арк. 2.
23 Там само, арк. 4.

вільних документів, заволодів речами та меблями репресова-
ного18 . До подібного аморального вчинку вдався співробітник
2-го відділу обласного УНКВС Пташний, який зайняв квартиру
репресованого співробітника і привласнив його бібліотеку19.

Скнарість була притаманна й чекісту Е. Мокієвському. Під-
давшись спокусі заволодіти чужими речами, він навмисне не
вписав до протоколу обшуку арештованого Хмелевського його
власне майно: мотоцикл, рушницю, польову сумку та шкіряний
пояс. Однак такий протиправний вчинок оперуповноважено-
го УНКВС не викликав особливого осуду серед колег. Секретар
парткому УНКВС по Одеській області Дубовий лише пожурив
користолюбивого Е. Мокієвського і зауважив, що

«брати речі арештованого, це зовсім не до честі чекіста!».

Відтак, за крадіжку Е. Мокієвському на партійних зборах оголо-
сили сувору догану із записом в особовій справі20.

Криза ціннісних орієнтирів, що спостерігалася у часи Вели-
кого терору у різних сферах життя, призводила до культурних
та психічних відхилень у соціальному поводженні представни-
ків зазначеної професійної групи. Навесні 1939 р. певний резо-
нанс у колективі одеських чекістів викликала аморальна пове-
дінка начальника 2-го відділку 2-го відділу УНКВС по Одеській
області, лейтенанта держбезпеки М. Тягіна. 22 квітня 1939 р.
на засіданні партбюро УНКВС розглядалися результати робо-
ти комісії із розслідування нестатутних стосунків лейтенанта
держбезпеки М. Тягіна з дружинами репресованих. У ході діз-
нання було встановлено, що кандидат у члени КП(б)У М. Тягін
умисне схиляв жінок заарештованих «есера Борисова і члена
повстанського загону Демченка» до інтимних стосунків, обіця-
ючи посприяти у закритті кримінальних справ.

В умовах  інтенсивних масових  політичних  репресій, емо-
ційного та фізичного перевантаження співробітники органів
держбезпеки вдавалися до зловживання спиртними напоями.

18 Держархів Одеської обл., ф. 5355, оп. 1, спр. 118, арк. 25.
19 Там само, спр. 130, арк. 57.
20 Там само, арк. 20.
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Bazhan O, Mykhayluca M. Deviant behaviour of the state security
officers in the period of the Great Terror (on the example

of the UNKVD in Odessa region)

The purpose of the study is to analyze a set of causes and factors that deter-
mined social deviations, the features of deviant behaviour of the soviet
state security officers during the mass political repressions in the Ukrainian
SSR in the second half of the 1930s.

Methodology and methods. The researchers used an anthropological approach
to reconstruct behaviour of the state security officers. The scientific works
of a French sociologist E. Durkheim were also used. In particular, his
concept of anomie according to which in a society in which out-date
norms and values no longer correspond to real relations and new ones
have not been formed yet a state of anomie emerges as a form of
deviance.

Philosophical, general scientific and special scientific methods were
used to achieve the goal of this research. To analyze deviant behaviour,
the authors applied the following methods: historical, biographical,
comparative, specific-search, method of terminological analysis.

Conclusions. A group of factors that caused deviant behaviour of the state
security officers of the UNKVD in Odessa region has been found. There
were social factors (such as unfavourable socioeconomic conditions, social
morality and moral values, the cult of violence which was established in
Soviet society under the rule of the administrative-command system) as
well as individual psychological factors (the presence of specific features
of the individual, personal and professional qualities). The types of deviant
behaviour such as alcoholism, sadism, theft, debauchery were considered
in the article. The authors concluded that deviation from conventional
norms depended on psychological state of the state security officers,
relationships with the immediate environment, as well as their level of
education, general worldview.

Key words: NKVD, Great Terror, deviant behaviour.

держбезпеки була обумовлена кризою радянського суспільства,
його соціальних інститутів, суперечністю між проголошеними
цілями та повсякденною практикою їх реалізації.
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дянські спецслужби.

Після завершення Другої світової війни  і до часу розпаду
СРСР  органи  держбезпеки  проводили  наполегливий  розшук
осіб, які співпрацювали із нацистською адміністрацією у пері-
од окупації. Серед підсудних опинялися не лише ті, хто здійснив
злочини проти людяності, був причетний до вбивств цивіль-
ного  населення  чи  військовополонених,  але  й  ті,  хто  ставав
жертвою сфабрикованих кримінальних справ. Результатом роз-
шуку  та  розслідування ставали показові  судові  процеси, що
влаштовувалися не лише для покарання злочинців, але й з ідео-
логічною  метою.  Акцентуючи  увагу на злочинах  нацистів  та
їхніх поплічників, вище політичне керівництво СРСР намагало-
ся відвернути увагу населення від перманентного державного
терору, що здійснювався комуністичним керівництвом на тере-
нах України. Тому будь-які контакти із нацистською окупацій-
ною владою показово категорично засуджувалися комуністич-
ним режимом.

Водночас кремлівське керівництво замовчувало обставини
довоєнного  співробітництва  із  нацистською  Німеччиною та
участь у поділі сфер впливу у Східній Європі. Відомий пакт про
ненапад  радянськими  пропагандистами  інтерпретувався як
спроба відвернути/відстрочити участь СРСР у світовій війні.

Але довоєнний союз А. Гітлера і Й. Сталіна мав своє гібрид-
не відлуння і після завершення Другої світової війни. Із розсек-
речених архівів стало відомо, що радянські спецслужби вико-
ристовували у ролі агентів колишніх нацистських злочинців,
максимально приховували їхні злочини до часу, коли вони ста-
вали непотрібними для подальшої оперативної роботи.

Використання нацистських злочинців радянськими спец-
службами, як загалом, так і безпосередньо на прикладі Волині,
не знайшло свого окремого висвітлення у комплексному дос-
лідженні. У контексті вивчення спектру історичних подій увагу
дослідників частково привертала проблема розшуку колабо-
рантів співробітниками держбезпеки. Насамперед варто звер-
нути увагу на розвідки В. Барана, Ф. Павлючик, В. Токарського,
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Нацистські злочинці
на службі у МДБ–КДБ:

волинський слід

Мета дослідження через долі двох волинян – А. Кошелюка і Я. Корне-
люка – розкрити процес життєвого вибору в умовах Другої світової
війни та післявоєнного часу. Вони проходили службу у допоміжній
поліції, перебували в УПА, але в результаті стали агентами органів
держбезпеки. Автор зробив спробу аналізу злочинних дій, які їм
інкримінувалися, розглянув мотиви, які спонукали їх до ухвален-
ня таких рішень, намагався знайти відповідь на питання: як і чому
нацистські  злочинці  опинилися  на  службі  в  органах радянської
держбезпеки.

Методологія дослідження. Для досягнення поставлених цілей було ви-
користано загальнонаукові та спеціальні історичні методи пізнання.
Серед перших стали у нагоді практики дедукції та індукції, аналізу
і синтезу, порівняння. Безпосередніх результатів дослідження вда-
лося досягти завдяки використанню інструментів просопографіч-
ного, історико-проблемного та історико-описових методів.

Висновки. У результаті дослідження вдалося встановити біографії А. Ко-
шелюка і Я. Корнелюка в період Другої світової війни, у контексті
проблеми  дилеми  вибору,  порівняно  їхні життєписи,  визначено
спільні характерні риси. Поряд із розглядом злочинів, що їм інкри-
мінувалися, наведені пояснення та можливі мотиви, які впливали
на ухвалення їхніх рішення. Встановлено, що А. Кошелюк і Я. Кор-
нелюк погодилися співпрацювати із радянськими спецслужбами,
які покривали їхні злочини, вчинені у період нацистської окупації
та під час перебування на нелегальному становищі. Разом із співро-
бітниками держбезпеки та міліції вони брали участь у боротьбі з
українським визвольним рухом. Незважаючи на співпрацю, через
12 років ці особи були арештовані і згідно судового вироку роз-
стріляні.

* Зек Богдан Миколайович – кандидат історичних наук, завідувач науко-
во-експозиційного відділу новітньої історії Волині Волинського крає-
знавчого музею; zekbohdan@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-
0002-7116-7487.
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 на прикладі окремих осіб розкрити дилему вибору люди-
ни під час війни.

Об’єктом нашого зацікавлення стали життєписи двох воли-
нян – Андрія Кошелюка і Якима Корнелюка, які мали не лише
подібну, а більшою мірою спільну біографію. Життєві події їх
об’єднували, згодом  їхні долі йшли порізно, але врешті вони
знову опинилися разом – на лаві підсудних.

А. Кошелюк на службі у допоміжній поліції
Із попереднього життєпису А. Кошелюка відомо небагато.

Він народився у 1911 р. у с. Річиця, нині Ковельського району
Волинської області, закінчив 3 класи школи4. У селі мав вуличне
прізвисько «Орудіє»5, працював у майстерні  із виготовлення
черепиці. Зі слів Кошелюка, його одного
разу обікрали та поцупили швейну маши-
ну. Після цього польська поліція дозволи-
ла мати пістолет. Однак через рік зброю
відібрали. Оскільки під час одного із свят
Кошелюк,  перебуваючи  у  стані  алко-
гольного сп’яніння, відкрив стрілянину у
с. Щедрогір6.  За  свідченнями  мешканця
сусіднього с. Піски-Річицькі, члена КПЗУ7

Ісаака Северенюка, А. Кошелюк був «аген-
том польської спецслужби» і мав 6-ти за-
рядний  пістолет «Браунінг»8.  Чи дійсно
Кошелюк співпрацював із польськими силовиками – ще варто
з’ясувати. Але свідчення згаданого свідка можуть бути уперед-
женими, адже під час нацистської окупації Кошелюк тричі його
арештовував9.

4 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 1, арк. 7.
5 Там само, арк. 111.
6 Там само, арк. 157–158.
7 КПЗУ – Комуністична партія Західної України.
8 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 2, арк. 93.
9 Там само, арк. 95.

А. Кошелюк, 1958 р.

Д. Вєдєнєєва, В. Трофимовича, М. Кучерепи1, О. Сущук2 про істо-
рію органів радянської держбезпеки на теренах Волині. Осно-
вою для подальших досліджень із зазначеної теми став також
значний доробок  дослідника  українського визвольного  руху
Я. Антонюка3.

Співпраця органів держбезпеки із нацистськими злочинця-
ми у післявоєнний період на регіональному рівні ще не стала
предметом наукової дискусії. Відтак метою зазначеного дослід-
ження став  аналіз випадків співпраці  співробітників органів
держбезпеки  Волинської  області  із  їхніми  ідейними  супро-
тивниками  –  тими,  хто  вчиняв  злочини  під  час  нацистської
окупації. Досягнення зазначеної мети передбачає виконання
наступних завдань:

 висвітлення біографії осіб, які пройшли шлях від служби
в окупаційних поліційних формуваннях до співпраці з ра-
дянськими органами держбезпеки;

 визначення причетності цих осіб  до скоєних злочинів у
військовий час;

 характеристика напрямів діяльності поплічників нацистів
як завербованих агентів;

 аналіз механізму проведення слідчих дій після оголошен-
ня підозри про вчинення злочинів;

 висвітлення перебігу судового процесу;

1 Історія органів державної безпеки на Волині: док.-публ. вид-я / наук.
ред. М. М. Кучерепа;  за  заг. ред. В. А. Мельниковича.  –  Луцьк:  Ініціал,
2012. – 240 с.

2 Сущук О.П. Агентурно-оперативна робота радянських карально-репре-
сивних органів у Волинській області (1944–1953) // Гуманітарний жур-
нал. – 2006. – № 3–4 (31–32). – С. 148–154.

3 Антонюк Я. Злочинець  чи  жертва?  Непростий  життєпис  коменданта
боївки СБ Івана Данилевича (1920–1964) // Минуле і сучасне Волині та
Полісся: Ковель  і Ковельщина в українській  та  європейській  історії:
наук. зб. – Ковель: ТОВ «Ковельська міська друкарня», 2018. – Вип. 65. –
С. 5–12;  Його ж  Український визвольний  рух  у  постатях  керівників.
Волинська  та  Брестська  області  (1930–1955).  Серія «Літопис  УПА».
Бібліотека. – Торонто; Львів: Вид-во «Літопис УПА», 2014. – Т. 13. – 1072 с.
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цейськими під час втечі був вбитий мешканець с. Котуш15 Семен
Придатко – зв’язковий партизан16. У с. Черче17 арештовано по-
ляка-лісника та Мойсея Гундерича18. Їхніх дружин розстріляли
на  місці,  а майно  забрали19.  Також  був  арештований  житель
с. Піски-Річицькі комсомолець Григорій Костючик20, який,  за
словами Кошелюка, супроводжував радянських партизан до бу-
динків, де проживали родини поліцейських. Партизани били
усіх тих, хто контактував з німцями21 та забирали їхнє майно22.

Кошелюк брав участь у подальших антипартизанських рей-
дах. Наприкінці серпня 1942 р. під час одного з таких рейдів у
районі с. Мокрани23 була виявлена група партизан, але вогне-
вий контакт завершився безрезультатно для обох сторін. На-
ступного  дня  загін  оточив  с. Кортеліси24,  де  була  проведена
страта 7 місцевих мешканців – членів родин партизан Василя
Дордюка, Андрія Ліхвана та двох юнаків із східних областей Ук-
раїни, які втекли під час примусового вивезення на роботи до
Німеччини (за іншими даними, це були червоноармійці-оточен-
ці)25. Будинки розстріляних були спалені, а майно конфіскова-
но26.  Причиною  послугувало  те,  що  мешканці  села  не  вико-
нували розпорядження окупаційної адміністрації, що, вочевидь,
було  пов’язано  із  діями  партизан27.  Місцевих  жителів  по-
передили, що розстріли триватимуть, якщо селяни підтриму-

15 Нині Камінь-Каширський р-н Волинської обл.
16 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 1, арк. 55–56.
17 Нині Камінь-Каширський р-н Волинської обл.
18 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 7, арк. 206 зв.
19 Там само, т. 2, арк. 66.
20 Там само, арк. 76.
21 Там само, т. 7, арк. 207.
22 Там само, т. 1, арк. 136.
23 Малоритський р-н Брестської обл. Республіки Білорусь.
24 Ковельський р-н Волинської обл.
25 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 1, арк. 170.
26 Там само, арк. 237.
27 Там само, арк. 63–64.

А. Кошелюк вступив у допоміжну поліцію свого села на зап-
рошення, а, можливо, й під тиском старости та місцевого комен-
данта у  березні  1942 р.10  Після  нападу радянських  партизан
влітку того ж року на містечко Ратне11 всі німецькі установи із
сіл були переведені до містечка. Відтак, Кошелюк разом з ін-
шими поліцейськими Річиці продовжили службу у Ратному12.

Поряд із безпосереднім обов’язком підтримки громадсько-
го порядку, допоміжна поліція була задіяна в реалізації нацист-
ської окупаційної політики. Таким чином, перед Кошелюком
постала дилема вибору: виконувати накази, мати права і префе-
ренції або ж постійно остерігатися загроз, які поставали у житті
під нацистською окупацією. Кошелюк обрав перший шлях. Аби
зрозуміти, коли він діяв за власним вибором, наказом команду-
ванням чи ставав заручником обставин, що могли загрожувати
йому чи його родині, кожен з випадків потребує докладного
вивчення. Принаймні, варто перерахувати, які злочини інкримі-
нували Кошелюку слідчі, у чому він зізнавався сам і що розпові-
дали свідки. З огляду на показовий судовий процес у майбут-
ньому, слідство могло звинувачувати його і в тому, чого він не
вчиняв, аби справа набула ще більшого резонансу. Поряд із цим,
успішне закриття кримінального провадження відкривало нові
кар’єрні перспективи для самих слідчих. Отже, що ж інкримі-
нували Кошелюку?

На території тодішнього Ратнівського району допоміжна по-
ліція вела боротьбу з радянськими партизанами. Влітку 1942 р.
А. Кошелюк  разом  з  іншими  шуцманами  здійснили  спробу
арешту двох радянських підпільників у с. Підріччя13. У резуль-
таті цієї операції один партизан загинув, інший втік. Поранен-
ня отримав  один з поліцейських14. У  вбитого  був  виявлений
записник із переліком симпатиків радянського підпілля. У ре-
зультаті пошуку зазначених осіб Кошелюком та іншими полі-

10 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 1, арк. 16–17.
11 Колишній райцентр, нині с-ще у Ковельському р-ні Волинської обл.
12 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 1, акр. 22.
13 Ймовірно мається на увазі с. Підборіччя Камінь-Каширського р-ну.
14 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 1, арк. 41–45.
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Восени 1942 р. Кошелюк разом із групою поліцейських під
командуванням Петра Маковецького35 прибув до с. Хотешів36,
де їм було наказано розстріляти групу євреїв. За його свідчення-
ми, добровольців на виконавців розстрілу серед поліцейських
не було, тому Маковецький наказав підкинути в гору палицю
та всім одночасно ловити її руками. Чия рука опиниться зверху,
той муситиме виконати його наказ. Після такого «жеребкуван-
ня» вибір пав на Кошелюка. Пізніше, під час слідства, він ствер-
джував, що вбив чотирьох чи п’ятьох осіб, згодом до розстрілу
приєдналися  інші  поліцейські37.  Згідно  свідчень  очевидців,
жертвами стали майже 40 євреїв38. У 1958 р. на цьому місці була
проведена поверхнева ексгумація поховання, під час якої вия-
вили частини тіл 7 осіб. У зв’язку з тим, що у ямі була вода, огляд
не був завершений39.

Наприкінці  літа  або  на  початку  осені 1942 р.  А. Кошелюк
разом з іншими поліцейськими прибув до с. Річиця, аби відкон-
воювати групу місцевих євреїв до Ратного. Серед останніх була
жінка старшого віку – Ревка Перемутер, яка не могла самостійно
пересуватися. Кошелюк разом з іншими шуцманами віднесли
її на піщану гірку і розстріляли. Пізніше на суді він стверджу-
вав, що лише допомагав нести, але сам не стріляв40. За резуль-
татами  ексгумації  і  подальшої  судово-медичної  експертизи
було виявлено рештки тіла жінки не молодшої 45–60 років, яка
загинула чи померла у 1942 р.41 Пізніше у цьому ж селі Кошелюк

35 Маковецький Петро Іванович («Вовчок», «Дорошенко») – народився у
1910 р. в с. Хотешів Камінь-Каширського р-ну. На початку нацистської
окупації комендант місцевої допоміжної поліції. Згодом перейшов на
нелегальне становище, очолював Ратнівський районний провід ОУН.
З весни 1943 р. – командир підрозділу УПА. Вбитий радянськими парти-
занами у 1944 р. у с. Хотешів.

36 Камінь-Каширський р-н Волинської обл.
37 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 1, арк. 25–29.
38 Там само, т. 2, арк. 173.
39 Там само, арк. 236–245.
40 Там само, т. 1, арк. 36.
41 Там само, т. 3, арк. 103.

ватимуть  партизан  і не  виконуватимуть  накази окупаційної
влади28.

У цей період Кошелюк брав участь в антипартизанській акції
у районі с. Сільця-Гірницькі. Зведений загін із 50 німецьких сол-
датів і 20 поліцейських виявив табір ромів, яких відконвоювали
до Ратного29, де вони були страчені. Групу із 30–40 ромів роз-
стріляли поблизу місцевого кладовища30.

Також під час здійснення політики Голокосту нацистська
влада залучала місцеву поліцію для пошуку, затримання та кон-
воювання  євреїв  до  місця  розстрілу.  Окремі  шуцмани брали
безпосередню участь у стратах.

Згідно свідчень Кошелюка, влітку 1942 р. поліція Ратного
була піднята по тривозі. На 50 автомобілях до селища прибув
німецький загін. Комендант місцевої поліції Борис Логвинсь-
кий наказав підлеглим розділитися на групи по двоє осіб. До
кожної  із  них був закріплений німецький  солдат. Вони  мали
провести зачистку селища, затримати євреїв і відконвоювати
їх у центр Ратного. Після цього євреї були вивезені до сусіднього
с. Прохід та розстріляні на піщаному узвишші31. Загальна чи-
сельність жертв сягнула 2200 осіб32. Як бачимо, під час таких
заходів місцева поліція повністю контролювалася німцями.

Через місяць після цієї акції Кошелюк разом з іншими полі-
цейськими  конвоював  20  затриманих  осіб,  які перебували у
камерах, до місцевого кладовища у Ратному, де їх розстріляв
комендант Б. Логвинський33. Ще через кілька тижнів Кошелюк
виявив 6 єврейок у Ратному поблизу «сільмагу», де вони пере-
ховувалися і передав їх шуцманам із Маціївського батальйону.
Жінок повели у напрямку вул. Заболотівської, де вони, імовір-
но, були розстріляні34.

28 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 1, арк. 209.
29 Там само, арк. 50–51.
30 Там само, арк. 171.
31 Там само, арк. 72–75.
32 Там само, т. 2, арк. 134.
33 Там само, т. 1, арк. 79–80.
34 Там само, арк. 79–81.
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вогнища. Кошелюк підібрався ближче по-пластунськи і кинув
гранату, після чого інші поліцейські відкрили вогонь. Виявило-
ся, що це були євреї, які ховалися в лісі. У результаті загинуло
майже 10 осіб49.

У той період неподалік с. Мельники-Річицькі, в урочищі Ви-
сока Нива Сірченського лісу також була виявлена землянка, де
переховувалося 15  євреїв.  Кошелюк  не  тільки  брав участь  у
їхньому  розстрілі, але  й  побив  місцевого  жителя  за  відмову
закопувати живих дітей. Останній змушений був це зробити50.
Новий 1943 р. приніс  кардинальні  зміни  у  житті  Кошелюка.
Відтепер він уже не служив нацистській адміністрації, а мав бо-
ротися з нею. Наскільки свідомим був його новий вибір – на
загал невідомо. Власне про це розповімо у подальшому.

Шуцман Я. Корнелюк
Небагато  відомо  і  про  життєпис  ін-

шого  поліцейського  Я. Корнелюка.  Він
народився 10 (23) серпня 1901 р. у с. Кор-
теліси. Був  одруженим,  мав  чотирьох
дітей: двох синів  і доньок51. Певний час
працював заготівельником м’яса52, всту-
пив  у  допоміжну  поліцію  с. Кортеліси  у
1941 р.53 Хоча під час слідства наполягав
на  тому,  що  зробив  це  після  знищення
села – 25 листопада 1942 р.54

Найбільшою  загрозою для  місцевих
поліцейських були радянські партизани,
які певний період часу жили поряд з ними, але згодом перейш-
ли на нелегальне становище. Навесні 1942 р. останні оточили
будинки місцевих поліцейських, у тому числі і Корнелюка. Вони

49 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 1, арк. 107–109.
50 Там само, т. 3, арк. 112–114.
51 Там само, т. 7, арк. 129–130.
52 Там само, т. 6, арк. 253.
53 Там само, т. 7, арк. 126.
54 Там само, т. 5, арк. 18–19.

Я. Корнелюк, 1959 р.

разом з іншим поліцейським розстріляв малолітнього єврейсь-
кого хлопчика Пенька – сина коваля Берка Розенштайна. Нака-
зу це зробити їм ніхто не давав42. Згодом Кошелюк розповів,
що хлопчика забрали на прохання місцевих жителів, які боя-
лися за свої життя. У той час на території району траплялися
випадки, коли німці розстрілювали селян, які давали прихис-
ток євреям43. За свідченням Кошелюка, безпосереднім вбивцею
став його колега – поліцейський Генелюк44. Під час подальшої
ексгумації та судово-медичної експертизи були виявлені реш-
ти тіла хлопчика віком 12–14 років, який був вбитий у 1942 р.45

У відповідь на дії радянських партизанів, 23 вересня 1942 р.
допоміжна  поліція  Ратного  разом  із  іншими  формуваннями
була задіяна в ході німецької каральної операції у с. Кортеліси.
За підрахунками істориків, загальна кількість жертв сягала від
1400 до 2875 осіб46. За свідченнями Корнелюка, допоміжна пол-
іція була задіяна в оточені та відконвоюванні місцевих жителів
до центру села. Безпосередній розстріл здійснювали німецькі
поліцейські  із роти «Нюрнберг». Як свідчив А. Кошелюк,  про
розстріл він та інші шуцмани довідалися лише тоді, коли він
розпочався47. Пізніше на суді він заявив, що група поліцейсь-
ких, де він перебував, зібрала майже 15 осіб і відконвоювала їх
до центру села, де вони були розстріляні. Одна дівчина проха-
ла її врятувати, але Кошелюк сам боявся, що його можуть за це
розстріляти, тому не зміг їй допомогти48, і вона була страчена.

Восени  1942 р. у  лісі  неподалік  с. Краснилівка  Камінь-Ка-
ширського  району поліцейські виявили групу громадян біля

42 ДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 1, арк. 36.
43 Зек Б. Трагедія євреїв на Ратнівщині у 1941–1943 рр. // Минуле  і су-

часне Волині та Полісся. З історії національних меншин на Волині: наук.
зб. – Луцьк: Вежа, 2014. – Вип. 49. – С. 42.

44 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 7, арк. 208 зв.
45 Там само, т. 3, арк. 83.
46 Бондарук Л., Зек Б., Яцечко-Блаженко Т. Проект «Україна». Волинь 1939–

1946 років. Окупована, але нескорена. – Харків: Фоліо, 2020. – 572 с.
47 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 1, арк. 65–68.
48 Там само, т. 7, арк. 206.
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Після знищення села ратнівська поліція прибула на хутір
Запіддя Кортеліської сільради, де переховувалися деякі меш-
канці Кортеліс та три радянські партизани60. У результаті пе-
рестрілки поліцейські поранили радянського партизана Ксе-
нофонта  Гасюка.  Він  помер  через  знущання  та  тортури.  Як
стверджували очевидці, Корнелюк вставляв йому в рот дуло
своєї гвинтівки, пхав мох і болото61, тягав за ноги. Під час пере-
стрілки отримала поранення 9-річна дівчинка, яку поліцейські
дострелили і кинули у колодязь. Поліцейські спалили всі чоти-
ри господарства і повели всіх разом з худобою до Ратного. Однак
в урочищі Червінна поліцейських знову обстріляли радянські
партизани і колона розбіглася62.

Якщо  жорстокість  до  партизан та  їхніх  симпатиків  стала
наслідком подій у Кортелісах, де вбили родичів поліцейських,
то самих німців, ймовірно, звинувачували менше. За час спіль-
ного проживання у селі,  партизани зблизилися із місцевими
жителями і те, що вони стали винуватцями трагедії, ще більше
підживлювало бажання помсти.

Я. Корнелюк продовжував службу в поліції: виконував на-
кази й ухвалював самостійні рішення. Восени 1942 р. він разом
з іншими поліцейськими прибув до с. Самари63, де пострілом із
гвинтівки вбив під час втечі кравця-єврея Хенінберга64. Взим-
ку того ж року Корнелюк також застрелив єврея у Ратному, коли
останній намагався врятувати своє життя65.

Узимку 1942–1943 рр. разом з іншими поліцейськими та нім-
цями Корнелюк прибув на хутір поблизу с. Бузаки Камінь-Ка-
ширського району, де німець та заступник коменданта Мочічук
розстріляли 2 жінок та 2 дітей за буцімто зв'язок із партизана-
ми66. Узимку 1943 р. група шуцманів, де перебував і Корнелюк,

60 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 5, арк. 156.
61 Там само, арк. 151.
62 Там само, арк. 125–129.
63 Ковельський р-н Волинської обл.
64 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 5, арк. 187.
65 Там само, арк. 284–288.
66 Там само, арк. 55.

порозбивали вікна та печі55. Їхні родини, ймовірно, не постраж-
дали, бо вчасно заховалися. У зв’язку з тим, що сім’ї стали за-
ручниками протистояння, конфлікт з місцевими радянськими
партизанами був не стільки світоглядним, скільки мав ознаки
особистої помсти.

Участь Я. Корнелюка, у каральній операції у Кортелісах ос-
таточно не з’ясована. За свідченням очевидців, його бачили під
час розстрілу з гвинтівкою, коли він їхав до центру села на ве-
лосипеді56. За версією Корнелюка, під час знищення Кортеліс
23 вересня 1942 р. його разом із родиною врятував брат дру-
жини – поліцейський Михайло Горнік57. Сім’ю разом з іншими
мешканцями села завели в окремий будинок, де вони перебу-
вали, коли розстрілювали їхніх односельчан. Після страти вони
виїхали до Ратного58.

Згідно  свідчень  Корнелюка  у  перших  групах  мешканців
Кортеліс були розстріляні його матір і рідний брат. За цією ж
версією, у Ратному нацистська адміністрація щодня викликала
Корнелюка і змушувала його вступити у поліцію59. Звичайно,
аби мати менше покарання, він міг всіляко заводити слідство в
оману, але факт вбивства його родичів видається цілком оче-
видним. Водночас, Корнелюк і Кошелюк стали очевидцями, а
фактично співучасниками сотень смертей у Кортелісах. Це, бе-
зумовно, позначилося на їхньому світогляді і життєвих ціннос-
тях. Після  вбивства  мешканців  Кортеліс  мотивація  їхніх  дій
могла зводитися до вибору: виконати наказ – вижити, відмо-
витися – загинути.

55 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 7, арк. 127.
56 Там само, т. 2, арк. 125.
57 Горнік Михайло Микитович («Орлик») – народився у с. Кортеліси Ратнів-

ського р-ну. На початку нацистської окупації перебував у допоміжній
поліції. Навесні 1943 р. перейшов до УПА. Обіймав посади  чотового і
заступника командира сотні. З осені 1944 р. – заступник референта СБ
Камінь-Каширського надрайонного проводу ОУН, командир кущової
боївки СБ ОУН, господарчий Камінь-Каширського надрайонного про-
воду ОУН. За однією з версій, загинув у 1946 р.

58 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 5, арк. 44–47.
59 Там само, т. 7, арк. 254.
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постійно з «Дорошем»74. У той час, коли чимало колишніх полі-
цейських зайняли помітне становище серед українських парти-
зан, для Кошелюка з Корнелюком кар’єрна драбина лишилася
безперспективною.  Будь-яка  інша  керівна  роль  Кошелюка  і
Корнелюка в УПА не була доведена слідством.

Головним джерелом цього періоду лишаються документи
радянських спецслужб, що розкривають лише один бік діяль-
ності Кошелюка  і Корнелюка. Про їхню участь у розгортанні
визвольного руху, боротьбу з нацистами, якщо така й була, до-
стеменно нічого не відомо. У зв’язку з цим ми звернено увагу
лише на те, що інкримінувалося обом підслідним під час судо-
вого процесу. При цьому варто пам’ятати про можливість ого-
лошення сфабрикованих звинувачень, ситуації, коли підсудні
могли ухвалювали власні рішення, без згоди, а можливо і всу-
переч  волі  командування,  практики  боротьби  українського
визвольного руху з радянським тоталітаризмом, що викорис-
товувалися обома сторонами конфлікту та нині оцінюються як
абсолютно неприпустимі.

Корнелюк і Кошелюк переважно діяли разом, тому не варто
розділяти їхній досвід. Так, на судовому засіданні Корнелюка
звинувачували у причетності до вбивства жителів хут. Великий
Острів Височенської сільради75 Івана Карпіка, Григорія Олексю-
ка і цигана Йосипа Юзипчука восени 1943 р. Причиною вбивст-
ва послугувало те, що зять Олексюка перебував у радянських
партизанах і він отримував від нього допомогу76.

Восени  1943 р.  під  час  нічного  чергування  у  с. Щедрогір
місцевий житель Іван Ковч сприйняв групу повстанців за ра-
дянських партизан. На запитання, що він знає про УПА, селя-
нин вказав на помешкання А. Кошелюка, за що був побитий.
Коли про цей випадок довідався останній, то знову побив Ков-
ча разом з повстанцем «Тополею», забрав у нього свиню, шубу
і шинель77.

74 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 1, арк. 112–113.
75 Ковельський р-н Волинської обл.
76 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 6, арк. 10.
77 Там само, т. 1, арк. 166.

розстріляла єврея на кладовищі, що по Заболотівській вулиці у
Ратному67. 23 березня 1943 р. Корнелюк у складі групи місцевих
поліцейських та німців прибув у с. Черче, де розстріляли 8 міс-
цевих мешканців як показове покарання за невиконання по-
винності щодо вивезення лісу68. У подальшому Я. Корнелюк і
А. Кошелюк опинилася у лавах УПА, де, за малими винятками,
продовжували спільну службу.

Екс-поліцейські
у лавах українських повстанців

Наприкінці квітня 1943 р. серед ратнівських поліцейських
поширилася чутка, що у деяких районах німці відправили шуц-
манів на роботи до Німеччини. На той час ковельська поліція
вже відійшла «до лісу». Тому, за словами Кошелюка, остерігаю-
чись за свою  долю, 63 ратнівських  поліцейських у перші  дні
травня перейшли в УПА у районі с. Самари69. Вочевидь, це було
головним мотивом переходу, адже матеріали 7-томної кримі-
нальної справи засвідчили, що ні Кошелюк, ні Корнелюк ідея-
ми української державності особливо не переймалися.

Обидва екс-поліцейські спочатку були у господарчій групі
«Грота» (Іван Штик), згодом підпорядковувалися «Кубанцю»70

та «Орлику»71. Із літа 1944 р. керівником господарської групи
став Кошелюк72, який використовував псевдо «Дорош». За свід-
ченнями останнього, він мав у своєму підпорядкуванні, в залеж-
ності від часу, від 3–4 до 10–12 повстанців73. До його обов’язків
належали збір продуктів харчування, одягу та необхідного спо-
рядження для підрозділу УПА через старост і десятників. Кор-
нелюк, який користувався псевдами «Окунь» та «Білуга», був

67 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 5, арк. 59.
68 Там само, арк. 262–263.
69 Там само, т. 1, арк. 160–161.
70 Резник Григорій Тимофійович – господарчий бригади УПА «Чорномор-

ця». Арештований НКВС 25 січня 1945 р. Засуджений до розстрілу.
71 Ймовірно Горнік Михайло Микитович.
72 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 6, арк. 223.
73 Там само, т. 1, арк. 162.
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У результаті Теклю засудили на 10 років виправно-трудових та-
борів. Вона була звільнена у 1954 р.86 Її брат Василь («Груша»)
загинув у 1945 р. на хут. Лімлово Дивинського району Брестсь-
кої області Білорусії87.

Навесні 1945 р. Корнелюк здійснив невдалу спробу вбивства
заступника голови Невірського сільського виконкому Миколи
Мельника через його активну роботу у встановленні комуні-
стичного  режиму88.  Зокрема,  останній  супроводжував  групу
військових для боротьби із повстанцями89.

Влітку того ж року Корнелюк разом із повстанцями «Задира-
кою» і «Ясенем» намагалися повісити жителя с. Щитинь90 Кос-
тянтина Коцевича. Причиною було те, що він супроводжував
підрозділ військ НКВС під час їхньої спецоперації проти пов-
станців. Але,  останньому  пощастило втекти91. Корнелюк  був
також у групі повстанців, яка вбила жительку с. Невір92 Ольгу
Мельник, бо її чоловік, колишній радянський партизан, перебу-
вав у Червоній армії93.  «Окуню» також приписували участь у
вбивстві 8 осіб на хут. Годинь (нині Ковельський р-н Волинсь-
кої обл.)94.

А. Кошелюка слідство звинувачувало у тому, що навесні 1945 р.
він брав участь у вбивстві Параски Середюк, її сина з донькою
та свекрухи на хут. Поросля95. Влітку 1945 р. на хут. Голіки Ме-
жиситівської  сільради  Кошелюк  супроводжував  групу  пов-
станців,  яка  вбила  Василя  Колядюка  з  дружиною  і  сином96.

86 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 7, арк. 135.
87 Там само, т. 6, арк. 253.
88 Там само, арк. 111.
89 Там само, т. 7, арк. 18.
90 Камінь-Каширський р-н Волинської обл.
91 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 7, арк. 29.
92 Камінь-Каширський р-н Волинської обл.
93 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 7, арк. 4.
94 Там само, т. 6, арк. 230.
95 Там само, арк. 80–83.
96 Там само, т. 3, арк. 277–278.

Наприкінці  липня  1944 р.  територія,  де  діяли  підрозділи
УПА, у складі яких воювали Корнелюк і Кошелюк, була зайнята
Червоною  армією.  Радянська  влада  розпочинає  активну  бо-
ротьбу не лише із самими повстанцями, але й з їхніми родина-
ми. У 1945 р. через А. Кошелюка виселили батьків з дружиною
і сестрою78. Варто припустити, що це мало свої наслідки у май-
бутньому: із світоглядно-політичного боротьба переростала у
прагнення особистої помсти представникам партійно-радянсь-
кого апарату та симпатикам комуністичного режиму.

На початку 1945 р. Кошелюк і Корнелюк супроводжували
боївку СБ ОУН «Зарічного»79 (ймовірно Кирило Трохимович Кала-
пуц) на хут. Крупин, де повстанці вбили секретаря Щедрогірсь-
кої сільради80, його батьків та бабусю81. У цій групі був також син
Корнелюка  –  повстанець  Василь  на  псевдо  «Груша».  Згідно
інформації Корнелюка, секретар дав свідчення на його дружи-
ну – Федору, яка була арештована співробітниками НКДБ82.

Варто зазначити, що до лав підпілля вступив не лише син
Корнелюка, а й донька Текля, на нелегальному становищі пе-
ребувала дружина Федора. У травні 1945 р. донька Корнелюка
з дружиною були арештовані на хут. Почапи83. Однак їх відпус-
тили, аби вмовили батька  вийти з повинною84. Але цього  не
сталося. Вдруге Т. Корнелюк арештували восени. Під час допи-
ту 24 жовтня 1945 р. вона зазначила:

«Не  повідомила  органам  радянської  влади  про  знаходження
бандитів тому, що мій батько сам знаходиться в банді і в основ-
ному вважала, що самостійну Україну воюють члени ОУН, тому
у банді нас дуже багато знаходиться і за нас воювати буде Анг-
лія та Америка»85.

78 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 4, арк. 123.
79 Там само, арк. 139.
80 Там само, т. 1, арк. 114–115.
81 Там само, т. 6, арк. 63.
82 Там само, т. 5, арк. 64.
83 Нині с. Самарівської ОТГ в Ковельському р-ні Волинської обл.
84 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 6, арк. 261.
85 Там само, арк. 253–254.
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змушений був переховуватися. Корнелюк продовжував підтри-
мувати контакт з останнім103. На той час співробітники держбез-
пеки вже володіли даними про обох повстанців. Оперуповно-
важений Любешівського райвідділу НКВС Олександр Шишікин
передав Корнелюку лист із пропозицією вийти із підпілля104.
Такі ж листи були адресовані «Дорошу» і «Ясеню»105.

14 грудня 1945 р. винищувальна група с. Воля-Щитинська
на  хут. Почапи  Залухівської  сільради  затримала  Я. Корнелю-
ка106. Опору він не чинив, а в момент затримання тримав у ру-
ках уже згаданий лист. Корнелюк одразу почав співпрацювати
з оперативниками і давав свідчення на інших учасників підпіл-
ля. Також він провів групу на хут. Щитинь, де переховувався
А. Кошелюк107. Останній на суді свідчив, що був затриманий у
листопаді 1945 р. (за плином часу, ймовірно, не міг пригадати
конкретніше) і був доставлений у Любешівський район, де, ок-
рім участі у вбивстві 5–6 осіб (ймовірно, мався на увазі розстріл
євреїв у Хотешові), все розповів оперативникам108.

Оскільки обидва повстанці почали одразу активно співпра-
цювати із співробітниками держбезпеки, у документах спец-
служб знаходимо дещо інші дані про їхнє начебто затримання.
У зведеннях йшлося про те, що  на початку 1946 р. Любешів-
ський райвідділ МВС почав листування із керівником боївки
«Дорошем»109. У результаті 24 грудня він та ще один повстанець
вийшли з повинною110. Органи держбезпеки намагалися пов-
ною мірою використати А. Кошелюка і Я. Корнелюка для зни-
щення українського визвольного руху, тому покривали їхні зло-
чини і допомагали соціалізуватися у радянському суспільстві.

103 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 1, арк. 128–129.
104 Там само, т. 7, арк. 67 зв.
105 Там само, арк. 69.
106 Там само, т. 5, арк. 17 зв.
107 Там само, т. 4, арк. 66.
108 Там само, т. 7, арк. 211 зв.
109 ГДА СБ України, ф.13, спр. 372, т. 57, арк. 224.
110 Там само, ф. 2, оп. 55, спр. 4, т. 3, арк. 197.

Причиною розправи могло бути те, що Колядюк підтримував
стосунки із головою сільради і допомагав йому різати ліс для
будівництва97. У 1945 р. останній також був вбитий за участю
А. Кошелюка98.

У тому ж році на хут. Почапи Залухівської сільради Коше-
люк супроводжував групу повстанців, яка задушила подружжя
Кацевичів, їхню невістку з онуком. Причиною було те, що син
Кацевичів у роки нацистської окупації був у радянських пар-
тизанах,  а  із  1945 р.  служив  у  Червоній  армії99.  Також  було
припущення, що його мати надавала інформацію радянським
спецслужбам про симпатиків українського визвольного руху100.

А. Кошелюка звинувачували у причетності до вбивства ма-
тері міліціонера Софії Маковецької на хут. Дубровиця Межиси-
тівської сільради101. Причиною трагедії стала не лише служба
її сина, але й те, що вона часто натрапляла на повстанців. Відтак
існувала підозра, що вона стежить за ними102.

Навіть підібрані слідчими факти дають змогу зрозуміти, що
під час протистояння українського визвольного руху з комуні-
стичним тоталітарним режимом жертвами ставали члени сімей
обох сторін конфлікту. Попри розглянуті епізоди трагічної гибелі
громадян, варто пам’ятати, що першість у масштабі терору сто-
совно місцевого населення зберігала за собою радянська влада.

Співробітництво А. Кошелюка
із органами держбезпеки

У серпні–вересні 1945 р. на хут. Доманово Кортеліської сіль-
ради відбулася сутичка між повстанцями та опергрупою рай-
відділу  НКДБ,  під  час  якої  «Дорош»  був  поранений  в  руку  і

97 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 6, арк. 107.
98 Там само, арк. 66–68.
99 Там само, т. 3, арк. 256–273.
100 Там само, т. 1, арк. 124–126.
101 Там само, т. 3, арк. 203–205.
102 Там само, т. 7, арк. 209 зв.
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свідком  у кримінальній справі  Степана Гордійчука, який був
інформатором повстанців та від 1944 р. працював секретарем
Межиситівської сільради115.

До свідчень Блінова виникає ряд питань. Про причетність
А. Кошелюка до злочинів, скоєних у період нацистської окупації,
держбезпеці було відомо з 1944 р. Для прикладу, 15 червня 1944 р.
арештований староста с. Мельники-Річицькі надав свідчення,
що Кошелюк конвоював місцевих євреїв до Ратного, де їх роз-
стріляли116. Варто вважати, що це була не єдина справа, де міг
фігурувати Кошелюк. Про його злочини навіть ходили чутки
серед місцевого населення. Так, згідно свідчень мешканця с. Про-
хід Ратнівського  району, місцеве  населення  розповідало,  що
Кошелюк у минулому розстріляв багато осіб117. Згідно свідчень
мешканця с. Старостине, після того, як Кошелюк вийшов з під-
пілля, очевидці розповідали, що він теж розстріляв чимало осіб
у Ратнівському районі118. Мешканець с. Хотешів  розповів, що
односельчани знали, що Кошелюк, який розстрілював євреїв у
селі, проживав у Ратному119.

Співпраця Кошелюка із органами держбезпеки негативно
оцінювалася самими співробітниками. Так, старший оперупов-
новажений Блінов свідчив:

«За час оперативного використання Кошелюка він не ліквідував
жодного учасника банди ОУН, які діяли на території Ратнівського
району після його легалізації із банди»120.

Це не дивує, адже Кошелюк був давно розконспірований. Дещо
вражає саме формулювання, оскільки для ліквідації членів ук-
раїнського визвольного руху злочинцю видали не лише зброю
але й «право на вбивство».

Подібні свідчення давав інший представник держбезпеки
Дмитро Русняк:

115 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 3, арк. 215–216.
116 Там само, арк. 169–170.
117 Там само, т. 2, арк. 106.
118 Там само, арк. 125.
119 Там само, арк. 168.
120 Там само, т. 4, арк. 76.

Ставши агентом радянських спецслужб, А. Кошелюк мешкав
у Ратному, вдруге одружився111. Пара проживала у громадянсь-
кому шлюбі. Кошелюк був старшим за дружину на 11 років, тому
троє дітей у подружжя народилося тоді, коли йому було за 40112.
У 1947–1948 рр. він працював у ратнівському промкомбінаті,
згодом на машинно-тракторній станції. У 1957 р. знову повер-
нувся на промкомбінат. До часу свого арешту 26 серпня 1958 р.113

А. Кошелюк упродовж 13 років жив і працював там, де скоював
злочини. Про це знали як місцеві жителі, так і співробітники
місцевого апарату держбезпеки. Вони у даному випадку не по-
карали нацистських злочинців, а завербували їх, аби знешко-
дити свого найголовнішого противника – підпілля ОУН.

Після  арешту  А. Кошелюка  через  події  понад  10-річної
давності  допитували  оперативників  держбезпеки,  які  з  ним
співпрацювали. Звичайно ж, вони намагалися себе всіляко ви-
городити, оскільки усвідомлювали, що їх можуть звинувати у
співробітництві із нацистськими злочинцями. Вони укотре на-
голошували на важливості боротьби із українським підпіллям.

Згідно свідчень старшого оперуповноваженого Ратнівсько-
го райвідділу МВС–МДБ Миколи Блінова, «Дорош» та «Окунь»
«оперативно використовувалися для виявлення зв’язків бан-
ди ОУН». Спочатку Кошелюк і Корнелюк відмовлялися йти до
Ратнівського райвідділу МВС–МДБ для надання допомоги у бо-
ротьбі з повстанцями, адже на території району вони вчинили
багато злочинів. Однак у лютому 1946 р. із Любешівського рай-
відділу НКВС Кошелюк був переданий ратнівським силовикам,
де, згідно свідчень Блінова, «його оперативно використовува-
ли для виявлення зав’язків банди ОУН у Ратнівському районі».
Під час слідства Блінов стверджував, що Кошелюк просто не
допитувався про злочини на території Ратнівського району у
період  окупації,  але  при цьому він  виступав  у  ролі  свідка  по
інших справах114. Для прикладу, у 1946 р. А. Кошелюк проходив

111 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 4, арк. 124.
112 Там само, т. 1, арк. 14.
113 Там само, т. 7, арк. 142.
114 Там само, т. 4, арк. 75–76.
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«Після проведення відповідної перевірки органи радянської вла-
ди звільнили мене від покарання, і я став активно допомагати
радянській  владі  в  ліквідації  залишків  бандитського  охвістя.
Через 10 днів після явки з повинною мені органами радянської
влади була довірена зброя, при допомозі якої мною особисто
був знищений або заарештований не один бандит»125.

Іншу картину розкрили свідчення членів його винищувальної
групи. І тут знову ж ми натрапляємо на парадоксальну ситуацію.
Одним із допитаних слідчими був Василь Самарчук. Ще пере-
буваючи  на  нелегальному  становищі,  Корнелюк  побив  його
дружину палицею за те, що остання відмовилася віддати йому
покривало. При цьому він обурювався і говорив, що

«життя ікрові не жаліє, бореться за самостійну Україну, а йому
жаліють покривало»126.

Після виходу з підпілля Корнелюк знову обійняв «вище» ста-
новище над Самарчуком, але тепер уже офіційно. Враховуючи
це, свідчення останнього можуть бути суб’єктивними. Отже, під
час допиту у 1959 р. Самарчук дав наступні свідчення:

«Мені, як колишньому бійцю винищувальної групи, відомо, що
Корнелюк, будучи командиром нашої винищувальної групи, не
тільки не вів боротьбу з бандитами УПА, а, навпаки, систематич-
но пиячив, чим розкладав  дисципліну винищувальної групи  і
зривав заходи по боротьбі з бандитами. Із розмов односельчан,
прізвищ  яких  не пам’ятаю,  мені відомо  також, що Корнелюк
зловживав своїм службовим становищем агента уполмінзагу,
вимагав від населення хабарі, за які незаконно знижував по-
ставки  сільськогосподарських  продуктів,  а  невигідних  йому
громадян обкладав  непомірно  високими  поставками,  але  за
давністю часу конкретних фактів про це не пам’ятаю»127.

Зловживання службовим становищем Корнелюка підтверджу-
вали й інші свідки128. Деякі з них вважали, що він і надалі про-
довжував співпрацювати з ОУН, адже нічого не боявся і вільно
себе почував129.

125 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 7, арк. 255.
126 Там само, т. 6, арк. 151.
127 Там само, арк. 156.
128 Там само, арк. 168.
129 Там само. арк. 271.

«Кошелюк  мною  та  іншими  співробітниками  РВ  МДБ  неодно-
разово  допитувався  у  якості  свідка  по справах  арештованих
зв’язкових і бандпосібників банди ОУН».

Результативність його роботи також була негативно оцінена
Русняком:

«Як мені відомо, за період моєї роботи у райвідділі МДБ з квітня
1947 р. по грудень 1951 р., Кошелюк не ліквідував жодного учас-
ника банди ОУН, які діяли на території Ратнівського району у
цей час»121.

Варто врахувати, що негативна оцінка роботи А. Кошелюка
співробітниками МДБ могла бути пов’язана також із завданням
слідства зібрати максимум матеріалів, які дозволили б не лише
інкримінувати ряд злочинів, але й у повній мірі дискредитувати
самого підсудного.

Співробітництво Я. Корнелюка
із органами держбезпеки

Біографія, як і кар’єра Я. Корнелюка після виходу з підпілля,
була напрочуд динамічною. Якщо  його затримали 14 грудня
1945 р., то вже 24 грудня Любешівський райвідділ НКВС122 до-
ручив йому командування винищувальною групою с. Залухів
(так звані «істребки»)123. Поряд із цим, з грудня 1945 р. по тра-
вень  1948 р.  Корнелюк працював  районним  уповноваженим
міністерства заготівлі СРСР у с. Залухів124. Як не парадоксаль-
но це звучить, але він займався збором сировини та продуктів
харчування фактично там само, де виконував такі ж завдання
для підрозділу УПА. У такій ситуації місцеві жителі усвідомлю-
вали не лише безкарність, а й власну безправність перед вла-
дою,  що лишалася  незмінною  за  суттю,  що  увиразнювали  її
представники.

Докладно  про співробітництво  Я. Корнелюка  із  органами
держбезпеки довідуємося із його касаційної скарги від 24 лип-
ня 1959 р. У ній він зазначив:

121 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 4, арк. 76–78.
122 Там само, т. 5, арк. 17 зв.
123 Там само, арк. 22.
124 Там само, т. 7, арк. 137.
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у лавах УПА та дочка Текля, яку арештували ще до затримання
батька. Хоча Корнелюк і почав співпрацювати із представника-
ми комуністичного режиму,  донька  продовжувала відбувати
покарання.

Після звільнення у квітні 1953 р. Корнелюк усвідомлював,
що повертатися назад не варто, адже вся округа знала про його
злочини і налагодити життя буде дуже проблематично.

Корнелюк приїхав у Залухів і впродовж двох тижнів мешкав
у будинку одного із колишніх бійців його винищувальної гру-
пи136. У липні 1953 р. він виїхав до с. Аджамка (нині Кропивниць-
кий р-н Кіровоградської обл.)137. Він написав листа у Залухів і
просив не повідомляти нікому його адресу138. Однак, надовго
там не затримується і в лютому 1958 р. переїхав до м. Чорногор-
ка Хакаської області Росії до своєї репресованої родини. У берез-
ні вони переїхали до с. Биря Красно-Туранського району Крас-
ноярського краю Росії. Однак, вже у серпні Корнелюк разом із
новою дружиною знову переїздить до м. Туран Тувінської авто-
номної області Росії139, де й був арештований 27 лютого 1959 р.
Для проведення подальших слідчих дій його перевели до Луць-
ка 16  квітня  того ж року140. Як  було  зазначено,  А. Кошелюка
арештували раніше – 26 серпня 1958 р.141 Відтак, доля знову
звела їх разом.

Судовий процес
Після розслідування кримінальна справа була передана до

суду, який тривав упродовж 22–24 липня 1959 р.142 і був вис-
вітлений у  місцевій  пресі143.  Зважаючи  на  розлогий судовий
процес, зупинимося лише на окремих моментах.

136 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т 6, арк. 157.
137 Там само, т 5, арк. 22.
138 Там само, т. 6, арк. 157.
139 Там само, т. 5, арк. 22.
140 Там само, т. 7, арк. 154.
141 Там само, арк. 142.
142 Там само, арк. 211 зв.
143 Радченко Н. Катюгам – по заслузі! // Радянська Волинь. – 1959. – 29 лип-

ня. – С. 4.

Оперуповноважений Любешівського  райвідділу НКВС Ва-
силь Жарносенко також стверджував, що Корнелюк у винищу-
вальній групі не проявляв активності. Навпаки, під час зіткнень
з повстанцями, вів себе як боягуз130. Незважаючи на негативні
характеристики, Корнелюк продовжував виконував обов’язки
командира винищувальної групи до травня 1948 р. Його кар’єра
рухалася вгору. Очевидно, не останню роль у цьому зіграла про-
текція співробітників місцевого апарату держбезпеки. Я. Кор-
нелюка призначили заступником голови колгоспу у с. Велика
Глуша Любешівського району131.

Відчуття безкарності і вседозволеності рано чи пізно мали
досягти певної кульмінації. Цей день настав 28 грудня 1949 р.,
коли Корнелюк разом з головою сільради і його заступником,
перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, взяли зброю і ви-
рішили покарати селян, які, на їхню думку, не виконували норм
лісозаготівлі. У результаті троє представників радянської влади
влаштували банальний грабіж та мало не вбили одного із селян:
стріляли, але не влучили132. Усі троє були покарані 5 роками
позбавленням волі із збереженням громадянських прав133. Кор-
нелюк відбував покарання у Київській області та був звільне-
ний за амністією вже у квітні 1953 р.134 Зважаючи на зловживан-
ня службовим становищем, розбій і час, коли це сталося, вирок
суду видається лояльним. Як термін, так і місце покарання (не
на далекій Півночі) можуть свідчити про певні заслуги Корне-
люка перед радянською владою.

Варто  зазначити, що  покарали не  лише  Корнелюка,  але  і
його сім’ю – дружину із дочкою і сином депортували як членів
родини учасника ОУН, майно конфіскували135. Правом наданого
імунітету перед каральною машиною не встигли скористатися
ще двоє дітей Корнелюка – син Василь («Груша»), який загинув

130 ГДА СБ України, м. Луцьк, спр. 21695, т. 7, арк. 72.
131 Там само, т. 5, арк. 22.
132 Там само, т. 7, арк. 131.
133 Там само, арк. 131–132.
134 Там само, т. 5, арк. 23.
135 Там само, т. 7, арк. 133.
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тивний характер доступних архівно-кримінальних справ спец-
служб, висвітлення всіх факторів впливу на ухвалення рішень
А. Кошелюком і Я. Корнелюком є не завжди можливим. Доклад-
ного розгляду вимагає й рівень їхньої участі в окремих злочи-
нах. Слід також зауважити, що дефініція самого злочину періоду
Другої світової війни не завжди відповідає сьогоднішнім сус-
пільним і правовим оцінкам.

Нині  загальновідомо,  що  радянські  спецслужби  активно
вербували  українських  повстанців,  переслідуючи  завдання
цілковитого знищення визвольного руху. На прикладі біографій
А. Кошелюка і Я. Корнелюка ми бачимо, що співробітники держ-
безпеки свідомо діяли не лише всупереч проголошеним держав-
ним ідеологемам, але й замовчували злочини та часто всіляко
сприяли завербованим агентам. Зазначений аспект проблеми
потребує юридичного розгляду, адже допомога злочинцям ква-
ліфікується теж як співучасть у злочині.

Парадоксальним  видається  той  факт,  що  А. Кошелюк  і
Я. Корнелюк, попри скоєне, фактично не змінили місця свого
проживання. Вони постійно перебували серед тих, хто чув або
й навіть був свідком їхніх злочинів. Більше того, Я. Корнелюк
певний період  часу  навіть  виконував  обов’язки  радянського
заготівельника, що свого часу робив для УПА. Відтак складаєть-
ся враження, що місцеве населення розуміло свій безправний
статус перед змінними владами і режимами, які чергувалися
упродовж війни.
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Під час проведення слухань Корнелюк і Кошелюк дещо виз-
навали, інколи заперечували покази свідків, стверджували, що
вони брешуть, або апелювали до того, що не в змозі пригадати
події минулого144.

У своєму виступі Кошелюк зазначив:
«Я розумію, що зробив багато горя, але я рятував своє життя»145.

Розуміючи безвихідь свого становища, він вдруге попросив його
заслухати, але суд відмовив146. Очевидно, що додаткові свідчен-
ня дозволили б пролити більше світла на мотиви й обставини
його злочинів. Також варто зважати, що, за «радянською тра-
дицією», у таких ідеологічних показових процесах рішення суду
було підготовлене і погоджене ще до початку його проведен-
ня. У свою чергу, Корнелюк стверджував, що під час служби у
поліції нікого не вбив147.

24 липня 1959 р. Корнелюк і Кошелюк були засуджені до
вищої міри покарання – розстрілу148. Кошелюк подав касаційну
скаргу, де зазначив:

«Упродовж 1946–1947 рр. я безкоштовно виконував ряд дору-
чень від органів державної безпеки по знищенню бандитів та їх
зв’язків»149.

Однак вона не була задоволена. Вирок було виконано 2 лютого
1960 р. у Києві150. У 1996 р. прокуратурою реабілітовані вони
не були151.

Таким чином, досліджені короткі життєписи А. Кошелюка і
Я. Корнелюка, насамперед, стосуються дилеми вибору у Другій
світовій війні. Зазначена проблема відносно нещодавно стала
предметом наукових зацікавлень істориків. З огляду на суб’єк-
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Реалізація принципу гласності у діяльності
Комітету держбезпеки УРСР у період

горбачовської перебудови (1985–1987 рр.)
Мета статті полягає у дослідженні рішень вищого партійного керівниц-

тва Радянського Союзу та КДБ СРСР щодо розширення гласності в
оперативно-службовій діяльності органів державної безпеки на по-
чатку горбачовської доби та висвітленні характерних рис розбудови
сфери зовнішніх публічних комунікацій КДБ УРСР у 1985–1987 рр.

Методологію дослідження визначили принципи історизму, науковості,
об’єктивності. Під час вивчення зазначеної теми застосовані загаль-
нонаукові і спеціальні історичні методи (проблемно-хронологічний,
історико-системний,  історико-генетичний),  що  сприяли  аналізу
партійних  рішень  і  відомчих наказів  із  реалізації  інформаційно-
пропагандистської роботи радянських спецслужб, виокремленню
тенденцій, напрямків та форм втілення нового політичного курсу у
діяльності КДБ УРСР.

Висновки. Поряд із програмою соціально-економічних перетворень,
одним із лейтмотивів у виступах партійного керівництва в останні
роки існування Радянського Союзу було розширення гласності й
так званої загальної демократизації. У діяльності органів держав-
ної безпеки ці вказівки реалізовувалися через поступове зростан-
ня  масштабів  інформаційно-пропагандистського  забезпечення,
більш  активне  залучення  ЗМІ  й  громадян  до  загально-профі-
лактичної, ідейно-виховної і контрпропагандистської роботи.

На практиці нові партійні директиви втілювалися через про-
ведення  зустрічей  із  трудовими  колективами  та  громадами,  що
проходили у формі лекцій, бесід, тематичних вечорів; зростання
контролю за розглядом звернень і прийомом громадян; забезпечен-
ня підготовки тенденційних статей, нарисів, книг, документальних
і художніх фільмів, теле- й радіопередач, присвячених історії та
функціонуванню ВНК–КДБ.

Водночас впровадження нових підходів і форм роботи відбува-
лося як в центрі, так і на місцях повільно, повсякчас наштовхую-
чись на неготовність особового складу до змін. У відповідь на опір
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Zek B. Nazi criminals at work in the MGB–KGB: the Volyn mark

The aim of the study is to describe the difficulties of the personal life choices
that people made during World War II and the post-war period based on
the biographies of A. Koshelyuk and J. Kornelyuk who came from Volhynia.
They served in the auxiliary police, were members of The Ukrainian
Insurgent Army, however became agents of Soviet state security. The
author has attempted to analyze the criminal acts according to which
both men were accused during the trial, to consider the motives that
prompted them to make those decisions as well as to explain how and
why former Nazi criminals found themselves in the Soviet security services.

Research methodology. General scientific and special historical methods of
cognition were used to achieve these goals. Among the first methods
were the practice of deduction and induction, analysis and synthesis,
comparison. The direct results of the research were achieved through
the use of tools of prosopographic, historical problematic and historical
descriptive methods.

Conclusions. As a result of the research, it was possible to shed light on the
biographies of A. Koshelyuk and J. Kornelyuk during World War II in the
context of the problem of the choice dilemma. The author compared
their biographies and identified common characteristics. Along with the
consideration of the crimes incriminated in both men, explanations and
motives that influenced their decisions are given in the article. It was
established that A. Koshelyuk and J. Kornelyuk agreed to cooperate with
the Soviet intelligence agencies due to the possibilities of covering up
their crimes committed during the Nazi occupation and while in an illegal
position. As members of Soviet security forces, they took part in the
struggle against the Ukrainian liberation movement. Despite this, the
men were arrested by the Soviet authorities and tried 12 years later.

Key words: A. Koshelyuk, J. Kornelyuk, police, crime, UPA, Soviet intelligence
agencies.
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робіт російських дослідників історії радянських спецслужб, у
тому числі їх публічної інформаційної діяльності та інституцій-
ного оформлення підрозділів зв’язків із громадськістю, варто
відзначити  розвідки  О. Хлобустова2.  Іміджеві  кампанії  каде-
бістів, розвиток комунікативної сфери, розширення гласності
у діяльності КДБ розкрила британська дослідниця Дж. Федор3.

Із моменту свого створення Комітет державної безпеки при
Раді міністрів СРСР перебував під безпосереднім керівництвом
і контролем Центрального Комітету Комуністичної партії Ра-
дянського Союзу. Виконуючи політичні охоронні функції, КДБ
упродовж понад трьох десятків років незмінно стояв на сто-
рожі інтересів правлячої верхівки. «Щит і меч партії» – саме так
себе позиціонували спецслужби, так їх сприймала комуністич-
на номенклатура й суспільство4.

Ще із 1959 р. для відомства стало правилом публікувати на
основі найважливіших директивних рішень з’їздів КПРС і плену-

ють. – Львів: Часопис, 2012. – 236 с.; Бажан О., Данилюк Ю. Український
національний рух: основні тенденції і етапи розвитку (кінець 1950-х –
1980-ті рр.). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2000. – 232 с.; Дани-
люк Ю., Бажан О. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр.). –
К.:  Рідний  край,  2000.  – 389 с.;  Бажан О., Лошицький О.  Народний  рух
України в інтерпретації Комітету держбезпеки УРСР // З архівів ВУЧК–
ГПУ–НКВД–КГБ. – 2009. – № 33. – С. 196–205; Бажан О. КДБ УРСР та не-
формальні об’єднання в період «горбачовської перебудови» // Наукові
записки НаУКМА. – 2010. – Т. 104:  Історичні науки. – С. 68–77; Чорно-
бильське досьє  КҐБ. Суспільні  настрої. ЧАЕС у поставарійний  період:
зб. док. про катастрофу на Чорнобильській АЕС / упоряд. О. Бажан, В. Бір-
чак, Г. Боряк. – К., 2019. – 1200 с. та ін.

2 Хлобустов О. КГБ без прикрас 1954–1991 годы: [Электронный ресурс]. –
Режим  доступа: http://web.archive.org/web/20201223094529/https://
proza.ru/2007/05/23-267; Его же. КГБ СССР 1954–1991 гг. Тайны гибели
Великой державы. – М.: Издат. центр «Аква-Терм», 2012. – 656 с.

3 Федор Дж. Традиции  чекистов от  Ленина до  Путина. Культ  государ-
ственной безопасности. – СПб.: Питер, 2012. – 303 с.

4 Положение о Комитете государственной безопасности при Совете ми-
нистров СССР и его органах на местах // Лубянка. Органы ВЧК–ОГПУ–
НКВД–НКГБ–МГБ–КГБ.  1917–1991. Справочник  / сост.:  А. Кокурин,
Н. Петров. – М.: МФД, 2003. – С. 693–698.; Політичні протести й інако-
думство в Україні. – С. 29–30.

системи посилювався контроль управлінської ланки, зокрема через
«скидання кадрового баласту». Від співробітників держбезпеки ви-
магали діяти творчо та «по-новому», додати пропагандистським
заходам більше оперативності й динаміки, активніше залучати гро-
мадськість, дбати про імідж та подолання негативних стереотипів
у суспільстві. Для цього оновлювалася риторика публічних вис-
тупів, до реалізації інформаційних акцій залучали фахівців із сус-
пільствознавчих  і  гуманітарних  дисциплін,  ветеранів  органів  та
військ КДБ.

Помітне місце серед форм здійснення зв’язків із громадськістю
займали помилування осіб, засуджених за антирадянську діяль-
ність, та участь представників відомства у реабілітації жертв сталін-
ських репресій. Крім того, з ініціативи Комітету державної безпеки
на шпальтах газет почали з’являтися поодинокі матеріали щодо
правового реагування на викриті факти порушення законності у
його роботі.

Проте на початковому етапі перебудови зазначені заходи були
розрізненими та несистемними, а взаємодія між структурними під-
розділами недостатньо скоординованою. Тож перспективним нап-
рямком подальшої розробки теми зовнішніх публічних комунікацій
КДБ УРСР є дослідження реалізації принципу гласності у діяльнос-
ті радянських спецслужб у 1988–1991 рр.

Ключові слова: гласність, перебудова, пропаганда, зв’язки з громадсь-
кістю, КДБ, УРСР.

Дослідженню українського суспільно-політичного життя у
період горбачовської перебудови, зокрема зростанню опозицій-
ного руху і пов’язаним із цими процесами заходам органів держ-
безпеки присвячені праці вітчизняних науковців Олександра
Бойка, Віктора і Василя Даниленків, Георгія Касьянова, Анато-
лія Русначенка, Бориса Захарова, Володимира В’ятровича, Олек-
сандра Лошицького, Олега Бажана, Юрія Данилюка та ін.1 Серед

1 Бойко О. Україна в 1985–1991 рр. Основні тенденції суспільно-політич-
ного розвитку. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2002. – 305 c.;
Даниленко В. Україна в 1985–1991 рр.: остання глава радянської історії. –
К.: Ін-т історії України НАН України, 2018. – 278 с.; Політичні протести
й інакодумство в Україні (1960–1990): док. і мат. / упоряд. В. Данилен-
ко. – К.: Смолоскип, 2013. – 736 с.; Касьянов Г. Незгодні: Українська інтелі-
генція в русі опору 1960–80-х рр. – К.: Либідь, 1995. – 224 с.; Русначенко А.
Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х
років. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1998. –  720 с.; Захаров Б. Нарис  історії
дисидентського  руху в  Україні (1956–1987).  –  Харків:  Фоліо,  2003.  –
144 с.; В’ятрович В. Історія з грифом «Секретно»: архіви КГБ розповіда-
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чених діяльності органів держбезпеки і підвищенню політичної
пильності трудящих». У документі йшлося про «досягнення»
із  посилення  ідеологічного й  масово-політичного  впливу  на
громадян, оприлюднення через ЗМІ пропагандистських і контр-
пропагандистських матеріалів, творів на чекістську тематику.

Упродовж  1985 р.  представники  Комітету  брали  активну
участь у роботі парторганізацій із реалізації ідейно-політично-
го, патріотичного та інтернаціонального виховання. За сприян-
ня КДБ відбулося 3407 тематичних вечорів та сільських сходів,
створено 3 художні та 11 документальних кіно- й телефільмів,
підготовано  82  книги  і  брошури,  3253  статті,  1394  радіопе-
редачі.  Ці  заходи мали на меті  публічне викриття «підступів
імперіалістичних країн, центрів ідеологічної диверсії», а також
дискредитацію  закордонних  націоналістичних  організацій,
представників релігійних кіл та «інших ворожих і антирадянсь-
ких елементів», зростання «політичної пильності населення».

На замовлення відомства створювалися твори про «героїч-
ну» історію та діяльність органів ВНК–КДБ. Йдеться, зокрема,
про вихід двох художніх фільмів («Пароль знали двоє», «На кру-
чі»), 14 книг, 72 статей, проведення 166 тематичних вечорів та
читацьких конференцій.

Під час підготовки публікацій на чекістську тематику КДБ
УРСР приділяв особливу увагу реалізації постанови ЦК КПРС
щодо  популяризації внеску Радянського  Союзу  у  перемогу в
Другій світовій війні. Цій темі, зокрема, присвячено 12 романів
і оповідань, 43 статті й нариси, 22 радіо-телепрограми7.

Ще одним вагомим напрямком інформаційно-пропаганди-
стської  роботи кадебістів  була дискредитація представників
національно-визвольного  руху. Органи держбезпеки  намага-
лися показати українських патріотів як злочинців і зрадників,
стверджуючи, що саме на них робив ставку противник під час
здійснення «ідеологічної диверсії». У 1985 р. за участі КДБ було
створено 4 маніпулятивних документальних кіно- і телефіль-
мів («Вовча зграя», «Розкопана криниця», «Пам’яті полеглих»,
«Приречені на провал»), написано 18 книг і брошур, 950 ста-

7 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 1232, арк. 57–59.

мів ЦК Компартії з ідеологічних питань накази й циркуляри про
зміни в оперативній роботі та каральній політиці5. Тому, коли
23 квітня 1985 р. на пленумі ЦК КПРС оголосили про оновлення
партійного курсу, то КДБ нічого не лишалося як «гаряче» під-
тримати його та почати пристосовуватися до реалій перебудови.

За місяць після цієї поворотної у житті Радянського Союзу
події партактив центрального апарату КДБ СРСР підвів підсум-
ки квітневого пленуму та визначив задачі Комітету держбез-
пеки на найближчу перспективу.

Виступаючи перед присутніми, 21 травня 1985 р. голова со-
юзно-республіканського відомства генерал армії В. М. Чебриков
повторив пропагандистські тези про те, що «комуністи-чекісти
завжди жили інтересами і турботами партії та народу», а відтак
мали сприйняти рішення  пленуму як  важливу віху на шляху
вдосконалення  партійної  і  службової  діяльності.  Тож  перед
спеціальними службами постало завдання віднайти своє місце
у реалізації нових політичних настанов.

На початковому етапі перебудови ця місія вбачалася у за-
безпеченні  чекістськими  засобами  програми  інтенсифікації
народного господарства та прискорення темпів економічного
розвитку країни. Пріоритетними для КДБ напрямками діяль-
ності визначили протидію зовнішньому ворогу в спробах ос-
лабити економічний і оборонний потенціал СРСР та боротьбу
з ідеологічною диверсією. Для успішного виконання поставле-
них  завдань  кадебісти  мали  переглянути  кадрову  політику,
поліпшити планування, організаційні й управлінські моменти,
модернізувати стиль роботи6.

Важливим аспектом функціонування Комітету залишалася
пропаганда, про результати якої систематично звітували перед
партійним керівництвом. Так, 31 грудня 1985 р. голова КДБ УРСР
генерал-лейтенант С. Н. Муха подав першому секретарю ЦК КП
республіки В. В. Щербицькому доповідну записку «Про роботу
КДБ УРСР із підготовки творів літератури й мистецтва, присвя-

5 Петров Н. КГБ и ХХ съезд КПСС (1954–1960 гг.) // Россия и современный
мир. – 2016. – № 2. – С. 136–154.

6 ГДА СБ України, ф. 13, оп. 1, спр. 808, арк. 3–16.
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дянських організацій, їхніх представників, «зрадників батьків-
щини» й «відщепенців».

У 1985 р. було підготовлено та розповсюджено серед інозем-
них читачів 9 книг та брошур українською, англійською, фран-
цузькою і німецькою мовами, у 26-ти закордонних виданнях
опубліковано 647 тенденційних матеріалів. Такі публікації вий-
шли й на сторінках «Торонто Стар» (Канада), «Вельт цайт» (ФРН),
«Філадельфія Інквайрер» (США). У призначеній для розповсюд-
ження на Заході газеті «Вісті з України» вміщено 83 статті анти-
оунівської спрямованості, а по іномовленню проведено 223 ра-
діо-ефіри українською, англійською, німецькою мовами. Крім
того, КДБ забезпечував передачу за кордон республіканської,
обласної та районної періодики, у якій до 40-річчя перемоги
над гітлерівською Німеччиною розміщували матеріали щодо
«злочинної  сутності  ОУН–УПА»  у воєнні  роки. За  даними ка-
дебістів, на основі цих статей деякі видання з США, Канади, ФРН
та Аргентини підготували спецвипуски, що начебто мали знач-
ний суспільний резонанс.

КДБ докладав зусилля, аби продемонструвати світовій гро-
мадськості нібито миролюбну політику СРСР, переваги радян-
ської політичної системи і способу життя.

Аби у власних громадян не виникало сумнівів у правиль-
ності партійних рішень, у ЗМІ публікували інтерв’ю іноземців –
учасників  міжнародних зустрічей, громадських, політичних і
релігійних діячів, вчених та бізнесменів, які після відвідування
республіки були у «захваті» від радянської дійсності. У 1985 р.
опублікували 156 таких відгуків із позитивною оцінкою життя
в СРСР та критикою Заходу8.

Отже, у перший рік перебудови українські кадебісти тради-
ційно зосередилися на боротьбі з «розвідувально-підривною
діяльністю ворожих спецслужб, закордонних націоналістичних
та інших антирадянських центрів», на захисті державних сек-
ретів,  економіки  й  транспорту  від  спрямувань  противника,
вдосконаленні  управління,  зміцненні  дисципліни,  порядку,
підвищенні  бойової  і  мобілізаційної  готовності.  Саме  про  ці

8 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 1232, арк. 59–62.

тей, 882 радіо-телепередачі,  проведено 1146 зустрічей  із на-
селенням.

Небезпечним для режиму лишалося «релігійне питання», в
якому КДБ УРСР вбачав прояв підривних спрямувань західних
спецслужб, закордонних клерикальних центрів та «ворожої й
антигромадської діяльності церковно-сектантських елементів».
Цю тему висвітлено у художній кінострічці «У полоні привидів»,
документальному фільмі «Обережно: екстремізм», 19 книгах і
брошурах, 709 статтях, 263 передачах на радіо й телебаченні,
на 509 тематичних вечорах.

Крім того, для дискредитації так званої реакційної ідеології
сіонізму та підривних намірів ізраїльських спецслужб створено
2 телефільми, 5 книг, 168 публікацій, 72 радіопередачі, органі-
зовано 125 зібрань.

Значну увагу КДБ приділяв наданню консультативної до-
помоги творчим працівникам під час підготовки матеріалів із
викриття  іноземних спеціальних служб та  їхніх  ідеологічних
центрів, що, на переконання відомства, організовували прово-
каційні антирадянські кампанії за кордоном та ворожі акції іно-
земців усередині республіки. Зазначені питання відображено
у документальному кінофільмі «На мушці ваш мозок», у 12 кни-
гах і брошурах, 570 публікаціях у пресі, 258 передачах та під
час 902 вечорів.

Одне з першорядних завдань радянських органів держбез-
пеки полягало у проведенні спеціальних інформаційних опе-
рацій у західних країнах. Для цього підрозділи КДБ республіки
мотивували лояльні видання та авторів, надавали їм конкретну
допомогу з підготовки, створення та просування за кордоном
пропагандистських і контрпропагандистських матеріалів.

Так, Комітет намагався спростувати західні «провокаційні»
кампанії довкола теми радянської військової загрози, натомість
звинувачуючи правлячі кола США та  їх союзників по НАТО у
розв’язуванні гонки озброєнь. Одночасно поширювалися ком-
прометуючі дані щодо підготовки «інформаційних диверсій»
за участю іноземних спецслужб і пов’язаних із ними так званих
закордонних націоналістичних, сіоністських та інших антира-
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сової інформації під час здійснення ідейно-виховних та інших
пропагандистських заходів11.

У роки перебудови базовим принципом для відомства за-
лишалася «опора на маси», а гласність розглядалася як вияв
«активного зв’язку з народом». Коли стара адміністративна сис-
тема почала руйнуватися, КДБ намагався створити ілюзію су-
часної і високоефективної спецслужби, що захищала інтереси
громадян  й  успішно боролася  із  зовнішніми  та внутрішніми
загрозами.  Аби  втримати  позитивну  репутацію  у  суспільній
думці, Комітет поступово почав приділяти більше уваги сфері
зовнішніх комунікацій та іміджевим проектам. Інформування
населення про різні аспекти діяльності, роз’яснювальна, загаль-
но-профілактична, патріотично-виховна, пропагандистська  і
контрпропагандистська робота були спрямовані на переконан-
ня громадян у доцільності існування КДБ, досягненні суспільної
підтримки й довіри. Тих, на кого офіційна пропаганда не діяла,
традиційно записували до «політично незрілих» або «антисо-
вєтчиків», котрі, начебто за вказівками Заходу, намагалися по-
слабити Радянський Союз через «ідеологічну диверсію».

Власне, з «ідеологічною диверсією» радянські спецслужби
почали боротися практично з моменту захоплення влади біль-
шовиками. Ворог їм вбачався звідусіль, а будь-які прояви свобо-
ди слова, критика суспільно-політичного ладу, відстоювання
національних інтересів відразу ж сприймалися як серйозні заг-
рози тоталітарному режиму. Органи державної безпеки розгля-
дали ідеологічну диверсію як одну з основних форм підривної
активності іноземних спеціальних служб, їхніх ідеологічних та
пропагандистських центрів, спрямовану на розхитування «со-
ціалістичного  світогляду  радянських  людей»,  формування у
громадян «чужих суспільству поглядів і настроїв, підштовху-
вання їх до антирадянської діяльності»12.

У горбачовський період кількість таких «викликів» перед
Комітетом повсякчас зростала. Про це свідчило постійне роз-

11 Материалы ХХVІI съезда… – С. 109, 315.
12 ГДА СБ України, ф. 13, оп. 1, спр. 826, арк. 13–14; Чебриков В. Перестройка

и работа чекистов // Правда. – 1988. – 2 сентября.

складові агентурно-оперативної діяльності йшлося на респуб-
ліканській колегії «Про підсумки роботи КДБ УРСР за 1985 р.
та  завдання  органів  держбезпеки  республіки  згідно  рішень
квітневого та жовтневого (1985 р.) Пленумів ЦК КПРСР» 21 січ-
ня 1986 р. Питання щодо перегляду підходів до інформаційно-
пропагандистського забезпечення на ній не обговорювалися9.

Свою подальшу діяльність КДБ дещо скоригував після XXVII
з’їзду КПРС. Завдання відомства знайшли відображення у новій
програмі партії, політичній доповіді та резолюції до неї. Акцент
у роботі Комітету був зроблений на викритті й припиненні ан-
тирадянських акцій іноземних спецслужб та охороні держав-
них кордонів.

Виступаючи  перед делегатами  з’їзду,  В. Чебриков  значну
увагу  приділив  темі  ідеологічних диверсій,  начебто  спрямо-
ваним проти СРСР ззовні. Він стверджував, що метою такого
втручання був ворожий вплив на думки та настрої радянських
людей, підрив їх віри в комуністичні ідеали та повернення про-
ти існуючого ладу.

Тож у політичній доповіді зазначався тісний взаємозв’язок
політичної й ідейно-виховної діяльності зі всіма іншими зада-
чами  прискорення соціально-економічного  розвитку  країни,
що корелювалося зі специфікою роботи органів держбезпеки.
Адже ідейне виховання населення завжди становило для ка-
дебістів невід’ємну складову забезпечення безпеки держави і
суспільства.  Про важливість  цієї  форми  впливу  на  громадян
йшлося на найближчій колегії КДБ СРСР 26 березня 1986 р.10

Прямими вказівками щодо організації оперативно-службо-
вої діяльності стали також партійні настанови на розширення
гласності у роботі державних органів, підвищення поінформо-
ваності населення про ухвалені рішення та хід їхнього вико-
нання, «загальна демократизація», посилення ролі засобів ма-

9 ГДА СБ України, ф. 9, оп. 1, спр. 437, арк. 36–41.
10 Там само, ф. 13, оп. 1, спр. 812, арк. 9–10; спр. 815, арк. 26–27; Материа-

лы ХХVІI съезда  Коммунистической  партии Советского  Союза.  –  М.:
Политиздат, 1986. – С. 61, 110, 160–170; Голушко Н. В спецслужбах трёх
государств. – М.: Кучково поле, 2012. – С. 61
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Занепокоєння чекістів викликала також інформаційна ситу-
ація за кордоном, де начебто посилювалися наклепницькі кам-
панії, спрямовані на зниження значущості нового партійного
курсу. Тим паче, що такі «шкідливі» думки могли просочитися
до радянських громадян. Тому КДБ УРСР отримав доручення у
другому кварталі 1986 р. розробити та провести конкретні ко-
рективи з активізації участі у контрпропагандистській роботі,
а по суті посилити пропагандистський вплив на закордонного
споживача. Загалом же упродовж півроку підрозділи держбез-
пеки республіки мали доповнити 10 довготривалих операцій із

«донесення до правлячих кіл та спецслужб супротивника думки
щодо  безперспективності  використання  закордонних  ОУН  у
підривній  діяльності  проти  СРСР,  недопущення  об’єднання
оунівців із сіоністами, посилення протиріч у націоналістичному
середовищі за кордоном, відриву рядової еміграції з-під впливу
наццентрів»16.

Крім того, відомству належало підвищити дієвість профі-
лактичних  заходів  й  активізувати участь у виховній  функції
держави: долучатися до здійснюваного партійними органами
патріотичного та інтернаціонального виховання громадян17.

Тема ідеологічного протистояння була однією із централь-
них на зборах політичного активу КДБ СРСР 31 березня 1986 р.,
де  йшлося про  розгортання  «гострої  боротьби  за  свідомість
людей,  їхнє  світосприйняття». За  твердженням  керівництва
Комітету, пропагандистські служби Заходу та закордонні цент-
ри  ідеологічної  диверсії  для  підриву  соціально-політичного
устрою та «ідейної єдності суспільства» широко використову-
вали «націоналістичні упередження і релігію». Відповідно від
органів державної безпеки, й особливо п’ятого управління, ви-
магали більш активних та прицільних дій: частіше організову-
вати контрпропагандистські заходи із викриття противника, а
також  із  «правильних»  позицій  інформувати  світову  гро-
мадськість про події у Радянському Союзі. Значна увага при-

16 ГДА СБ України, ф. 9, оп. 1, спр. 437, арк. 150.
17 Там само, арк. 153–154.

ширення п’ятого управління КДБ СРСР – головного підрозділу
у структурі органів держбезпеки по боротьбі з ідеологічними
диверсіями. Якщо спочатку до нього входило 6 відділів, то в
роки перебудови їх кількість зросла до 15. У 1980-ті рр. штат
управління  союзно-республіканського  відомства  налічував
понад 400 співробітників. Усього ж у його складі нараховува-
лося майже 2,5 тис. осіб13.

Слід  зазначити,  що  роботі п’ятого управління  приділено
значну увагу у  спогадах М. Голушка, зокрема  у контексті  бо-
ротьби КДБ із національно-визвольним рухом. Але у книзі по-
всякчас повторювалися радянські наративи, тому ці мемуари
можна  розглядати як  елемент  сучасної  інформаційної війни
російських спецслужб проти України14.

Отже, у роки перебудови КДБ СРСР зіткнувся з дилемою: з
одного боку,  він мав забезпечувати  втілення  курсу партії  на
демократизацію і гласність, демонструючи при цьому власну
відкритість, а з іншого – всіляко боровся з неминучою активіза-
цією суспільно-політичних процесів та реальними демократич-
ними перетвореннями в країні. Особливу стурбованість органів
державної безпеки викликала ситуація у радянській Україні.

Саме у такій тональності 27 березня 1986 р. пройшла коле-
гія республіканського відомства «Про практичні заходи органів
КДБ  УРСР  із  виконання  завдань  згідно  рішень  XXVII  з’їзду
КПРС».  Вона  затвердила  перелік  організаційних  заходів,  що
передбачали підпорядкування всієї оперативно-службової ді-
яльності цілям підвищення розвідувальної, контррозвідуваль-
ної роботи, забезпечення безпеки держави та суспільства від
підривних дій супротивника. Одним із провідних завдань для
українських кадебістів лишалася наступальна боротьба на ідео-
логічному фронті, де головними ворогами визначили іноземні
спецслужби, оунівські, сіоністські, клерикальні та інші «підривні
центри, що  інспірували на території  республіки  виникнення
антирадянського підпілля»15.

13 Даниленко В. Україна в 1985–1991 рр.: остання глава… – С. 72–73.
14 Голушко Н. В спецслужбах трёх государств.
15 ГДА СБ України, ф. 9, оп. 1, спр. 437, арк. 139–150.
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Упродовж липня–жовтня 1986 р. на місцях і в центрально-
му апараті відбулися робочі наради, де особовому складу дове-
ли травневі рішення керівництва та визначили завдання для
кожного підрозділу22.

Про хід перебудови регіональні органи КДБ постійно звіту-
вали  перед  керівництвом  союзного  та  республіканського
відомств. Питання щодо пошуку і впровадження нових підходів,
форм та методів роботи на місцях регулярно обговорювали на
колегіях, зборах, нарадах.

Так, 20 листопада 1986 р. пройшла колегія КДБ УРСР «Про
роботу УКДБ Івано-Франківської області з виховання у кожно-
го співробітника високих моральних якостей, зміцнення дис-
ципліни та організованості особового складу в світлі рішень
XXVII з’їзду  КПРС». Зазначалося, що  керівництво  Управління
зосередило зусилля на покращенні організаторської і політико-
виховної роботи з кадрами, створенні атмосфери вимогливості
та нетерпимості до недоліків, підвищенні якості й результатив-
ності оперативно-службової діяльності.

Для зміцнення зв’язку з громадянами та профілактики не-
гативних, із точки зору кадебістів, суспільних процесів пред-
ставники регіонального органу проводили лекції й бесіди з під-
вищення «політичної пильності» населення, тематичні вечори.
До здійснення пропагандистських заходів залучали ЗМІ. Вра-
ховуючи  особливості оперативної обстановки в  регіоні,  КДБ
застосовував і такі специфічні форми роботи як сільські сходи
з викриття так званої антинародної сутності українського бур-
жуазного націоналізму, злодіянь бандитів ОУН–УПА та їх закор-
донних покровителів.

Водночас колегія відмічала, що керівництво і кадровий апа-
рат УКДБ не повною мірою використовували наявні можливос-
ті для зростання ефективності здійснюваних організаційних і
виховних заходів, їх практичної реалізації. Деякі співробітники
повільно перебудовували свою роботу, не завжди творчо підхо-
дили до вирішення поставлених задач.

22 ГДА СБ України, ф. 13, оп. 1, спр. 815, арк. 3–4.

ділялася профілактичній роботі щодо «політично незрілих гро-
мадян та осіб із помилковими поглядами»18 .

Варто зауважити, що про важливість донесення до широ-
кого загалу «потрібних» меседжів йшлося у політичній доповіді
на ХХVІI з’їзді КПРС. Так, у виступі генсек Михайло Горбачов
приділив увагу зростаючій ролі ЗМІ, які парадоксально водно-
час називав «засобом гласності й громадського контролю» та
«виразником партійної думки», що був поруч із пропагандою.
При цьому радянським журналістам приписувалося вдумливо
підходити до висвітлення подій, не гнатися за сенсаціями19.

Невдовзі після цього сталася подія, що красномовно проде-
монструвала реальний стан «гласності та демократії» у Радян-
ському Союзі. Коли у квітні 1986 р. світ сколихнула аварія на
Чорнобильській АЕС, керівництво СРСР до останнього намага-
лося приховати цю техногенну катастрофу, її реальні масштаби
та наслідки не лише від міжнародного співтовариства, але й від
власних  громадян.  За збереженням  інформаційного  вакууму
ретельно стежив Комітет державної безпеки. На початку трав-
ня 1986 р. у КДБ СРСР склали перелік відомостей із 26 пунктів
щодо подій на ЧАЕС, що підлягали засекреченню. Намагаючись
применшити масштаби катастрофи, радянські спецслужби конт-
ролювали, щоб  інформація про неї не просочилася до ЗМІ та
навіть не циркулювала у приватних розмовах. Зрештою, така
мовчанка стала одним із каталізаторів підйому суспільно-полі-
тичного руху, що наближав здобуття Україною незалежності20.

Тим  часом, нові партійні настанови  було  акумульовано  у
Програму перебудови оперативно-службової діяльності органів
державної безпеки, розроблену на Всесоюзній нараді керівного
складу органів та військ КДБ СРСР у травні 1986 р. Цей базовий
документ у подальшому постійно доповнювався і конкретизу-
вався на зборах партактиву, у низці рішень колегій, наказів та
вказівок Комітету21.
18 ГДА СБ України, ф. 13, оп. 1, спр. 812, арк. 13–14.
19 Материалы ХХVІI съезда… – С. 89, 119, 166.
20 Чорнобильське досьє КҐБ… – С. 4–5.
21 ГДА СБ України, ф. 13, оп. 1, спр. 819, арк. 7; спр. 817, арк. 9–10; спр. 825,

арк. 27.
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сектантських  елементів»  вийшло  4  документальні  стрічки,
13 книг і брошур, 665 публікацій, 320 радіо-телепередач, від-
булися 474 тематичні вечори.

У межах інформаційних кампаній проти сіоністських органі-
зацій  та  ізраїльських  спецслужб  створено  4 документальних
телефільми, 7 книг, 145 статей, 59 передач на радіо та телеба-
ченні, пройшло 101 тематичне зібрання24.

КДБ УРСР продовжував боротися також із західними спеці-
альними службами, їхніми ідеологічними центрами за кордо-
ном. Для цього консультативну допомогу кадебісти надали під
час зйомок 4-х документальних фільмів, написання 11 книг і
брошур, 674 публікацій, підготовки 242 радіо-телепередач, 935
тематичних вечорів.

У цей час органи держбезпеки почали активніше використо-
вувати можливості ЗМІ, лекційну пропаганду, тематичні заходи
для здійснення ідейного, патріотичного та інтернаціонально-
го виховання трудящих, підвищення їх «політичної пильності».
За ініціативи кадебістів було надруковано 537 статей, організо-
вано 165 радіопередач, 500 вечорів. До проведення пропаган-
дистських заходів залучали ветеранів органів і військ КДБ, які
провели 10609 лекцій і бесід, підготували 74 публікації, 29 пе-
редач, 153 тематичні заходи.

У 1986 р. до 23 емігрантських видань США, Канади, Франції,
Бельгії, Аргентини, Австралії, ФРН «просунуто» 630 контрпро-
пагандистських матеріалів. За кордоном виходили книги із ви-
гідною для КДБ пропагандистською риторикою. У газеті «Вісті
з України» опубліковано понад 80 статей антиоунівської спря-
мованості. На іномовленні вийшло 220 програм.

Товариство «Україна» видало та поширило за кордоном че-
рез можливості Комітету 14 брошур із пропагандою так званих
радянських мирних ініціатив,  досягнень радянської  України,
викриття західних антирадянських кампаній.

У вітчизняних ЗМІ оприлюднили 200 «позитивних» інтер-
в’ю з іноземцями25.

24 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 1242, арк. 45–47.
25 Там само, арк. 47–49.

Така ситуація загалом була типовою і для інших регіонів
країни, недарма ж радянську Україну називали «заповідником
застою». Тож за підсумками засідання начальники КДБ УРСР і
УКДБ областей отримали низку доручень: посилити щоденний
контроль за діяльністю керівних та оперативних співробітни-
ків, виховувати в них прагнення «діяти по-новому», застосову-
вати на практиці більш ефективні прийоми й методи роботи,
раціонально використовувати сили й засоби, дбати про зрос-
тання професійного рівня особового складу, підвищити вимо-
ги до підбору й розстановки кадрів23.

Наприкінці грудня 1986 р. на ім’я першого секретаря ЦК КПУ
В. Щербицького надійшла  чергова  доповідна  від голови КДБ
УРСР про підсумки роботи за рік із підготовки творів літератури
та мистецтва, присвячених функціонуванню КДБ та посиленню
«політичної пильності» громадян. Українські чекісти звітували
про надання допомоги партійним, радянським і творчим орга-
нізаціям  у проведенні 3120 тематичних вечорів та сільських
сходів, створенні 1 художнього й 17 документальних кіно- і те-
лефільмів, підготовці до друку 112 книг і брошур, 2930 статей,
1366  радіотелепередач,  спрямованих  проти  західних  спец-
служб, «центрів  ідеологічної диверсії,  націоналістів,  церков-
ників та інших ворожих елементів».

Тривала робота із популяризації історії та діяльності органів
держбезпеки.  Цій  тематиці  присвячено  художній фільм «На
вістрі меча» і документальний – «Комісар загону особливого
призначення», 11 книг, 109 статей, 115 вечорів і читацьких кон-
ференцій, 16 ефірів.

Під старими гаслами  тривала  боротьба  КДБ  із  представ-
никами українського національного руху. У 1986 р. чекісти до-
лучилися до створення 4-х документальних кіно- і телефільмів
(«Іменем закону», «Хто вони – тихі сусіди», «Відплата», «Ганеб-
ний альянс»), 14 книг та брошур, 583 статей, 535 радіопередач,
проведення 842 тематичних вечорів та сільських сходів.

Для протидії «підривним устремлінням закордонних кле-
рикальних центрів та антигромадської активності церковно-

23 ГДА СБ України, ф. 9, оп. 1, спр. 438, арк. 443–448.
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ініціативи  й  творчості.  Тому  одним  із  центральних  завдань
Комітету була необхідність навчити особовий склад ефектив-
но працювати в умовах «нової політичної та моральної атмос-
фери, що складалася в суспільстві» та допомогти у «перебудові
мислення» співробітників. При цьому специфічні методи спец-
служби мали чітко вписуватися у процес розвитку й поглиб-
лення так званої соціалістичної демократії28.

Звісно, у доповіді йшлося і про подальше зміцнення зв’язку
з населенням. Акцент робився на роз’яснювальній і профілак-
тичній роботі, попередженні антигромадських проявів.

«Тут ми можемо та повинні використовувати гласність у повній
мірі, постійно дбати, щоб наші чекістські акції були добре зро-
зумілі трудящим, знаходили у них цілковиту підтримку. Цього
можна досягти лише за умови ретельної підготовки пропаган-
дистського забезпечення здійснюваних заходів, використання
достовірних, глибоко перевірених матеріалів», –

зауважував В. Чебриков29.
Гласні форми профілактики рекомендувалося проводити із

широким залученням громадян, щоб вони «відчували відпові-
дальність і причетність» до вирішення питань, що торкалися
інтересів держбезпеки.

«Чим  краще трудящі розбираються у  питаннях державної  без-
пеки, тим активніше і свідоміше вони включаються у справу її
забезпечення», –

повсякчас наголошували у відомстві30. До здійснення загальної
профілактики приписувалося інтенсивніше залучати засоби ма-
сової інформації. При цьому відзначалося, що чимало підрозді-
лів уже мали досвід пропагандистського забезпечення чекістсь-
ких  заходів,  викриття  підривних  спрямувань  супротивника,
профілактики через друк, радіо, телебачення. За матеріалами
КДБ виходили статті, нариси, книги, документальні, теле- та
радіопередачі. Водночас, за словами керівництва, цій практиці

28 ГДА СБ України, ф. 13, оп. 1, спр. 817, арк. 7–12; спр. 819, арк. 7; спр. 826,
арк. 4; Чебриков В. Перестройка и работа чекистов.

29 ГДА СБ України, ф. 13, оп. 1, спр. 817, арк. 13.
30 Там само, спр. 822, арк. 58.

28 січня 1987 р. пройшло засідання колегії «Про підсумки
роботи КДБ УРСР за 1986 р. і задачі органів держбезпеки рес-
публіки згідно рішень XXVII з’їзду КПРС та установок Всесоюз-
ної (травень 1986 р.) наради керівного складу органів і військ
КДБ СРСР».

Попри численні гасла та заклики керівництва щодо важли-
вості переходу на нові принципи діяльності, республіканська
колегія змушена була констатувати, що глибоких та якісних змін
на головних напрямках чекістської роботи поки не відбулося.
Цікаво, що незважаючи на офіційні звіти, відмічалася недостат-
ня кількість  контрпропагандистських заходів  щодо  протидії
«підривним задумам закордонних, націоналістичних, сіоністсь-
ких, клерикальних та інших антирадянських організацій», що
проводилися,  зокрема, п’ятим  управлінням,  а  також  УКДБ  у
Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській областях26.

Помітніші зрушення у публічній діяльності відомства спос-
терігалися після січневого пленуму ЦК КПРС 1987 р. На пленумі
М. Горбачов підкреслював, що органи державної безпеки воло-
діли «ідейно заґартованими, відданими партії й народу, профе-
сійно підготовленими кадрами», які й надалі мали виявляти і
припиняти ворожі підступи проти СРСР. При цьому співробіт-
ників правоохоронних структур зобов’язали неухильно вико-
нувати  оновлені  партійні  настанови,  «наполегливо  вчитися
працювати в умовах розширення демократії і гласності, спира-
ючись на довіру й підтримку всього народу»27.

На зборах  партактиву  КДБ СРСР  14 лютого  1987 р.  зазна-
чалося, що хоча переважна частина співробітників начебто роз-
діляла  ідеї  перебудови,  проте  «деякі  товариші не  поспішали
переходити  до  активних  практичних  дій».  Серед  недоліків
відмічалася  низька віддача, недостатнє володіння оператив-
ною  обстановкою, застарілі  підходи  у  поточній  роботі,  брак

26 ГДА СБ України, ф. 9, оп. 1, спр. 444, арк. 52–55.
27 О перестройке и кадровой политике партии. Доклад Генерального сек-

ретаря  ЦК  КПСС  М.С. Горбачева  27 января  1987 года  //  Материалы
Пленума Центрального Комитета КПСС, 27–28 января 1987 г. – М.: По-
литиздат, 1987. – С. 62.
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Водночас на колегії КДБ УРСР 27 березня 1987 р. «Про прак-
тичні заходи органів держбезпеки Української РСР по виконан-
ню завдань згідно підсумків та установок січневого (1987 р.)
пленуму  ЦК  КПРС  і  рішення  колегії  КДБ  СРСР  від  4 лютого
1987 р.» знову зазначили повільні темпи перебудови й утверд-
ження нового стилю в оперативно-службовій діяльності та ро-
боті з кадрами. Підкреслювалося, що активізація перебудовчих
процесів та підвищення ефективності чекістських заходів пе-
ребували у прямій залежності від вдосконалення рівня кадро-
вої роботи. Тому керівники підрозділів мали зосередити увагу
на розвитку ініціативи та творчої активності особового складу,
поліпшувати стиль управління, а на керівні посади висувати
компетентних, енергійних співробітників, які глибоко усвідом-
лювали необхідність якісних змін та могли

«креативно втілювати лінію партії в умовах соціально-економічних
змін та подальшої демократизації радянського суспільства»33.

Крім роботи «над собою», чекістам наказували зміцнювати
щоденний зв’язок із трудовими колективами і громадськістю
для надання більшої цілеспрямованості та предметності у спра-
ві надійного забезпечення державної безпеки. Так, у другому
кварталі  1987 р.  їм  належало  визначити  шляхи  подальшого
покращення якості інтернаціонального виховання і зростання
«політичної пильності» громадян. Ця вимога була закріплена
у наказі КДБ СРСР № 0365 1986 р. «Про участь органів держ-
безпеки в реалізації установок XXVII з’їзду КПРС з посилення
ідейно-виховної  роботи».  Колегія  приписувала  позбутися
«спрощеного й формального підходу» до публічних виступів та
проведення тематичних вечорів, а протягом півроку оновити
матеріали лекцій і бесід.

Також  керівному складу доручали  посилити  контроль за
своєчасним і всебічним розглядом листів та заяв громадян. Пи-
тання організації прийому відвідувачів й опрацювання письмо-
вих звернень в першому півріччі обговорювалися на засідання
рад при начальниках управлінь та на оперативних нарадах у
підрозділах КДБ УРСР.

33 ГДА СБ України, ф. 9, оп. 1, спр. 444, арк.147–150.

не вистачало динамізму та оперативності. Тому Комітет мав
забезпечити вихід експрес-інформації «по гарячих слідах», ак-
тивізувати підготовку документальних фільмів про радянські
спецслужби31.

Про  необхідність  розширення  зв’язків  із  громадянами,
гласність та законність йшлося на колегії КДБ СРСР 25 березня
1987 р. «Щодо заходів із подальшого зміцнення соціалістичної
законності в діяльності органів державної безпеки СРСР і військ
КДБ СРСР». Зазначалося, що тогочасний етап розвитку країни
вимагав  від кадебістів  подальшого  утвердження  законності,
захисту конституційних прав  і  законних  інтересів  громадян,
впровадження гласності. Останню колегія вимагала розвивати
у напрямку попередження антигромадських проявів, збережен-
ня державних секретів, недопущення надзвичайних ситуацій в
економіці, охороні кордонів.

Для забезпечення цих завдань співробітники КДБ проводи-
ли виступи і бесіди з партійним, радянським, комсомольським
активом,  трудовими  колективами, організовували оприлюд-
нення в пресі й на телебаченні інформації про викриття воро-
жих розвідників та агентів, у тому числі серед іноземних дипло-
матів і журналістів, про акції ідеологічної диверсії противника,
про розкриття економічних злочинів, боротьбу з контрабан-
дою,  незаконним  обігом  наркотиків,  розшук  злочинців,  які
скоїли тяжкі злочини у роки Другої світової війни.

Пожвавилася підготовка документальних і художніх творів
за матеріалами ВНК–КДБ, фільмів, спектаклів, телерепортажів
про роботу радянських спецслужб у різні історичні періоди.

У центральній пресі зустрічалися також поодинокі публі-
кації критичного спрямування, як наприклад, оприлюднення
фактів порушення законності співробітниками УКДБ по Воро-
шиловградській  області  та  заходи,  вжиті щодо  винних.  Такі
кроки  певною мірою  сигналізували  громадянам про  відкри-
тість і демократизацію КДБ та зростання гласності у діяльності
відомства32.

31 ГДА СБ України, ф. 13, оп. 1, спр. 817, арк. 17–18.
32 Там само, спр. 822, арк. 63–64.
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радянських  підпільних  структур.  На  переконання  КДБ,  про-
тивник намагався на ревізіоністській, націоналістичній основі
використати схильних до ідейних коливань представників інте-
лігенції та молоді. Закиди у зв’язках із Заходом, перешкоджанні
перебудові та дискредитації правлячої партії лунали також на
адресу «неформальних» громадських організацій37.

Причому  появу  таких  «неформальних  груп»  і організацій
дозволив сам правлячий режим. У другій половині 1980-х рр.
керівництво СРСР було змушене відмовитися від насильниць-
ких методів боротьби з інакомисленням та звільнити із в’яз-
ниць і заслання політичних в’язнів. Так режим шукав собі нових
союзників, а здобув політичну опозицію.

У  цей час  до  України  повернулися  понад  300  політичних
бранців та дисидентів. Зокрема, наприкінці 1987 р. вийшли на
волю відомі  правозахисники  В. Чорновіл  і  М. Горинь,  у  січні
1989 р. – Л. Лук’яненко. З еміграції повернувся також один із
засновників Української гельсінської групи М. Руденко. Із Кри-
мінального кодексу УРСР виключили статті, за якими судили
людей за їхні ідейні переконання та критику на адресу влади.
Все це стимулювало подальший розвиток суспільно-політич-
них процесів.

У 1987 р. створено Комітет захисту української католицької
церкви  (Львів),  Український  культурологічний  клуб  (Київ),
«Товариство Лева» (Львів), у наступні роки, «Народний союз
сприяння  перебудові»  (Одеса),  «Комітет  підтримки  перебу-
дови» (Ворошиловград) та ін. Більшість із цих організацій за-
суджували  режим,  критикували  його провальну  економічну
політику,  створювали  незалежну пресу,  проводили  збори  та
протестні акції.

Крім того, помилування засуджених за антирадянську ді-
яльність керівництво КДБ розглядало як спосіб заглушити

«пропагандистські  кампанії  на  Заході  довкола  питання  “по-
літв’язнів у СРСР” та продемонструвати “силу соціалістичного
устрою, його гуманізм”»38.

37 ГДА СБ України, ф. 9, оп. 1, спр. 819, арк. 11–14.
38 Даниленко В. Україна в 1985–1991 рр.: остання глава... – С. 89–91.

Слід  зазначити,  що  у  Комітеті  щомісяця  узагальнювали
інформацію щодо кількості відвідувачів, а також прийнятих у
секретаріаті і розглянутих у КДБ УРСР листів, заяв, скарг гро-
мадян та рапортів співробітників. Такі звіти надсилали також
регіональні органи та підрозділи центрального управління. Ці
дані групувалися за кількісним, тематичним, територіальним
критеріями, залежно від  категорії відправників  (партійних  і
радянських  органів, правоохоронних  відомств,  від  редакцій
засобів масової інформації, співробітників, ветеранів та членів
їх сімей, колективні, особисті звернення, анонімні повідомлен-
ня). Окремому розгляду підлягали скарги на неправомірні дії
та поведінку співробітників КДБ.

Упродовж другого кварталу 1987 р. підлягав узагальненню
досвід загально-профілактичної роботи по зміцненню зв’язків
із населенням у Львівській, Тернопільській і Донецькій облас-
тях, а конкретні рекомендації щодо реалізації цих заходів мали
бути розіслані на місця34.

Питання вдосконалення кадрової політики розглядалися і
на колегії КДБ СРСР 5 червня 1987 р. «Про завдання із перебу-
дови роботи з кадрами в органах та військах КДБ СРСР у світлі
вимог січневого (1987 р.) пленуму ЦК КПРС»35.

У липні 1987 р. на нараді керівного складу, секретарів парт-
комів і партбюро підрозділів центрального апарату КДБ СРСР
відбулося підведення підсумків  із розширення демократії та
гласності  в  діяльності  органів  державної  безпеки  за  перше
півріччя36.

Як зазвичай, йшлося про намагання західних країн скорис-
татися «процесами демократизації» та створити труднощі на
шляху перебудови. Іноземні спецслужби й так звані закордонні
антирадянські центри звинувачували у цілеспрямованому та
диференційованому впливі на різні групи населення. Це, начеб-
то, робилося для насадження політичного й ідеологічного плю-
ралізму,  інспірування створення  легальної опозиції та анти-

34 ГДА СБ України, ф. 9, оп. 1, спр. 444, арк. 156.
35 Там само, ф. 13, оп. 1, спр. 825, арк. 38.
36 Там само, спр. 819, арк. 7–8.
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Для протидії цим «загрозам» органам та підрозділам КДБ
рекомендувалося здійснювати контрпропагандистські заходи
із залученням фахівців з історії, філософії, соціології, права, шир-
ше використовувати ЗМІ для викриття організаторів антира-
дянських акцій, випередження противника у подачі інформації
з актуальних суспільно-політичних питань.

У виступі В.Чебриков не оминув увагою і питання щодо умін-
ня кадрів працювати у нових умовах. Голова КДБ СРСР конста-
тував, що окремі керівники фактично ігнорували вимоги про
перебудову діяльності органів державної безпеки.

«Керівництво Комітету неодноразово попереджало, наприклад,
голову КДБ УРСР С.Н. Муху, щоб він та деякі інші керівні робіт-
ники КДБ республіки визнали свою особисту відповідальність
за втілення в життя сьогоднішньої лінії партії та установок КДБ
СРСР, відмовилися від адміністративно-бюрократичного стилю
в роботі. Але цього не сталося», –

зазначав він. Саме цим пояснювалося управлінське рішення від
21 травня 1987 р. щодо заміни генерал-лейтенанта С. Мухи на
генерал-майора М. Голушка42.

Пізніше  в  інтерв’ю  «Мислити  та  працювати  по-новому»,
опублікованому у збірнику КДБ СРСР до 70-річчя органів ВНК–
КДБ, новопризначений керівник республіканського відомства
підкреслював,  що  увага  Комітету  зосереджувалася  навколо
впровадження демократичних методів, рішучої відмови від од-
ностороннього наказного стилю, який призвів до того, що деякі
керівники стали відриватися від колективів, активну роботу
замінювати «засіданством»  і дрібною критикою підлеглих. У
цей час було звільнено сім начальників управлінь у Вороши-
ловградській,  Донецькій,  Львівській,  Полтавській,  Сумській,
Херсонській та Миколаївській областях43.

На думку Василя Даниленка, відсутність ентузіазму у рядах
кадебістів диктувалася об’єктивними й суб’єктивними чинни-

42 ГДА СБ України, ф. 13, оп. 1, спр. 819, арк. 18, 21–22; Голушко М. В спец-
службах трёх государств. – С. 158–160.

43 ГДА СБ України, ф. 13, оп. 1, спр. 822, арк. 17–19; В’ятрович В. Історія з
грифом «Секретно»: архіви КГБ розповідають. – С. 203.

При цьому звільнення ув’язнених не означало реабілітацію  і
про перегляд політичної оцінки їх дій не йшлося.

Так зростання соціально-політичної активності громадян ста-
ло новим фактором оперативної обстановки, яким начебто на-
магалися скористатися «ворожі та антигромадські елементи»39.

У Комітеті стверджували, що спецслужби західних країн над-
силали своїм однодумцям вказівки скористатися розширенням
гласності, критики й самокритики, посиленням контролю за
дотриманням законності і прав людини та розгорнути насту-
пальні дії із залученням широких верств суспільства.

«Кожному соціальному виступу чи невдоволенню необхідно не-
гайно надавати національний характер. Національно-політичні
цілі мають бути домінуючими мотивами, навіть якщо першо-
причина була не в цьому», –

цитували нібито іноземні інструкції у КДБ40.
Серед серйозних викликів для секретного відомства також

називалося розширення західної радіопропаганди на радянську
аудиторію. Як пізніше переконував Голова КДБ, американські
совєтологи і соціологи підривних закордонних радіоцентрів під
час консцієнтальної війни проти СРСР озброїлися таким собі
«ефектом нереалізованих очікувань». Суть методу, за словами
В. Чебрикова, полягала в акумуляції суспільної думки у країні,
спекуляціях на об’єктивній різниці між проголошеними цілями
перебудови і рівнем суспільних відносин та добробуту радянсь-
ких громадян. У такому ідеологічному впливі на радянську ау-
диторію Комітет звинувачував, зокрема, «Радіо Свобода». Радіо-
станції приписували інспірування песимістичних настроїв та
недовіри громадян до перебудови, компрометацію керівників
економічних галузей,  відомств  і  підприємств, розпалювання
міжнаціональної ворожнечі, релігійного фанатизму, деструк-
тивний вплив на молодь41.

39 ГДА  СБ України,  ф. 13, оп.  1,  спр. 819, арк.  15–17; Голушко М. В  спец-
службах трёх государств. – С. 181–182; В’ятрович В.  Історія з грифом
«Секретно»: архіви КГБ розповідають. – С. 197–200.

40 Голушко М. В спецслужбах трёх государств. – С. 42–43.
41 ГДА  СБ України, ф.  13, оп.  1,  спр.  819,  арк. 17–18;  спр.  825,  арк. 14;

спр. 839, арк. 13–15.
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Аналогічні інституції організовували також у союзних рес-
публіках. Комісію ЦК КП України з координації процесу реабілі-
тації очолив другий секретар В. Івашко.

У Комітеті держбезпеки постійно підкреслювали важливість
реабілітації жертв політичних репресій для правильного розу-
міння  минулого,  «правдивого аналізу»  та  оцінки  історичних
подій. Тож ця діяльність розглядалася як «завдання винятко-
вої політичної ваги»47.

Тема репресій лишалася однією із ключових в інформацій-
ному протиборстві радянських та іноземних спеціальних служб.
За словами М. Голушка, Захід просував тезу про відповідаль-
ність КДБ за ці злочини, аби ослабити та скомпрометувати його
в очах громадськості. Натомість контраргументом Комітету бу-
ло те, що він стояв в авангарді процесів розсекречення архівних
матеріалів  та опікувався  проблемами  реабілітації незаконно
репресованих осіб.

«Чекісти в такій же мірі зацікавлені в цьому очищенні, оскільки
беззаконня  і  тяжкі  репресії  в  минулому  торкнулися  і  самих
органів держбезпеки», –

наголошував Голова КДБ УРСР48.
Кадебісти не лише публічно заперечували свою причетність

до злочинів сталінської доби, але й підкреслювали, що співро-
бітники державної безпеки також постраждали від політичних
репресій. Так, за оцінками КДБ, у 1930-ті рр. в жорна тоталітар-
ної каральної машини потрапили понад 20 тисяч чекістів49.

Повертаючись до реалізації принципу гласності у діяльності
секретного відомства, необхідно зазначити, що це питання роз-

28 сентября 1987 г. // Известия ЦК КПСС. – 1989. – № 1. – С. 109; Под-
кур Р. Доступ до документів радянських спецслужб: конфлікт «особистої
інформації» і «наукового дослідження» // Історія України: маловідомі
імена, події, факти. – 2011. – Вип. 37. – C. 32.

47 ГДА СБ України, ф. 9, оп. 1, спр. 465, арк. 34.
48 Там само, ф. 13, оп. 1, спр. 827, арк. 55;
49 Там  само, ф.  9, оп.  1, спр.  465, арк. 34; ф.  13, оп. 1,  спр.  826, арк. 7–9;

спр. 827, арк. 53–56; спр. 842, арк. 5; Голушко М. В спецслужбах трёх госу-
дарств. – С. 40, 316–336; Чебриков В. Перестройка и работа чекистов.

ками, що мали історичне підґрунтя. Так противники демокра-
тизації суспільства заявляли, що органи держбезпеки зобов’я-
зані  відстоювати  непорушність  існуючого  режиму.  У  вищих
ешелонах КДБ до останнього вважали, що для співробітників
Комітету головною була каральна, а не виховна функція44.

Помітним аспектом діяльності відомства, активізація яко-
го припала на початок перебудови, стала участь у реабілітації
жертв сталінських репресій. Цей крок став прямим наслідком
«політики максимальної відкритості». Адже досить скоро глас-
ність почала розростатися, а «критика та самокритика» вийшли
на новий рівень. Відтак суспільство стало порушувати незручні
теми, переосмислювати факти й події минулого, зрештою роз-
почався процес ліквідації «білих плям» в історії, однією з яких
були політичні репресії.

До того ж, у середині 1980-х рр. у закордонній та вітчизняній
пресі  з’явилася  низка  публікацій  щодо злочинів  радянських
спецслужб сталінського періоду. У центрі суспільної уваги опи-
нилося викриття масових вбивств, скоєних каральними органа-
ми у 1930-х – 1950-х рр. КДБ ототожнювали з попередниками –
НКВС  і  МДБ,  історія  яких  стала  предметом  безпрецедентної
критики та засудження. Тоді ж популярність в СРСР отримала
книга Р. Конквеста «Великий терор», що з’явилася на Заході ще
в 1960-х рр. та перевидана в Союзі наприкінці 1980-х45.

28 вересня 1987 р. було створено спеціальну Комісію політ-
бюро ЦК КПРС із додаткового вивчення матеріалів, пов’язаних
із репресіями, що мали місце у період 1930-х – початку 1950-х рр.
Її  очолив  М. Соломєнцев,  а з 11 жовтня 1988 р.  головою  став
секретар ЦК КПРС О. Яковлєв, один із головних архітекторів пе-
ребудови, який курував у ЦК КПРС питання ідеології, інформації
та культури. До складу Комісії увійшов і Голова КДБ СРСР46.

44 Політичні протести й інакодумство в Україні. – С. 33.
45 Федор Дж. Традиции  чекистов  от  Ленина до  Путина… –  С. 3–5;  Хло-

бустов О. КГБ без прикрас 1954–1991 годы: [Электронный ресурс].
46 Постановление Политбюро ЦК КПСС об образовании Комиссии Полит-

бюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных
с репрессиями, имевшими место в период 30–40-х и начала 50-х годов.
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мадян; забезпечення підготовки тенденційних статей, нарисів,
книг, документальних і художніх фільмів, теле- й радіопередач,
присвячених історії та функціонуванню ВНК–КДБ.

Водночас впровадження нових підходів і форм роботи відбу-
валося як в центрі, так і на місцях повільно, повсякчас наштов-
хуючись на неготовність особового складу до змін. У відповідь
на опір системи посилювався контроль управлінської ланки,
зокрема через «скидання кадрового баласту». Від співробітни-
ків держбезпеки вимагали діяти творчо та «по-новому», додати
пропагандистським заходам більше оперативності й динаміки,
активніше залучати громадськість, дбати про імідж та подолан-
ня негативних стереотипів у суспільстві. Для цього оновлюва-
лася риторика публічних виступів, до реалізації інформаційних
акцій залучали фахівців із суспільствознавчих і гуманітарних
дисциплін, ветеранів органів та військ КДБ.

Помітне місце серед форм здійснення зв’язків із громадсь-
кістю займали помилування осіб, засуджених за антирадянську
діяльність,  та  участь  представників  відомства  у  реабілітації
жертв сталінських репресій. Крім того, з ініціативи Комітету
державної безпеки на шпальтах газет почали з’являтися пооди-
нокі матеріали щодо правового реагування на викриті факти
порушення законності у його роботі.

Проте на початковому етапі перебудови зазначені заходи
були розрізненими та несистемними, а взаємодія між  струк-
турними підрозділами недостатньо скоординованою. Тож пер-
спективним напрямком  подальшої розробки  теми зовнішніх
публічних комунікацій КДБ УРСР є дослідження реалізації прин-
ципу  гласності  у  діяльності  радянських  спецслужб  у  1988–
1991 рр.
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глядалося  1 грудня  1987 р.  на засіданні  політбюро  ЦК КПРС.
Йому передувала записка КДБ від 24 листопада 1987 р., де, зок-
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сягів  поінформованості громадян щодо  функціонування  ра-
дянських спецслужб.

«Гласність  –  одна  з  основних  форм  активного  зв’язку  органів
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Lisova V. Implementation issues of the publicity principle
in the activities of the KGB of the Ukrainian SSR during

Gorbachov’s reformation (1985–1987)

The purpose of the article is to study the decisions of the top party leadership
of the Soviet Union and the USSR KGB (State Security Committee) to
expand publicity in the operational and service activities of state security
bodies at the beginning of the Gorbachov era and to highlight the
characteristics of external public communications of the KGB in 1985–
1987.

The research methodology is determined by the principles of historicism,
scientificity, objectivity. During the study of this topic it was used general
scientific and special historical methods (problem-chronological, historical-
systemic, historical-genetic) which facilitated the analysis of party
decisions and departmental orders on the implementation of information
and propaganda work of state security bodies, identification of trends,
directions and forms of implementation of a new political course in the
USSR KGB activities.

Conclusions. Along with the program of social-economic transformations, one
of the main leitmotifs of the party leadership in the last years of the
Soviet Union was the expansion of publicity and the so-called general
democratization. In the state security bodies activities these instructions
were implemented through the gradual increase in the scale of information
and propaganda support, more active involvement of the media and
citizens in general preventive, ideological, educational and counter-
propaganda work.

In practice, the new party directives were implemented through:
meetings with labor collectives and communities, which took the form of
lectures, talks, and thematic evenings; growth of control over the work
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with citizens’ appeals and receptions; ensuring the preparation of biased
articles, essays, books, documentaries and feature films, TV and radio
programs on the history and activities of the VChK–KGB.

At the same time, the introduction of new approaches and forms of
work took place both in the center and on the ground rather slowly,
always encountering the unpreparedness of personnel for change. In
response to the resistance of the system the control of the management
was increased, in particular through the «discharge of ballast». It was
required that the operational and management staff acted creatively
and «in a new way», added more efficiency and dynamism to propaganda
activities, involved the public more actively, took care of the image and
overcame negative stereotypes in society. For this purpose, the rhetoric
of public speeches was updated, specialists in social sciences and
humanities, veterans of the KGB bodies and troops were involved in the
implementation of propaganda actions.

Pardons for those convicted of anti-Soviet activities and the rehabili-
tation of victims of Stalin’s repression were prominent among the forms
of public relations. In addition, at that time, at the initiative of the KGB
in the columns of newspapers separate materials began to appear on
the legal response to the revealed facts of law violations in the Soviet
secret service activities.

However, at the initial stage of reformation, such measures were
disparate and unsystematic, and the interaction between the structural
units of the Committee was not sufficiently coordinated. Therefore, a
promising direction for further researches in the field of the USSR KGB
external public communications is the study of the implementation of
publicity principle into the department activities in 1988–1991.

Key words: publicity, reformation, propaganda, public relations, KGB, USSR.
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політв’язні  –  «жертви  польського  буржуазного  режиму».  Ра-
дянські історики помітну увагу звертали також на різні форми
протесту останніх – в тому числі демонстративні голодування
та бунти. У даному контексті  варто згадати праці  І. Васюти1,
О. Михайлюка та І. Кічия2, Р. Оксенюка3, Ю. Сливки4 та ін.

За останні майже три десятиліття незалежної України, пе-
ренасичена комуністичною проблематикою, вітчизняна істо-
ріографія фактично оминала минувшину комуністичного руху
на теренах міжвоєнної Волині та Східної Галичини. Разом з тим,
маємо  ряд  досліджень,  присвячених  суспільно-політичному
життю Західної України міжвоєнної доби, де комуністичний рух
аналізується у контексті партійного структурування та містять-
ся згадки й про ліворадикальних політв’язнів. Тут, насамперед,
необхідно відмітити праці  М. Гона5, Р. Давидюк6, О. Зайцева7,
М. Кучерепи8  тощо.  Безпосередньо  історії  ліворадикального
руху Західної України у міжвоєнний період присвячені праці

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

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

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

4 Сливка Ю.Ю. Західна Україна в реакційній політиці польської та україн-
ської буржуазії (1920–1939). – К.: Наукова думка, 1985. – 272 с.

5 Гон М.М. Зовнішній  чинник  антипольського  повстанського руху  на
Волині  (1921–1925)  //  Наукові записки  Рівненського держ.  гуманіт.
ун-ту: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – 2005. –
№ 4. – С. 55–61.

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

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

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

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

Висновки. Голодування та бунти ліворадикальних політв’язнів як форма
протесту проти пенітенціарної адміністрації Другої Речі Посполитої
були характерним явищем нелегального політичного життя міжво-
єнної Волині та Східної Галичини. Під терміном «ліворадикальний
політв’язень» ми розуміємо членів i симпатиків Комуністичної партії
Західної України (КПЗУ), а також інших політичних та громадських
утворень лівого  спрямування,  які перебували під слідством або
відбували покарання за статтями Кримінального кодексу, пов’яза-
ними зі злочинами супроти польської держави.

Згадані заходи здебільшого були добре скоординованими, зап-
ланованими та мали чітку мету – з одного боку, привернути полі-
тичну увагу до ліворадикальних політв’язнів, а з іншого – досягти
послаблення тюремного режиму, покращення побутових та сані-
тарно-гігієнічних умов, пришвидшення слідства, тощо. Виникненню
бунтів, голодуванню та спробам утеч сприяло також переповнення
пенітенціарних установ досліджуваного регіону, що призводило
до порушення усталеного ритму тюремного життя та послаблювало
контроль за ув’язненими.

У міжвоєнний період найбільша інтенсивність різних форм про-
тестів ліворадикалів у в’язницях Волині та Східної Галичини про-
стежувалася  у  середині  1920-х рр.,  а  також  у  першій  половині
1930-х рр.  Тюремна  влада  намагалася  попередити  виникнення
актів голодування та бунтів в’язнів, звертаючи особливу увагу на
можливість організації акцій протесту з наближенням певних ко-
муністичних свят (річниці революції, першотравневих днів, тощо).
Водночас питання виступів проти тюремних властей порушувала
у своїх пропагандистських цілях Міжнародна організація допомоги
борцям революції, а у меморіалі Міжпартійного секретаріату бороть-
би за амністію політичних в’язнів з 1926 р. зазначалося, що голо-
дування політв’язнів були щоденним явищем у міжвоєнній Польщі.

Ключові слова: Волинь, Східна Галичина, голодування, бунт, КПЗУ,
політв’язень, репресії.

Історія комуністичного руху на теренах Волині та Східної
Галичини  становила  актуальне  питання  радянської  історіо-
графії. Функціонування Комуністичної партії Західної України
та  інших  ідеологічно  близьких  політичних  та  громадських
структур подавалося крізь призму «боротьби проти панської
Польщі» та «возз’єднання західноукраїнських земель з Радянсь-
кою Україною». У схожому світлі згадувалися й комуністичні
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мали чітку мету – послаблення тюремного режиму, покращен-
ня  побутових  та  санітарно-гігієнічних  умов, пришвидшення
слідства, тощо. Серед вимог політв’язнів-комуністів під час та-
ких  акцій  варто  також  відмітити й  припинення  катування  у
в’язниці та підрозділах поліції, визнання адміністрацією посади
«в’язничного старости», обраного із середовища в’язнів, який
міг розпоряджатися їхнім харчуванням та фінансами; надання
політв’язням  певних  пільг  та  їх  «людського  трактування»,
тощо12. Виникненню бунтів, голодування та спробам утеч спри-
яло також переповнення пенітенціарних установ досліджува-
ного регіону, що призводило до порушення усталеного ритму
тюремного життя та послаблювало контроль за ув’язненими13.

Ліворадикальні політв’язні, перебуваючи у польських в’яз-
ницях, мали власні «комуни» («громади», «групи»), які утри-
мували контакт з політичним осередком зовні. Фактично усе
щоденне життя політв’язня проходило під наглядом керівниц-
тва такої комуни, де він мав узгоджувати усі свої дії у в’язниці.
Без згоди комуни в’язень не мав права на голодування, бунт
або іншу акцію протесту14.

У звіті спеціально створеної парламентської комісії Польщі,
що вивчала ситуацію у в’язницях у 1924–1925 рр., датованому
23 січня 1926 р., зазначалося, що частою причиною голодуван-
ня в’язнів була відсутність єдиного тюремного законодавства
(в тому числі й на Волині та Східній Галичині. – О. Р.). Так, на-
приклад,  в одних  в’язницях  дозволялося  отримання  газет,  в
інших, навпаки, заборонялося. У той же час, на думку парламен-
тарів, виборювання політичними в’язнями своїх прав за допо-
могою голодування було недопустимим явищем15. У меморіалі

12 Державний архів Волинської області (далі – Держархів Волинської обл.),
ф. 47, оп. 4, спр. 1514, арк. 28.

13 Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі –
ЦДІАЛ України, м. Львів), ф. 151, оп. 1, спр. 356, арк. 70–70 зв.

14 Там само, ф. 611, оп. 1, спр. 1, арк. 2–3, 16, 28–31.
15 Sprawozdanie Komisji powołanej do zbadania stosunków w więzieniach z

czynności dokonanych w 1924 i 1925 r. // Przegląd Więziennictwa
Polskiego. – 1926. – № 8(15). – S. 13.

тернопільського дослідника В. Міська9. Протидія комуністич-
ному руху з боку польських безпекових структур знайшла своє
відображення й в окремих працях автора цієї публікації10.

Звертаючись до західної історіографії, варто згадати сучас-
ного американського дослідника Центрально-Східної Європи
П. Кенні, який побіжно згадує у своїх студіях міжвоєнних кому-
ністичних політв’язнів Другої Речі Посполитої11. Загалом слід
зазначити, що висвітлення у науковій літературі окремих аспек-
тів діяльності ліворадикальних політв’язнів у пенітенціарних
установах  Волині  та Східної  Галичини  між  двома  світовими
війнами, зокрема голодування та бунтів, характеризується епі-
зодичністю та фрагментарністю й потребує глибших студій в
контексті сучасного стану розвитку історичної науки та нових
методологічних підходів.

Голодування та бунти як форма протесту проти пенітенці-
арної адміністрації були характерним  явищем для ліворади-
кальних політв’язнів міжвоєнної Волині та Східної Галичини –
тобто осіб, які перебували під слідством або відбували покаран-
ня за статтями кримінального кодексу, пов’язаними зі злочина-
ми супроти держави. Здебільшого це були члени або симпатики
Комуністичної партії Західної України (КПЗУ), а також інших
політичних та громадських утворень лівого спрямування. Зга-
дані заходи були добре скоординованими, запланованими та

9 Місько В. Створення  та діяльність  громадських  комітетів  допомоги
політв’язням у Західній Україні упродовж 1922–1926 рр. // Волинські
історичні записки. – 2010. – Т. 5. – С. 116–121; Його ж. Діяльність україн-
ських депутатів польського сейму в захисті політв’язнів (1922–1930 рр.)
// Історичні студії Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. – 2010. –
Вип. 3. – С. 79–85.

10 Razyhrayev O. Policja Państwowa w województwie wołyńskim w okresie
międzywojennym. – Warszawa: Wydawnictwo IPN, 2019. – 455 s.; Ibidem.
Policja Państwowa II Rzeczypospolitej wobec ruchu komunistycznego na
Wołyniu w latach 1926–1939 // Komuniści w II Rzeczypospolitej. Ludzie –
struktury – działalność. Red. M. Bukała i M. Krzysztofiński. – Rzeszów: IPN,
2015. – S. 451–455.

11 Kenney P. Dance in Chains: Political Imprisonment in the Modern World. –
New York: Oxford University Press, 2017. – 330 p.
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також  Міжнародна  організація  допомоги  борцям  революції
(МОДР)19. Зокрема, у середині 1926 р. ця організація подала до
преси лист львівських в’язнів про їхнє голодування, статтю з
приводу голодування у Коломийській тюрмі тощо20.

Голодування були частим явищем як у галицьких, так і во-
линських в’язницях. Так, у травні 1923 р. група політичних в’яз-
нів, які перебували в тюрмі Львівського окружного криміналь-
ного  суду,  звернулися до  президії Львівського апеляційного
суду зі скаргою на затягування процедури слідства та недотри-
мання  обіцянок,  наданих  після  останнього  голодування, що
мало місце у березні того ж року. В’язні обурювалися перебу-
ванням під  слідством  більше восьми  місяців,  утриманням  в
одній камері з кримінальними злочинцями та спільними про-
гулянками з ними, ненаданням обвинувального акту21. У 1924–
1926 рр. у досліджуваному  регіоні  мали місце  найбільш мас-
штабні  (так  звані  «генеральні»)  голодування  комуністичних

19 Міжнародна організація допомоги  борцям революції  (МОПР/МОДР)
постала 30 листопада 1922 р. на IV конгресі Комуністичного інтернаціо-
налу. Її мета полягала у наданні матеріальної, моральної та правової
допомоги прорадянським політв’язням, а також членам їх родин. Крім
того, будучи керованою Російською комуністичною партією (більшо-
виків) (з 1925 р. – ВКП[б]), зазначена організація провадила активну
пропагандистську роботу. У міжвоєнний період МОДР налічувала по-
над семи десятків секцій (філій) поза межами СРСР, у тому числі й на
теренах  Другої  Речі Посполитої. Там вона діяла  з 1924 р.  під назвою
«Червона  Допомога  у  Польщі»,  керувалася Комуністичною  партією
Польщі й  організаційно складалася  із ряду  округів  (областей). Див.:
AAN, zesp. 1303 (były 175), sygn. 175/1, t. 2, s. 1–5; Держархів Волинсь-
кої  обл., ф. 1, оп. 2,  спр. 1131, арк. 59.  Більше про  діяльність МОПР  в
різних регіонах Польщі див.: Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці,
ф. 321, оп. 1, д. 3, л. 22; ф. 662, оп. 2, д. 153, л. 4; Cieślikowa A.J. Czerwona
Pomoc w Polsce 1924–1938. Przybudówka – przykrywka – przyczółek. –
Warszawa: IH PAN, 2018. – 299 s.; Razyhrayev O. W obronie więzionych
komunistów. Czerwona Pomoc Zachodniej Ukrainie: struktura organizacyjna
i działalność na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w okresie międzywojennym
// Pamięć i Sprawiedliwość. – 2020. – № 1. – S. 252–274.

20 AAN, zesp. 1294 (były 165), sygn. 176/5, t. 87, s. 7.
21 ЦДІАЛ України, м. Львів, ф. 151, оп. 1, спр. 1031, арк. 7–7зв.

Міжпартійного секретаріату боротьби за амністію політичних
в’язнів16  з  1926 р.  зазначалося,  що голодування політв’язнів
були щоденним явищем у міжвоєнній Польщі17.

Тюремна адміністрація звертала особливу увагу на можли-
вість організації голодування із наближенням певних комуніс-
тичних свят (річниці революції, першотравневих днів тощо).
Наприклад, 17 жовтня 1924 р. міністерство юстиції Польщі зак-
ликало начальників пенітенціарних закладів посилити нагляд
за поведінкою в’язнів-комуністів, що було пов’язано з плану-
ванням ліворадикалами 18–28 жовтня «в’язничних акцій», у ме-
жах яких  передбачалися голодування,  демонстрації,  різного
роду протести та інші прояви непокори адміністрації.  Усе це
згідно  їхніх намірів,  мало «дискредитувати  Польщу у  міжна-
родній спільності за панування там “білого терору”»18. Питан-
ня голодування порушувала у своїх пропагандистських цілях

16 Міжпартійний секретаріат боротьби за амністію політичних в’язнів –
міжпартійне об’єднання, створене в парламенті Польщі на базі кому-
ністичних або близьких до комуністичних політичних угрупувань.  Її
співтворцями  була  Білоруська  селянсько-робітнича  громада  (Б. Та-
рашкевич), Комуністична фракція в сеймі (Є. Сохацький), Незалежна
селянська  партія  (С. Балін), Незалежна  соціалістична  партія  праці
(Ю. Крук), Партія народної волі (К. Вальницький) і Єврейська соціаль-
но-демократична робітнича партія «Поалей Сион» (А. Вальд). Згодом
до керівництва цієї структури долучився також представник Українсь-
кого соціалістичного об’єднання «Селянський союз» (С. Маківка), а та-
кож Польська соціалістична партія – лівиця (ППС-лівиця). Того ж року
до МСБАПВ приєдналося також Товариство вільномислителів Польщі
(професор Варшавського університету Ж. Радлінський, Е. Стружецька
та ін). Очолив Міжпартійний секретаріат боротьби за амністію полі-
тичних в’язнів польський політик лівого спрямування, парламентар,
публіцист, один з лідерів Незалежної селянської партії С. Балін (1897–
1937). Див.: Держархів Волинської обл., ф. 46, оп. 9, спр. 291, арк. 1 зв.,
21, 29; Archiwum Akt Nowych (dalej – AAN), zesp. 179, sygn. 2, s. 3–4;
sygn. 3, s. 11; sygn. 11, s. 30; Wajn H. Walka o amnestię dla więźniow poli-
tycznych w Polsce w latach 1926–1928 // Przegląd Historyczny. – 1969. –
№ 60 (1). – S. 98.

17 AAN, zesp. 179, sygn. 2, s. 11–12.
18 ЦДІАЛ України, м. Львів, ф. 611, оп. 1, спр. 1, арк. 1.
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Галичини, організували низку акцій протесту, вимагаючи до-
тримання  їхніх  прав  та  покращення  умов  утримання26.  Так,
2 травня  1931 р.  політв’язні-комуністи  Луцької  в’язниці  по-
рушили  режим  співанням  революційних  пісень.  Вони  були
покарані позбавленням права на побачення, написання заяв,
отримання посилок та листів на місячний термін27. Вже 6 трав-
ня вони оголосили голодування. Наступного дня кількість голо-
дуючих склала 193 особи, а вже згодом збільшилася до понад
20028. У одній з відозв Міжнародної організації допомоги рево-
люціонерам за 1931 р. зазначалося:

«6 травня ц[ього] р[оку] 205 політв’язнів у Луцькій тюрмі голо-
дувало  більше  тижня  на  знак  протесту  проти  биття  поліції  у
тюрмі, за приспішення слідства і другі домагання […]»29.

В оцінці властей, голодування  мало  «спокійний»  характер, а
вимоги її учасників були безпідставними. З метою припинен-
ня такої акції тюремна адміністрація вирішила перевести «ста-
росту» комуністів до Володимирської в’язниці, тим самим де-
зорганізуючи решту учасників голодування30.

Матеріали МОДР за 1931 р. містять інформацію й про інші
голодування та акції протесту політв’язнів у тюрмах Волині та
Східної Галичини:

«[…] 7  травня розпочали  голодувати політв’язні у  тюрмі в  Ост-
розі, висуваючи домагання відповідного трактування й на знак
протесту проти знущань над ними. 7 червня розпочали проле-
тарські політв’язні в тюрмі у Львові голодівку проти відібрання
їм добутих  прав. Голодівка тривала 10 днів. При  кінці червня
200 політичних в’язнів у Дрогобичі в знак протесту проти розді-
лювання їх по національності підняли бунт. […] У часі ліквідації
бунту замордували тюремники одного товариша. […] Українські
націоналістичні політичні в’язні в Стрию заголодували, домага-

26 Діло. – 1930. – 28 березня. – С. 5.
27 Держархів Волинської обл., ф. 47, оп. 4, спр. 1516, арк. 63.
28 Там само, арк. 34, 37.
29 Державний архів Львівської області (далі – Держархів Львівської обл.),

ф. 121, оп. 2, спр. 141, арк. 48.
30 Держархів Волинської обл., ф. 47, оп. 4, спр. 1514, арк. 37. Див. також:

ЦДАГО України, ф. 6, оп. 1, спр. 647, арк. 13; спр. 651, арк. 18.

політв’язнів у першій декаді міжвоєнного періоду22. Зокрема,
упродовж 1924–1925 рр. у пенітенціарних установах Володи-
мира-Волинського, Ковеля, Луцька, Львова та Самбора було за-
фіксовано 40 голодувань23.

Випуск «Бюлетеня МОДР Західної України» за липень 1928 р.
містив інформацію також про голодування політв’язнів у най-
більшій галицькій тюрмі – Львівських «Бригідках» – наприкінці
червня того ж року:

«З причини нелюдяних фашистівських наказів адміністрації ви-
бухла  у  Львівській  тюрмі  Бригідках  дня  28  червня  голодівка.
Політичні  в’язні  домагаються  знесення  приказу  ставання  на
позір  перед кожним  тюремним  ступайкою, відділення політ-
в’язнів від кримінальних, загального проходу, який був давній-
ше, пришвидження слідства, признання купелів що два тижні
та допущення всіх легальних часописей і книжок, в чім головно
переслідує адміністрація політв’язнів»24.

24–27 листопада 1929 р. у Дубенській тюрмі Волинського
воєводства мало місце голодування 10 осіб, які перебували тут
за  звинуваченням  у  приналежності до КПЗУ.  Вони  вимагали
присутності у в’язниці представників прокуратури та судової
влади, а також скаржилися на побиття поліцією під час допиту.
Цікаво, що місцеве староство дізналося про цю резонансну по-
дію випадково й зі значним запізненням, одразу ж повідомив-
ши про це воєводське управління25.

Голодування ліворадикалів особливо почастішали у першій
половині 1930-х рр., що було пов’язано зі збільшенням чисель-
ності  комуністичних  активістів  у  пенітенціарних  установах
Волині та Східної Галичини після масових репресій правоохо-
ронних органів, а також суттєвим погіршенням умов їхнього
утримання. На початку 1930-х рр. комуністичні активісти, які
перебували у різних пенітенціарних закладах Волині та Східної

22 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі –
ЦДАГО України), ф. 6, оп. 1, спр. 675, арк. 83.

23 Місько В. Створення на діяльність громадських комітетів допомоги по-
літв’язням у Західній Україні упродовж 1922–1926 рр. – С. 117.

24 ЦДАГО України, ф. 6, оп. 1, спр. 675, арк. 16.
25 Держархів Волинської обл., ф. 46, оп. 9, спр. 1168, арк. 1.
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так що фізичною неможливістю стає добре змитись. Дівчата не
живуть краще. 12 в одній келії […], спацер (прогулянка. – О. Р.)
2 рази денно. На спацері не муситься ходити і можна творити
гурти. Часом в однім гурті і 15 товаришів. Позатим дуже гостра
ізоляція. Товариші з одної ізоляції майже не можуть порозумі-
тися з товаришами з другої ізоляції. Спеціально утруднена ко-
мунікація з товаришами, котрі сидять в другім відділі і тому […]
часто пошта впадає в руки адміністрації, яка звичайно фотогра-
фує грипси і дальше посилає. Так було приміром зі статтями до
часописів. Були пропали, а опісля знайшлися. […] Сам началь-
ник показував Федьові і Луцкевичові багато грипсів та говорив:
“Я  знаю  кожен крок  кожного в’язня.  Я  знаю,  що  Ви  перепи-
суєтесь, маю грипси. Не лише внутрішні, але маю грипси, шо
йшли на волю. […]”»33.

Скаржилися комуністи й на погане харчування у Луцькій
в’язниці:

«Адміністрація давала таку поживу: рано чорну т[ак] зв[ану] каву
без  цукру  і  300  гр[ам]  хліба  (чвертка),  на  обід  зупу  не  густу,
замість товщу плавали гробаки, горячка і капуста стало смер-
діли. Вечером знову зупа, раз на тиждень оселедець. Бувало,
що тижнями цілими жили ми на тій пайці. Хорі діставали, крім
того, ще пів літри молока і білий хліб замість чорного. До голо-
дівки  щось  14  товаришів  одержували  молоко.  По  голодівці
відібрали, хоча здоровля наше не поправилось. Коли я питав,
чому  мені забракло  молока, сказали мені, що я добровільно
зрезигнував і тому не дають»34.

9 березня 1933 р. в’язні-комуністи оголосили голодування
у Львівських «Бригідках». За повідомленнями КПЗУ, до таких
дій ліворадикали вдалися через незадовільні побутові умови,
суворий тюремний режим та побиття політв’язнів 8 березня. У
цей день комуністичні політв’язні почали співали революційні
пісні, тим самим порушуючи тюремний режим. Згодом у тюрмі
почався бунт.Для наведення порядку до в’язниці були виклика-
ні підрозділи поліцейських, які почали бити в’язнів й ув’язнюва-
ти найбільш «активних» до карцеру. Комуністи повідомляли,
що внаслідок побиття помер політв’язень – студент політехніки

33 AAN, zesp. 1294, sygn. 165/V t. 89, s. 18–19.
34 Ibidem, s. 19–20.

ючись закінчення слідства. […] 20 серпня відбулася у Львівськй
тюрмі демонстраційна голодівка політв’язнів проти нового фа-
шистівського регуляміну. Львівський пролетаріат демонстрація-
ми під “Бригідками” дав доказ своєї солідарності з голодуючи-
ми в’язнями. […] У серпні відбулася голодівка політв’язнів Тер-
нопільської в’язниці в знак протесту проти фашистівського ре-
гуляміну. […] 20 серпня в Станиславові політв’язні проголосили
голодівку в знак протесту проти нових фашистівських замахів
на  кроваво  здобуті права.  […]  У  другій  половині вересня від-
булися  3-денні  голодівки  політв’язнів  в  в’язницях  львівській,
стрийській  і  самбірській.  У  Самборі  адміністрація в’язниці  на
голодівку відповіла кривавою масакрою усіх політв’язнів, зок-
рема жінок, які проявили велику активність в боротьбі з п’яни-
ми дозорцями. […]»31.

У першій половині травня 1932 р. у Луцькій в’язниці мало
місце голодування 167 комуністів32. Згадки про голодування в
цьому  пенітенціарному  закладі  знаходимо  також  у  записці
одного  із в’язнів з початку 1930-х рр. Крім  того, у документі
порушувалися  питання  чисельності  в’язнів, побутових  умов
перебування, комунікації між ув’язненими:

«Коли ми приступали до голодівки, то було нас в Луцьку 210 кому-
ністів на всіх 217 політичних в’язнів. Всі політичні в’язні сидять
осібно.  Увівці  (імовірно  члени  УВО. –  О. Р.)  сиділи  колись  до
лютого 1931 р.  з комуністами, опісля запросили  начальника  і
він їх переніс. […] На 210 комуністів – 22 жінки, решта хлопці.
Сидить жінка одна з маленькою дитиною. Дитина родилась в
тюрмі. Національний склад політв’язнів: жінок – 90% жид[івок],
10%  укр[аїнок],  мущин  – 70%  укр[аїнців],  30%  жид[ів]  і  один
поляк. Соціяльний склад: селян – 65%, робітників – 30%, решта
різні. На одній келії сидить пересічно 10 товаришів. Найменше
сидить 6, а найбільше 45 в одній келії. Спати треба на підлозі,
всього 25 % товаришів спить на ліжках. Сінники складаються на
купу, тому рано і вечір дуже велика курява, так що багато това-
ришів стало кашляють. Простирадл адміністрація не дає зовсім.
Старший Пак…ий заявив нам, що інтелігентніші дістають прости-
радла. В зимі давали білля лише 2 рази на місяць. В літі дають
щотижня. Лазня 2 рази на місяць. Разом пускають 25 чоловік,

31 Держархів Львівської обл., ф. 121, оп. 2, спр. 141, арк. 48 зв.
32 Держархів Волинської обл., ф. 47, оп. 4, спр. 1540, арк. 55, 57.
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кою  мовою39.  30  січня 1932 р.  голодування  розпочав  в’язень
М. Охронський, який був незадоволений рівнем надання медич-
них послуг. 3 лютого 1932 р. начальник цього пенітенціарного
закладу у листі до місцевої прокуратури писав, що Луцька в’яз-
ниця не має таких медичних засобів, яких вимагав М. Охронсь-
кий та просив дозвіл на штучне годування останнього40.

Окрім втечі з пенітенціарного закладу, найтяжчим порушен-
ням дисципліни вважався бунт в’язнів. Причини бунтів були
різними. Серед найпоширеніших варто виокремити бажання
часткової лібералізації тюремного режиму, покращення мате-
ріальних умов та досягнення певних «політичних» цілей. Часто
причиною бунту ліворадикальних в’язнів могла слугувати не-
вдале голодування, тобто таке, що не призвело до досягнення
поставлених цілей.

Для  придушення  бунту  працівники  польських  в’язниць
мали право використовувати вогнепальну зброю проти в’язнів
та інших осіб. Насамперед йшлося про самозахист під час нападу
в’язня, чинення ним опору під час бунту або спроби втечі. Ко-
жен можливий випадок використання зброї був обумовлений
різними нормативно-правовими актами. Крім того, службовець
в’язниці мав обов’язок повідомити своє керівництво про вико-
ристання зброї, яке після цього проводило внутрішнє слідство
для встановлення відповідності та законності дій. Натомість
випадки використання зброї, котрі зумовили тілесні ушкоджен-
ня  або  смерть,  розглядалися  органами  прокуратури.  Під  час
бунту керівництво в’язниці у разі загрози безпеки пенітенці-
арному закладі мало право звернутися за допомогою до дер-
жавної поліції та збройних сил41.

Джерела  фіксують  масові  заворушення  ліворадикальних
політв’язнів у різних пенітенціарних установах Волині та Схід-
ної Галичини. Так, 7 листопада 1923 р. під час обідньої прогу-

39 Держархів Волинської обл., ф. 47, оп. 4, спр. 1514, арк. 33.
40 Там само, спр. 1540, арк. 10–11.
41 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w

sprawie organizacji więziennictwa // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej. – 1928. – № 29. – Poz.  272. – S. 561–562.

І. Михальчук, який був засуджений на півтора роки за поши-
рення комуністичних відозв в учительській семінарії у Львові35.

Упродовж 28  грудня  1934 р.  –  1 січня  1935 р.  голодувало
близько 180 комуністичних політв’язнів Ковельської тюрми.
Останні вимагали збільшення часу прогулянок, відділення кри-
мінальних в’язнів від політичних, право носити приватний одяг
та не голити голову, отримувати у необмеженій кількості про-
дукти харчування з дому. Крім того, ліворадикали здійснили
спробу організувати бунт, почавши нищити віконні  шиби та
дрібне камерне приладдя. Однак, охорона упродовж 20 хвилин
змогла стабілізувати ситуацію. У підсумку адміністрація тюрми
не виконала вимог в’язнів і застосувала щодо них примусове
годування36.

Із 4 по 7 січня 1937 р. тривало голодування комуністичних
політв’язнів Володимирської тюрми. Таким чином вони висло-
вили свій протест щодо рішення Міністерства юстиції заборо-
нити отримання продуктових передач37.

Варто зауважити, що з різних причин голодування могли
оголосити не тільки політичні, але й кримінальні в’язні. Так,
2 лютого 1930 р. начальник Ковельської тюрми повідомляв міс-
цеву прокуратуру про те, що 31 січня того ж року від їжі від-
мовився слідчий в’язень Я. Манай, який не отримав відповіді
від Люблінського апеляційного суду щодо зміни запобіжного
заходу. Адміністрація  вищевказаної  пенітенціарної  установи
ізолювала останнього в окремій камері й просила дозволу про-
куратури почати примусове годування38.

1 травня 1930 р. в Луцькій тюрмі голодування оголосив в’я-
зень, засуджений до позбавлення волі за нелегальний перехід
державного кордону. Причина такого радикального кроку по-
лягала у неприйнятті охороною заяви на ім’я начальника пені-
тенціарної установи через те, що вона була написана німець-

35 AAN,  zesp.  1294,  sygn.  176/5,  t. 87,  s.  9–10; ЦДАГО  України,  ф. 6,  оп. 1,
спр. 232, арк. 17; оп. 2, спр. 195, арк. 5.

36 Держархів Волинської обл., ф. 281, оп. 3, спр. 80, арк. 1–2, 5.
37 Там само, ф. 46, оп. 9, спр. 3932, арк. 1.
38 Там само, ф. 281, оп. 3, спр. 16, арк. 49–49 зв.
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жбурляли у двері камери цеглу, бочки для води, дерев’яні дош-
ки, а також кричали. Керівництво в’язниці звернулося за допо-
могою до місцевої поліції та командування 24 піхотного полку,
що дислокувався у Луцьку. У підсумку, під час придушення бун-
ту в’язень К. Чвалінський, засуджений за участь  в антиполь-
ському  диверсійному  русі, отримав  смертельне  поранення  з
вогнепальної зброї. Під час внутрішнього слідства не було з’ясо-
вано, хто саме вистрелив – охоронець тюрми чи поліцейський.
Однак після вбивства в’язня бунт швидко припинився. Нато-
мість, голодування певний час тривало й далі46.

Вищезазначений бунт в’язнів Луцької тюрми та вбивство
К. Чвалінського стали приводом до подання депутатського за-
питу («інтерпеляції») комуністичним парламентарем польсько-
го сейму А. Пащуком. Останній у поданні від 5 листопада 1925 р.
до міністра внутрішніх справ зазначав, що:

«Луцька в’язниця завоювала репутацію однієї з найгірших. Фрак-
ція (комуністів. – О. Р.) зажадала притягнення до відповідаль-
ності організаторів розправи над політв’язнями […]»47.

5  жовтня  1925 р.  адміністрація  Перемишльської  в’язниці
нейтралізувала  спробу  бунту  політичних  та  кримінальних
в’язнів. Останні вимагали щоденної двогодинної прогулянки,
дозволу  змінювати  камери,  дозволу  на  отримання  більшої
кількості тютюну, нелімітоване листування тощо. Згодом вимо-
ги стали більш радикальними – в’язні домагалися звільнення з
в’язниці, зазначаючи, що вони перебувають тут без законних
підстав. Окремі ув’язнені вдалися до голодування й навіть ни-
щення інвентаря камери, в тому числі підпалу матраців та по-
душок. Для придушення виступу в’язнична адміністрація звер-
нулися  за  допомогою  до  місцевого  поліцейського  відділку,
службовці якого й допомогли нейтралізувати бунт та загасити
пожежу48.

46 Держархів Волинської обл., ф. 1, оп. 2, спр. 1081, арк. 1–6; ф.46, оп. 9а,
спр. 101, арк. 70–73; ф. 216, оп. 3, спр. 8, арк. 1–104.

47 Місько В. Діяльність українських депутатів польського сейму в захисті
політв’язнів (1922–1930 рр.). – С. 82.

48 ЦДІАЛ України, м. Львів, ф. 151, оп. 1а, спр. 1303, арк. 1–2.

лянки в’язні-комуністи влаштували демонстрацію у Самбірсь-
кій в’язниці. Вони співали комуністичних пісень та причепили
на одяг червону стрічку. У поясненні в’язні зазначили, що акція
була приурочена шостій річниці революції у Росії. Керівництво
тюрми  для  того,  щоб запобігти  можливому  бунту,  ухвалило
розмістити  усіх в’язнів-комуністів серед неполітичних ув’яз-
нених. Для швидкого реагування на можливі заворушення до
Самбірської тюрми було стягнуто також військовий підрозділ
із 12 солдатів під командуванням молодшого офіцера. У відпо-
відь ліворадикали 9 листопада оголосили голодування42. Серед
вимог, що оголосили протестувальники до керівництва в’яз-
ниці  варто згадати: визнання комуністичної  делегації;  мож-
ливість отримувати освітні заняття по 2 години щодня; спільне
розміщення усіх в’язнів-комуністів чоловічої статі на одному
поверсі; розміщення єдиної жінки-комуністки О. Коцько в інди-
відуальній камері; відновлення щоденної післяобідньої прогу-
лянки; повернення права користуватися постільною білизною
та мати побачення з відвідувачами; проведення косметичного
ремонту камер, покращення раціону харчування та ін.43 В’язні-
комуністи  припинили  голодування  14  листопада в  обмін  на
дозвіл повернення до попередніх камер44.

9 серпня 1925 р. у Луцькій в’язниці розпочалося голодуван-
ня понад 150 підслідних в’язнів. Причиною таких радикальних
дій послужила відмова в’язничної адміністрації дозволити над-
силати та отримувати кореспонденцію в необмеженій кількос-
ті; надати кожному в’язневі олівець та папір; дозволити щоден-
ні двогодинні прогулянки на тюремному подвір’ї; покращити
харчування, тощо45. Вже наступного дня голодування перерос-
ло  у  бунт.  Приводом стало  намагання  адміністрації  в’язниці
вилучити з камери та ізолювати одного з ініціаторів голоду-
вання Шаю Кібрика. В’язні перешкоджали переведенню остан-
нього до іншого приміщення й почали масові заворушення –

42 ЦДІАЛ України, м. Львів, ф. 151, оп. 1, спр. 1055, арк. 1–1 зв.
43 Там само, арк. 5–5 зв., 10.
44 Там само, арк. 13.
45 Держархів Волинської обл., ф. 1, оп. 2, спр. 1088, арк. 1.
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ня.  Це  призвело до  втрати  свідомості  одного  в’язня  Луцької
в’язниці52.

4 грудня 1930 р. галицька газета «Діло» повідомляла про
бунт у Перемишльській в’язниці:

«2  грудня вибухнув  бунт у  всіх келіях  (камерах. – О. Р.)  тюрми
окружного суду в Перемишлі. Прокуратор Прохаска візвав на
поміч пожежну сторожу та поліцію. Задавлювали бунт цілу годи-
ну. Пожежна сторожа заливала келії водою. До бунту прийшло
так, що в’язні одної келії кинулися на дозорця (охоронця. – О. Р.),
що приніс сніданок, стали його бити та кричати, що було зна-
ком для бунту […]»53.

23 березня 1935 р. мав місце бунт близько 200 комуністич-
них в’язнів Ковельської тюрми. Переважно це були особи, які
перебували у в’язниці на час слідчих дій. Приводом до непокори
адміністрації стало переведення до ізолятора одного з лідерів
цієї групи ув’язнених – Є. Давидюка та його побиття тюремни-
ками. Як наслідок, в’язні почали нищити інвентар камер, виби-
вати віконні рами та галасувати. Водночас непокору адмініст-
рації Ковельської тюрми висловили й близько 40 в’язнів, які в
цей час перебували на прогулянці. Учасники бунту пошкодили
телефонне сполучення, жбурляли цеглою у вікна адміністра-
тивного приміщення в’язниці тощо. Усе це надзвичайно уск-
ладнило безпекову ситуацію в пенітенціарній установі, що вда-
лося  стабілізувати лише  за допомогою залучення резервних
підрозділів місцевої поліції. Під час бунту п’ятеро тюремників
та щонайменше 12 в’язнів отримали тілесні ушкодження різних
ступенів.  Згодом,  під  час  слідства  щодо  цих  подій, в’язні  по-
відомляли прокуратуру про неправомірне використання фізич-
ної сили начальником Ковельської в’язниці О. Краєвським та
персоналом.  Варто  зазначити,  що  у  зазначеному  бунті  брав
участь також  член  КПЗУ  Д. Шумук  –  відомий  у майбутньому
учасник українського руху опору та багаторічний в’язень ра-
дянських таборів. Його, як і більше двох десятків інших ув’яз-
нених,  адміністрація  покарала  дводобовим  перебуванням  у

52 AAN, zesp. 179, sygn. 5, s. 62.
53 Діло. – 1930. – 4 грудня. – С. 4.

23 серпня 1926 р. із Луцької в’язниці втекло 7 політичних
в’язнів, які змогли перепиляти грати та непомітно залишити
пенітенціарну  установу49.  Інформація  про  цю подію  швидко
поширилася Волинським воєводством, відтак органи прокура-
тури почали ревізії стану безпеки в’язниць. Так, вже наступного
дня Ковельську в’язницю відвідав представник місцевої проку-
ратури, який мав намір перевірити фізичний стан грат на вікон-
них рамах, підлоги та стін. Під час також ревізії Т. Балецький,
засуджений на 12 років позбавлення волі за вбивство, вимагав
терміново дозволити йому прогулянку на тюремному подвір’ї,
почав галасувати, бити ногами в двері камери та ображати адмі-
ністрацію в’язниці. Згодом до цієї акції протесту приєдналися
й інші в’язні, що у підсумку завершилося оголошенням вимог
щодо  збільшення  часу прогулянки,  покращення харчування,
тощо. Адміністрація в’язниці відмовилася задовольняти вимоги
в’язнів,  й  у  відповідь  вони  оголосили  голодування.  Згодом
у в’язниці почалися безлади. В одній з камер в’язні розірвали
матрац та дістали з нього солому, яку зуміли підпалити. Бунт
ковельських в’язнів вдалося приборкати лише завдяки залу-
ченню підрозділів місцевої поліції. Водночас правоохоронці у
відповідному рапорті занотували невдале розташування пені-
тенціарної установи в центрі міста Ковеля, а також відсутність
належного облаштування вікон у камерах, що дозволяло в’яз-
ням розмовляти з перехожими на вулиці50.

У хроніці репресій Міжпартійного секретаріату боротьби за
амністію політичних в’язнів за лютий 1927 р. була опублікована
інформація про бунт 4 підслідних у Львівській військовій в’яз-
ниці, який мав місце 26 лютого того ж року. В’язні забарика-
дували двері камери столом та підпалили наповнені соломою
матраци. Для придушення бунту була викликана бригада по-
жежників, котра дві години «заспокоювала» в’язнів крижаною
водою51. Містилися тут також відомості про використання тор-
тур охоронцями, які перебували у стані алкогольного сп’янін-

49 Держархів Волинської обл., ф. 1, оп. 2, спр. 1269, арк. 2.
50 Там само, спр. 1324, арк. 3–4.
51 AAN, zesp. 179, sygn. 5, s 61.
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пришвидшення слідства, тощо. Виникненню бунтів та голоду-
вання  сприяло  також переповнення  пенітенціарних установ
досліджуваного регіону, що послаблювало контроль за ув’яз-
неними та призводило до порушення тюремного режиму.

Між двома світовими війнами найбільша інтенсивність різ-
них форм протестів ліворадикалів у тюрмах Волині та Східної
Галичини простежувалася у середині 1920-х рр., а також у пер-
шій половині 1930-х рр. Тюремні власті намагалися попереди-
ти спалахи голодування та бунтів в’язнів, звертаючи особливу
увагу на можливість організації акцій протесту з наближенням
певних комуністичних  свят.  Водночас,  до придушення таких
акцій нерідко залучалися підрозділи поліції та війська.
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«темниці» (ізоляторі) за пошкодження віконних шиб та еле-
ментів пічного опалення54. Прокуратура порушила слідство за
фактом побиття в’язнів, однак вже 18 липня того ж року його
призупинили у зв’язку з відсутністю складу злочину. На цей час
багато учасників бунту вже перебували в інших пенітенціарних
установах. Зокрема, згадувані Є. Давидюк та Д. Шумук відбували
покарання у Ломжинській в’язниці Білостоцького воєводства55.
Згодом матеріальні збитки, завдані в’язнями Ковельській в’яз-
ниці, були вирахувані з їхніх персональних тюремних рахунків
(так званих «депозитів»)56.

Варто  зазначити,  що  до бунтів  вдавалися  також  й кримі-
нальні в’язні. Так, 17 травня 1928 р. у Рівненській в’язниці ви-
бухнув бунт  в’язнів, які  почали  кричати,  нищити  камерний
інвентар, віконні рами та двері. В’язням навіть вдалося вибити
двері та дістатися коридору. Тюремна охорона не змогла опа-
нувати ситуацію та втекла на в’язничне подвір’я, зачинивши
вхідні двері. Водночас керівництво в’язниці звернулося по до-
помогу до поліції та війська, які допомогли навести лад у цій
пенітенціарній установі. Варто зазначити, що кількість залу-
чених до придушення бунту поліцейських становила 30 осіб.
Причиною таких радикальних дій в’язнів став суворий тюрем-
ний режим. Водночас політичні та «більш інтелігентні» кримі-
нальні в’язні не брали участі у цьому бунті57.

Отже, голодування та бунти ліворадикальних політв’язнів
з  однієї  сторони,  становили  форму  протесту  проти  пенітен-
ціарної адміністрації Другої Речі Посполитої, а з іншої – були
характерним явищем нелегального політичного життя міжво-
єнної Волині та Східної Галичини. Досліджувані акції протесту
здебільшого були добре скоординованими, запланованими та
мали чітку мету – привернути політичну увагу до ліворадикаль-
них політв’язнів, а також досягти послаблення тюремного ре-
жиму,  покращення  побутових  та  санітарно-гігієнічних умов,
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prisoner» we mean members and sympathizers of the Communist Party
of Western Ukraine (CPWU), as well as other left-wing political and public
organizations who were under investigation or serving sentences under
articles of the Criminal Code related to crimes against the Polish state.

Most of the measures were well-coordinated, planned and had a
clear purpose – on the one hand to draw political attention to left-wing
political prisoners, and on the other – to weaken the prison regime,
improve living and sanitary conditions, speed up the investigation, and
so on. Riots, hunger strikes and escape attempts were also fueled by
overcrowding in the penitentiary institutions, which disrupted the
established rhythm of prison life and weakened control over prisoners.

During the interwar period, the greatest intensity of various forms
of left-wing radical protests in the prisons of Volyn and Eastern Galicia
was traced in the mid-1920s and in the first half of the 1930s. Prison
authorities tried to prevent hunger strikes and prisoner riots by paying
special attention to the possibility of organizing protests as certain
communist holidays approached (anniversary of the revolution, 1 May
Days, etc.). At the same time, the International Red Aid (MOPR) raised
the issue of protests against the prison authorities. In 1926 in memorial
to the Interparty Secretariat for the Amnesty of Political Prisoners stated
that political prisoners’ hunger strikes were a daily occurrence in interwar
Poland.

Key words: Volyn, Eastern Galicia, hunger strike, riot, CPU, political prisoner,
repressions.
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Razyhrayev O. Hunger strikes and riots of left-wing political prisoners
in penitentiaries in Volyn and Eastern Galicia in 1918–1939

Purpose – to study the hunger strikes and riots of left-wing political prisoners
in the penitentiaries of Volyn and Eastern Galicia in 1918-1939 on the
basis of little-known documents from the funds of the central and regional
archives of Ukraine and Poland.

The research methodology is based on the use of general scientific and specific
historical research methods, including problem-chronological,
synchronous, diachronic, comparative-historical and other.

Conclusions. The hunger strikes and riots of left-wing political prisoners as a
form of protest against the penitentiary administration of the Second
Polish Republic were characteristic feature of the illegal political life of
interwar Volyn and Eastern Galicia. By the term «left-wing political
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механізмам та структурам командної економіки ці форми набували
здатності у подальшому суттєво визначати організаційно-виробничу
традицію містоутворюючих підприємств, специфіку ментальності
місцевих мешканців.

Ключові  слова:  монопрофільне  місто,  Донеччина,  тоталітаризм,
«партійні чистки» 1930-х рр.

Вивчення різноманітних аспектів історії Донеччини та Лу-
ганщини (територій сучасних Донецької та Луганської облас-
тей,  що  як  у  публіцистичній, так  і науковій сферах  зазвичай
об’єднуються терміном «Донбас») в останній час надзвичайно
актуалізоване у вітчизняній гуманітаристиці. Головним чином
це пов’язано з сучасними воєнно-політичними подіями, які ще
більш загострили соціально-економічні, соціальної-культурні
та інші проблеми цієї території. Чимало з них обумовлені наяв-
ністю у регіональній поселенській структурі великої кількості
населених пунктів зі статусом міста, економіка котрих орієн-
тована на достатньо вузький спосіб господарювання, що напов-
нює місцевий бюджет та визначає їхнє «обличчя».

При вивченні такого промислово-урбаністичного явища у
науковій  літературі  використовуються  терміни  «монофунк-
ціональні», «монопрофільні» міста, «мономіста» та ін.1 Типовим
прикладом таких міст став Часів Яр Донецької обл., критично
пов’язаний із вогнетривким виробництвом2.

Час появи на мапі Донеччини та Луганщини багатьох моно-
профільних  міст  відноситься  до  етапу  встановлення  кому-
ністичного тоталітаризму у СРСР. Так, наприкінці 1930-х рр. на

1 Kuzmenko, L.M., Soldak, M.O. Monofunctional Сities: Problems, Support Pro-
vision and Development // Економічний вісник Донбассу. – 2010. – № 4. –
С. 83–88; Моисеева Е., Майбуров И. Социально-экономические проблемы
монопрофильных городов и бюджетно-налоговые инструменты разви-
тия и стимулирования их развития // Світ фінансів. – 2011. – № 1. – С. 86–
90; Куліков В., Склокіна І. Люди мономіст: парадокси єдності й поділів
// Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу / М. Іль-
ченко та ін., за ред. В. Кулікова й І. Склокіної. – Львів: ФОП Шумилович,
2018. – 244 с.

2 Третьяков К.М., Татаринов С.И. Часов Яр. Истоки огнеупорной промыш-
ленности Украины. – Артемовск: КП «Артемовская городская типогра-
фия», 2011. – 146 с.
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Валерій БОГУНЕНКО*

Монопрофільне місто Донеччини
у просторі тоталітаризму:

«партійні чистки» 1930-х рр.
у Часовому Ярі

Досліджуються «партійні чистки» 1930-х рр. як фактор формування
соціально-культурних особливостей монопрофільного міста Донеч-
чини  на  прикладі м. Часів Яр. Визначаються  умови проведення
«партійних чисток» у міських партосередках на тлі суспільно-полі-
тичних процесів зміцнення тоталітаризму у СРСР. Розглядаються
головні критерії, за якими оцінювалася відповідність членству у
партії під час проведення «чисток» у «соціалістичному місті». З’ясо-
вується соціальні механізми та характер впливу «чисток» на скла-
дання місцевих соціально-комунікативних, виробничих традицій.

Доводиться, що «партійні чистки» першої половини 1930-х рр. були
спрямовані на утвердження у СРСР тоталітарного суспільства. Се-
ред іншого, вони мали потужний виробничо-організаційний ефект.
Час інтенсивного проведення «чисток» співпав із формуванням на
Донеччині та Луганщині, в умовах форсованої індустріалізації, чис-
ленних монопрофільних поселень. Звернення до прикладу м. Часів
Яр підтверджує, що «чистки» стали суттєвим фактором творення
тут соціально-психологічного клімату, сприяючи зміцненню такої
риси соціальної комунікації, як взаємна недовіра, а також вста-
новленню «ієрархії  провин».  Серед  останніх  найбільшими  були
«втрата класової пильності», «класове переродження», а також
«погане ставлення до виробництва». При цьому на рівні керівних
кадрів це означало не в останню чергу недостатню жорсткість у
поводженні з підлеглими.

Партійні «чистки», пов’язані не тільки кар’єрного зростання,
але й фізичного виживання, в умовах формування монопрофіль-
ного міста були спрямовані на його «пролетарське ядро». Через
це  особливі форми соціальної комунікації  у  поселенні  набували
великої здатності відтворюватися. Завдяки травматичності досвіду,

* Богуненко Валерій  Олександрович  –  аспірант  кафедри вітчизняної  та
зарубіжної  історії Горлівського  інституту іноземних  мов ДВНЗ  «Дон-
баський  державний педагогічний університет»  (м. Бахмут,  Донецька
обл.); bogunenkovalery@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
0054-9373.
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3) з’ясувати характер впливу «чисток» на складання соціаль-
но-комунікативних, виробничих традицій монопрофільно-
го міста.

Соціально-культурні, соціально-психологічні аспекти урба-
нізації регіону вивчали З. Лихолобова, В. Коваленко6 та ін. Спо-
ріднену проблематику радянської периферії у соціально-ант-
ропологічному вимірі, а також «соціальної мімікрії» пересічної
людини доби тоталітаризму досліджувала О. Стяжкіна7; специ-
фіку «мономіст» Донеччини та Луганщини в цьому напрямі роз-
глядали В. Куліков, І. Склокіна8. Історії «чисток», репресій у 1920–
1940-і рр. у регіоні приділяли увагу дослідники М. Бривко9, Г. Ку-
ромія10, В. Нікольський11 та ін. При цьому соціально-комуніка-
тивні наслідки партійних «чисток» для ґенези мономіст регіону
у науковій літературі не ставали предметом окремого розгляду.

Історія міста Часів Яр достатньо представлена у краєзнавчій
літературі останніх десятиліть завдяки діяльності Часовоярсь-
кого  історико-краєзнавчого  музею12.  У  науково-краєзнавчих

6 Лихолобова З.Г. Міста Донбасу в роки радянської модернізації: особли-
вості менталітету городян // Нові сторінки історії Донбасу: зб. ст. – До-
нецьк: ДонНУ, 2006. – Кн. 12. – С. 93–105; Лихолобова З.Г., Коваленко В.Л.
Процессы урбанизации в Донбассе (1926–1939) // Нові сторінки історії
Донбасу: зб. ст. – Донецьк: ДонДУ, 1994. – Кн. 3. – С. 56–74.

7 Стяжкіна О. Людина в радянській провінції: освоєння (від)мови. – До-
нецьк: ДонНУ, 2013. – 295 с.; Стяжкіна О. Пересічна радянська людина:
в пошуках слів для правильної біографії. – Режим доступу: https://www.
lvivcenter.org/discussions/creating-soviet-2/ (дата звернення: 27.05.2021).

8 Куліков В., Склокіна І. Люди мономіст: парадокси єдності й поділів.
9 Бривко М. Радянська пропаганда 1937–1938 років про політичні репресії

// Нові сторінки історії Донбасу: зб. ст. – 2016. – Кн. 25. – С. 179–189.
10 Куромія Гіроакі. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське при-

кордоння, 1870–1990-і роки / пер. з англ.: Г. Кьорян, В. Агеєв; передм.
Г. Немирі. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 510 с.

11 Нікольський В. Національні аспекти політичних репресій 1930–1936 рр.
на Донеччині // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки:
міжвід. зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 16 (1). – С. 456–465.

12 Лукьянов В.Б., Татаринов С.И. Часов Яр. Годы труда и войны. – Славянск:
ЗАТ «Печатный двор», 2005.  – 152 с.;  Третьяков К.М.,  Татаринов С.И.
Часов Яр. Истоки огнеупорной промышленности Украины.

цій території існувало п’ятдесят три міста3. Із них майже трид-
цять були монопрофільними, більшість із них отримали місь-
кий статус у 1930-ті рр., переважно – у 1938 р.4 При формуванні
таких  поселень,  як  виробничо-селищних  комплексів,  закла-
далися специфічні  соціально-культурні традиції, насамперед
через обов’язкове гуртування «соцміст» навколо «пролетарсь-
кого ядра»5.

У свою чергу, важливою практикою соціального інжинірин-
гу у 1920–1930-ті рр. були так звані партійні «чистки». У зв’язку
з цим, цікаво дослідити їхній вплив на формування соціально-
психологічних, виробничо-організаційних особливостей посе-
лень зазначеного типу. Пропонується звернутися до цієї теми
на прикладі «міста вогнетривників» Часів Яр.

Об’єктом дослідження стало монопрофільне місто Донеч-
чини  –  Часів  Яр,  пов’язане  з  вогнетривким  виробництвом.
Предметом – вплив партійних «чисток» 1930-х рр. на процеси
формування  соціокультурних  та  виробничих  особливостей
цього населеного пункту.

Метою дослідження стала оцінка фактору «партійних чис-
ток» 1930-х рр. у становленні соціально-культурних особливо-
стей монопрофільних міст Донеччини та Луганщини на при-
кладі м. Часів Яр. Автор вважав за необхідне:

1) визначити умови проведення «партійних чисток» у «соці-
алістичному місті» у контексті зміцнення тоталітаризму у
СРСР;

2) виявити головні питання, за якими оцінювалася «відповід-
ність» членству у партії під час проведення чисток у Часо-
вому Ярі;

3 Численность населения СССР на 17 января 1939 г.: по районам, район-
ным центрам, городам, рабочим поселкам и крупным сельским насе-
ленным пунктам. – М.: Госпланиздат, 1941. – С. 165–168, 190–194.

4 Промислові  мономіста  Донеччини  та Луганщини.  –  Режим  доступу:
http://www.historians.in.ua/images/sampledata/hist-images/rizne/2018/
03/monomista-table.pdf (Дата звернення 28.05.2021).

5 Меерович М.Г. Концепция социалистического расселения // Архитектон:
известия  вузов.  –  2008.  –  № 23. –  Режим доступу:  http://archvuz.ru/
2008_3/7/.
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окрім кар’єроуправління та реконструйованих заводів (№ 1, № 2
та № 3 ім. Артема), у другій половині 1920-х рр. тут почав пра-
цювати завод ім. «Х-річчя Жовтня». Різке зростання населення
відбулося на початку 1930-х рр. завдяки будівництву Новоша-
мотного заводу. Зведення поряд із новим заводом «соцмістеч-
ка», певний розвиток соціальної інфраструктури призвели до
зміни статусу населеного пункту: він офіційно у 1938 р. став
містом, разом із майже трьома десятками інших поселень регі-
ону. Його населення на той час становило понад 20 тис. осіб18.

В умовах наздоганяючої модернізації у СРСР потужно реалі-
зувалася виробничо-організаційна функція партійних структур.
Їхня роль в адміністративно-командній системі управління вба-
чалася керівництвом держави як головна у забезпечення ке-
рованості  виробничими  процесами  на  всіх рівнях  та  ланках.
Так, у резолюції листопадового пленуму ЦК ВКП(б) 1929 р. заз-
началося:

«Партія мусить зосередити всі свої зусилля на проблемі кадрів»19.
Через це проведення примусової колективізації та форсованої
індустріалізації було пов’язано з постійними дисциплінуючими
заходами, передусім – партійними «чистками». Їх проведення
цілком відповідало стратегічним намірам вищого партійного
керівництва  СРСР  щодо  «абсолютизації»  своєї  влади.  Тому
«чистки» стали «сходинкою» до масових репресій другої поло-
вини 1930-х рр. і зміцнення тоталітаризму сталінського типу.

Про проведення чергових «чисток» членів та кандидатів у
члени партії у 1933 р. було оголошено постановою ЦК ВКП(б)
від 10 грудня 1932 р. Водночас призупинялося прийняття до
партії нових членів20. Об’єднаний пленум ЦК і ЦКК ВКП(б) 7–
11 січня 1933 р. схвалив проведення «чистки», наголошуючи

18 Третьяков К.М., Татаринов С.И. Часов Яр. Истоки огнеупорной промыш-
ленности Украины. – С. 46–65, 82–85.

19 Пленум ЦК ВКП(б). Москва. 10–17 ноября 1929 г. // Коммунистическая
партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конфе-
ренций и Пленумов ЦК (1898–1988). Т. 5: 1929–1932. – М., 1984. – С. 20.

20 Постановление ЦК ВКП(б) о проведении чистки членов и кандидатов
партии в 1933 году. 10 декабря 1932 г. // Там же. – С. 440.

працях, підготовлених працівниками цього закладу, при висвіт-
ленні соціально-політичних  процесів  у  місті  1930-х рр. були
використані матеріали Державного архіву Донецької області.
Важливими для досліджуваної теми стали документи з фонду
П-17 – протоколи Артемівського міськкому по «чистці партії»
у 1933–1934 рр., у тому числі у партійних осередках Часовоярсь-
ких вогнетривких підприємств13. Нині оригінали цих архівних
документів стали недоступними для вивчення у зв’язку з окупа-
цією м. Донецька. Натомість є можливість роботи з докладними
витягами із них, що зберігаються у Часовоярському історико-
краєзнавчому музеї14.

Принагідно  слід  зазначити,  що  важливими для вивчення
зазначеної тематики є також документи з архівних фондів, що
залишилися на тимчасово окупованій території: джерела з істо-
рії Часовоярського комбінату вогнетривких виробів (ф. П-598)15,
документи первинної парторганізації Новошамотного заводу
ім. Орджонікідзе (ф. П-3855)16, матеріали Часовоярського міськ-
виконкому (ф. П-3856)17, та ін. Разом із тим, доступні нині дані
дозволяють звернутися до запропонованої проблематики.

Донеччина та Луганщина стали одним із головних центрів
форсованої  індустріалізації та  пов’язаної  з  нею урбанізації в
СРСР. Моногалузеве вогнетривке виробництво, як містоутво-
рюючий  чинник,  розвивалося  у  районі  сучасного  м. Часів  Яр
Донецької області з останньої чверті ХІХ ст. Кілька робітничих
поселень біля  залізничної  станції  Часів Яр  були  адміністра-
тивно об’єднані у селище у 1926 р. Його населення тоді почало
швидко зростати внаслідок організованої трудової міграції че-
рез  розширення  місцевого  вогнетривкого  виробництва.  Так,

13 Державний архів Донецької області: путівник / Держ. ком. архівів Ук-
раїни, Держ. архів Донец. обл.; авт.-упоряд.: С. Герасимов, С. Гончарик,
Т. Максимчук [та ін.]. – Донецьк, 2011. – С. 316–317.

14 Часовоярський історико-краєзнавчий музей (далі – ЧІКМ), ф. 4, оп. 19,
спр. 1, 22 арк.

15 Державний архів Донецької області: путівник. – С. 319
16 Там само. – С. 320.
17 Там само.
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дублюючи основні положення постанови ЦК та ЦКК ВКП(б) від
28 квітня 1933 р., резолюція наголошувала на основних «бойо-
вих завданнях» республіканської партійної організації, на «по-
доланні відставання» у сільському господарстві, вугільній та
металургійній  промисловості,  на  виконанні  господарського
плану першої п’ятирічки. Також повторювалася теза щодо ут-
вердження «залізної дисципліни» в умовах посилення «оска-
женілої протидії класово чужих елементів»26.

Можна стверджувати, що проведення «чисток» на території
Донеччини  та  Луганщини  стало  важливим  фактором  фор-
мування специфіки промислових поселень, у тому числі – мо-
нопрофільних  «соцміст».  Насамперед  це  було  пов’язано  з  їх
спрямуванням на політико-ідеологічне та організаційно-вироб-
ниче зміцнення «пролетарського ядра» цих населених пунктів.
Аналіз майже півтораста протоколів засідань комісії з «чисток»
на вогнетривких підприємствах Часового Яра дозволив відтво-
рити перебіг спроби партійного апарату формування одного із
сегментів «радянського світогляду», його змісту та цінностей.

«Чистки» розпочалися на Часів-Ярських вогнетривких під-
приємствах у першій декаді липня 1933 р. Із внутрішньопар-
тійного заходу вони одразу ж перетворювалися на «масові ви-
довища» – переважну більшість учасників засідань становили
безпартійні. Наприклад, під час «чистки» первинного партійно-
го осередку КП(б)У на Новошамотному заводі м. Часів Яр, що
відбулася 9–10 липня 1933 г., були присутні 147 осіб (35 кому-
ністів, 18 комсомольців та 94 безпартійних)27. Усього на будів-
ництві цього заводу працювали 1383 особи28.

 У жовтні 1933 р. на зібранні партійної організації КП(б)У
заводу № 2 ім. Артема, згідно з протоколом, було присутніх 212
працівників заводу (40 комуністів, 10 комсомольців та 162 без-
партійних)29 . Це складало половину із майже 430 працівників

пленумов ЦК: в 2 т. – К.: Изд-во полит. лит-ры Украины, 1976. – Т. 1. –
С. 798–804.

26 Там же. – С. 803.
27 ЧІКМ, ф. 4, оп. 19, спр. 1, арк. 5
28 Там само, арк. 7
29 Там само, арк. 15

на її належній організації для забезпечення у партійних лавах
«залізної пролетарської дисципліни»21.

Постановою ЦК та ЦКК ВКП(б) від 28 квітня 1933 р. «Про
чистку партії» докладно було означено її причини та виклада-
лися критерії, за якими партійці підлягали перевірці22. Зокре-
ма, зазначався «підйом політичної активності мас» через успі-
хи першої п’ятирічки, що призвело до суттєвого зростання кіль-
кості партійців. У той же час стверджувалося, що у партію могли
проникати як «відверто ворожі елементи», так і «недостатньо
стійкі», необізнані з ідеологією та вимогами партійного жит-
тя. При цьому згадувалося про «позитивний досвід попередніх
чисток», зокрема останньої – 1929/1930 рр.23 У постанові міс-
тилися шість пунктів із переліком «елементів», які підлягали
вичищенню:

1) «класово чужі та ворожі», що розкладають партійні лави;
2) «дворушники», що «намагаються зірвати політику партії»;
3) порушники дисципліни, які «ставлять під сумнів» реаліс-

тичність партійних планів;
4) «переродженці», що втратили класову пильність;
5) кар’єристи, пристосуванці;
6) особи, що аморальною поведінкою дискредитують партію24.

Невдовзі виконання  цієї  постанови почалося  у  республі-
канській партійній  організації.  Менш ніж  за  півтора місяці у
резолюції пленуму ЦК КП(б)У від 8–11 червня 1933 р. «Про чист-
ку партії» відзначалося, що вона вже здійснювалися у Донець-
кій, Одеській, Київській та Вінницькій областях25. При цьому,

21 Объединённый Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б). Москва. 7–12 января 1933 г.
// Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и реше-
ниях съездов,  конференций  и  Пленумов ЦК (1898–1988). Т. 6: 1933–
1937. – М., 1985. – С. 8–33.

22 Постановление ЦК и ЦКК ВКП(б) о чистке партии. 28 апреля 1933 г. //
Там же. – С. 45–50.

23 КПСС в резолюциях… – Т. 6. – С. 45–46.
24 Там же. – С. 46.
25 Пленум ЦК  КП(б)У. Харьков.  8–11 июня  1933 г. /  Коммунистическая

партия Украины  в резолюциях  и решениях  съездов, конференций  и
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та моральний розклад, втрата класової пильності та чуття, зро-
щення з куркулем, розтрата, погане ставлення до виробництва.
[…] Пролізли класово-чужі елементи»33.

«Класові» та ідеологічні провини згадувалися у наступних
протоколах комісії по «чистці» Новошамотного заводу у серпні–
грудні, на заводі № 2 ім. Артема у жовтні-грудні 1933 р. та інших
підприємствах. Всі «партійні злочини» пов’язувалися виключ-
но  з  «куркульським  походження»,  «зрощенням  з  куркулем»,
«небажанням боротися з куркульським елементом» тощо. На-
приклад, у протоколі № 2 серпневого засідання перевірочної
комісії Новошамотного заводу зазначена провина завгоспа за-
воду І. Русина, що він «не зізнався» у тому, що у 1930 р. «був
розкуркулений, але втік»34; у протоколі № 19 міститься подібне
звинувачення бетоннику Ф. Музиченку35. У «небажанні боро-
тися з куркульським елементом», «зрощуванні з класовим во-
рогом»  був  звинувачений  слюсар М. Вдовченко (вже  раніше
виключений з партії під час чистки 1929 р., але потім відновле-
ний у її лавах). При цьому відзначалося, що М. Вдовченко «на-
чебто служив у Петлюрівській армії»36.

Але у монопрофільному промисловому поселенні під час пе-
ревірки відповідності членів партії та її кандидатів переважа-
ли оцінки їхньої участі у реалізації організаційно-виробничих
завдань. Тому часто згадуване розпливчасте формулювання –
«погане  ставлення  до  виробництва»  – у  протоколах  розкри-
валося  більш  докладно:  «невиконані обіцянки»,  «розтрата»,
«рвацтво»,  «відсутність  на робочому  місці» тощо.  До цієї  ка-
тегорії серйозних провин часто долучали звинувачення у «дво-
рушництві», насамперед стосовно керівних кадрів. Наприклад,
на Новошамотнму заводі при проходження «чистки» його керів-
ництвом, відзначалося:

«Трикутник Новошамотного заводу (Йосифов, Дубровський, Глад-
кий) давали партійно-профспілковій та радянській організаціям
урочисту обіцянку та запевнення щодо пуску першої черги заво-

33 ЧІКМ, ф. 4, оп. 19, спр. 1, арк. 7.
34 Там само, арк. 9.
35 Там само, арк. 10.
36 Там само.

заводу30. Зважаючи на загальну кількість населення Часового
Яру та зв’язок більшості родин з містоутворюючим виробниц-
твом, можна стверджувати, що кожне засідання перевірочної
комісії набувало важливого значення в масштабах усього на-
селеного  пункту.  Цілком  очевидно,  що  результати  «чистки»,
кількість й особи виключених із партії, їхні провини були пред-
метом неформальних розмов серед робітників та їхніх родин.

Варто  зауважити  також,  що  «чистки»  відбувалися  тут  в
умовах постійного «перебування на виду» працівника підпри-
ємства не тільки у виробничому процесі, але й поза ним. За фак-
тичного  формування  міста на  «новому  місці» ускладненість
можливості «сховатися» від колективу, унормованість робітни-
чого повсякдення  ставали чинником  утворення  міцних  тра-
дицій соціальної комунікації.

Тому перманентні «чистки» відігравали значну роль у фор-
муванні суспільно-політичного клімату у Часовому Ярі. Виклю-
чення з партії  за результатами «чистки» на Новошамотному
заводі,  що  відбулася  9–10  липня  1933 р.,  склало  майже  15%
кількісного складу партійного осередку. Це стало предметом
неформального розголосу та обговорення серед населення.

 Водночас, незважаючи на загальний висновок (доєднаний
до  одного з  17 протоколів засідань  комісії)  про  те,  що  «пар-
тійний осередок у цілому здоровий»31, повторне проведення
«чистки»  у  тому  ж  партійному  осередку  мало  місце  вже  за
місяць. Наступні засідання перевірочної комісії відбувалися тут
упродовж 1 серпня – 26 грудня 1933 р. Загалом було складено
77 протоколів «чистки»32.

Як правило, у висновках «комісії з чистки» згадувалися прак-
тично всі критерії, зазначені у постанові від 28 квітня 1933 р.
Так, за наслідками «чистки» партійного осередку Новошамот-
ного заводу у липні 1933 р. у протоколі комісії зазначалося:

«Мали місце нездорові явища з боку окремих членів та кандида-
тів у партію, порушення дисципліни партії та держави* , пияцтво

30 ЧІКМ, ф. 4, оп. 19, спр. 1, арк. 2.
31 Там само, арк. 7.
32 Там само, арк. 8.
* Так у тексті.
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час ремонту бетонозмішувача замість шпонки забив простий
костиль у вал»42.

Чимало звинувачень робітників були пов’язані з очевидним
намаганням врятувати родини під час Голодомору. Так, у про-
токолі № 1 від серпня 1933 р. комісії по «чистці» Новошамот-
ного заводу «комуністів Трефілов і Хоменко» звинувачували у
тому, що вони,

«втративши класове чуття, переродилися та зрослися з кулаць-
кими елементами та допомогли куркулю Іващенку розтягувати
фураж».

Також виконавця робітничого постачання Жиліна виключили
із партії за крадіжку сметани43. За подібні провини були зняті
з роботи та віддані під суд завідувачі їдалень Медвєдєв та За-
горенко44.

Водночас виявлення факти відвертого посадового зловжи-
вання. Зокрема,  завідувач  заводською  їдальнею В. Бургардт
(«колишній австрійськопідданий») був виключений із форму-
люванням:

«залишив 7 вересня 1933 р. 285 осіб без хліба, в їдальні та у під-
валі бруд, смажили курей, пекли пампушки, м’ясо для себе»45.

Іноді члени комісії по «чистці» намагалися розібратися в об-
ставинах «злочину». Так, у протоколі № 10 зафіксована інфор-
мація про долю кандидата у члени партії, колишнього завіду-
вача їдальнею заводу ім. «Х річниці Жовтня» у 1931–1932 рр.
Д. Гирявого. Виявилося, що він був

«судимий за те, що заготував 5 вагонів картоплі, але видавати
без дозволу контролю не можна. Начальник наказав відпуска-
ти, але письмового розпорядження не надав».

Зважаючи на обставини, він був виправданий46.
Достатньо часто у протоколах засідань перевірочних комісій

у якості причини «непроходження чистки» згадувався «мораль-

42 ЧІКМ, ф. 4, оп. 19, спр. 1, арк. 11.
43 Там само, арк. 8.
44 Там само.
45 Там само, арк. 12.
46 Там само, арк. 9.

ду 1.10.1933 р., що не справдилося. Термін пуску заводу зірваний
(обіцянки виявилися дворушницькі)»37.

У провину адміністрації ставилася також «слабка культурно-
виховна робота у гуртожитках»: нестача ігор у достатній кіль-
кості, «неакуратне надання газет», відсутність «відображення
соціалістичного змагання та ударництва». Окремо відзначало-
ся, що «портрети вождів наявні не в усіх гуртожитках»38.

Також у документах комісії по «чистці» постійно згадува-
лося формулювання стосовно поточної роботи керівних кадрів
на виробництві: «слабкий нажим». Із протоколів «чисток» мож-
на дізнатися, наприклад, що за це було знято з посади керівника
будівництва Новошамотного заводу К. Приступенка (натомість
його  було  призначено  уповноваженим  з  будівництва  «соц-
містечка»)39. Водночас, за формального засудження брутально-
го поводження на роботі, тиску на підлеглих, «організаційних
наслідків» за подібну поведінку керівники не відчували. Так, у
протоколі № 10 комісії по «чистці» осередку КП(б)У Новоша-
мотного заводу 9–10 липня 1933 р. зазначалося, що на скаргу
робітника Бєлуги про постійну нецензурну лайку заступника
начальника цеху Хосудовського і твердження, що ця особа пере-
буває «не на своєму місці», члени комісії зовсім не зреагували.
Натомість лунали звинувачення проти самого Бєлуги у нена-
лежній роботі та «зведенні особистих рахунків»40. Подібні зви-
нувачення робітників стосовно інших керівників заводу та бу-
дівництва членами комісії не розслідувалися41.

Провини  пересічних  робітників  полягали  здебільшого  у
«порушенні залізної дисципліни», недотриманні технології ви-
робництва.  Подібні  прояви  тлумачилися членами  комісії  по
«чистці» як «шкідництво». Наприклад, у протоколі № 16 Ново-
шамотного заводу міститься інформація про виключення з лав
партії «порушника дисципліни» слюсаря Г. Трефілова, який «під

37 ЧІКМ, ф. 4, оп. 19, спр. 1, арк. 7.
38 Там само.
39 Там само, арк. 12.
40 Там само, арк. 5–6.
41 Там само, арк. 6.
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«Чому наша партія не погоджувалася з меншовиками у питанні
соціалізації землі?», «Хто є вищою владою у Часів-Ярі?», «Чи
відімре держава у 2-й п’ятирічці?»51 і т. д.

Слід відзначити, що на засіданнях комісії про «чистці» інко-
ли доповідалося про зухвалу поведінку окремих вже колишніх
комуністів. Зокрема, слюсар Новошамотного заводу Г. Трефі-
лов, якого звинуватили у «порушенні дисципліни», заявив:

«Ідіть геть зі своєю партією».
Виключений за несплату внесків та пияцтво кандидат у члени
партії слюсар В. Заворотнов погрожував «зарубати членів ко-
місії»52. Автору невідомі наслідки для згаданих працівників за-
воду. Але факт їхньої маргіналізації після виключення із партії
став очевидним. Подібні ситуації ставали прикладом для інших
робітників заводу та їхніх родин. До них приходило розуміння,
що неналежна поведінка, інакодумство, прохолодне виконання
службових обов’язків, критика влади чи дій місцевої партійно-
радянської адміністрації призведуть до жорсткого покарання,
позбавлення певного вагомого статусу і залишенні на «узбіччі
суспільства».

Можна стверджувати, що для партійців і для присутніх на
відкритих  засіданнях перевірочних комісій,  досвід  «чисток»,
усвідомлення постійної загрози нових подібних заходів мали
сприяти швидкому розвитку навичок пристосовування до но-
вих суспільно-політичних  умов,  радянського повсякдення. У
специфічному середовищі молодого, зростаючого за рахунок
трудової міграції промислового селища ці навички соціальної і
політичної мімікрії неминуче ставали елементами місцевої со-
ціально-психологічної специфіки.

Результати «чисток» за критерієм ставлення до виробниц-
тва сформували у населення монопрофільних поселень чіткі
висновки  стосовно  необхідності  неухильного  дотримання
принципів і вимог представників партійно-радянського режи-
му. Важливим сигналом суспільству ставало те, що грубість сто-
совно підлеглих в умовах виробничого процесу пробачалися,

51 ЧІКМ, ф. 4, оп. 19, спр. 1, арк. 9–10.
52 Там само, арк. 11.

ний розклад у побуті» – пияцтво, розпуста, побиття дружини
тощо. Характерно, що подібні факти найменше засуджувалися,
і, за умови розкаяння, комуніст або кандидат члени партії міг
успішно пройти «чистку». Наприклад, комуніст Г. Абрамов був
«виключений як такий, що морально розклався, п’яниця», але
його тут же відновили у членстві у партії, оскільки «розкаявся»47.

Прикметно  також,  що  більш  серйозними,  ніж  домашнє
насильство, пияцтво чи грубість з підлеглими вважалися «не-
сплата внесків» та «невідвідання зборів». Подібними обвинува-
ченнями рясніли практично всі протоколи комісії по «чистці».
Часто  до відомостей  про ці провини додавалися  інші  докази
невідповідності  критеріям  перебування  у  партії.  Зокрема,
зазначалося, що винний у несплаті коваль Новошамотного за-
воду М. Чередніченко «має ікони», перонниця Г. Шовкова «не
змагається, не відвідує школу» тощо48.

Після виявлення заслуг та провин конкретних осіб, доклад-
ного їхнього обговорення для перевірки політичної благона-
дійності  та  рівня  «політосвіченості»  члени  комісії задавали
додаткові питання. Наприклад, виконуючий обов’язки заступ-
ника  начальника  пічного  цеху  Андрій  Степанович  Лапочкін,
1892 р. н., син селянина-середняка, член партії із 1918 р., нав-
чався паралельно із виконанням посадових обов’язків у Пром-
академії, відповів на такі питання:

«Що таке Брестський мир?», «Як  марксизм визначає  загибель
капіталізму?», «Як визначити різницю між соціалізмом та кому-
нізмом?», «Що таке 1912 рік?», «Яку роль зіграли Політвідділи
при МТС?»49.

Робітник-пресувальник Анісімов мусив  відповісти  на фунда-
ментальне питання:

«Хто є творцем революції?»50.

Серед питань до інших осіб, що проходили чистку, були й такі:

47 ЧІКМ, ф. 4, оп. 19, спр. 1, арк. 18.
48 Там само, арк. 17, 18.
49 Там само, арк. 6.
50 Там само.
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прикладу м. Часів Яр підтверджує, що «чистки» стали суттєвим
фактором творення соціально-психологічного клімату, сприяю-
чи зміцненню такої риси соціальної комунікації, як взаємна не-
довіра, а також встановленню «ієрархії провин». Серед останніх
найбільшими були «втрата класової пильності», «класове пе-
реродження», а також «погане ставлення до виробництва». При
цьому на рівні керівних кадрів це означало не в останню чергу
недостатню жорсткість у поводженні з підлеглими.

Партійні «чистки», пов’язані не тільки із кар’єрним зростан-
ням,  але  й фізичним  виживанням,  в  умовах  формування мо-
нопрофільного міста були спрямовані на його «пролетарське
ядро». Тому особливі форми соціальної комунікації у поселенні
набували  великої  здатності  відтворюватися.  Завдяки  трав-
матичності  досвіду,  механізму  функціонування та  структурі
адміністративно-командної економіки ці форми набували здат-
ності у подальшому суттєво визначати організаційно-виробни-
чу  традицію  містоутворюючих  підприємств,  специфіку  мен-
тальності місцевих мешканців.
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що сформувало у населення відповідні етико-психологічні па-
раметри взаємостосунків між робітником та керівництвом.

Також відповідні висновки зробили містяни і стосовно став-
лення керівних партійних органів до руйнування робітниками
і партійцями набутих моральних цінностей. У заідеологізова-
ному суспільстві, попри гасла про «родина – осередок радянсь-
кого суспільства», грубість, пияцтво, розбещеність виглядали
набагато безпечнішими,  ніж  «втрата  класової пильності»  чи
«дворушництво».

Цікавим  аспектом  історії  «партійних  чисток»  став  їхній
вплив на соціальну стратифікацію  у монопрофільних містах.
Варто зазначити, що дослідник В. Куліков обстоює тезу щодо
існування глибоких соціально-культурних поділів у промисло-
вих мономістах, їхньої суспільної фрагментованості53. Дійсно,
наявні джерела свідчать про такий важливий ефект «чисток»
1930-х рр.,  як  надання  у  суспільстві у  досліджуваний  період
більшої  ваги  приналежності  особи  до  «комуністів»,  «канди-
датів», «безпартійних». При цьому у соціально-економічних та
політичних умовах 1930-х рр., коли належність до ВКП(б) була
дуже  важливим  соціальним  ресурсом,  такий  поділ  був  най-
більш  виразним у виробничо-організаційній  сфері. Тому  мо-
нопрофільність поселення могла тільки посилювати цей ефект,
сприяти формуванню тут виразних соціально-ієрархічних особ-
ливостей.

Таким чином, партійні «чистки» першої половини 1930-х рр.
були  спрямовані  на  утвердження  у  СРСР  тоталітарного  сус-
пільства та передували масштабному розгортанню масової реп-
ресивної акції у другій половині 1930-х рр. «Чистки», з точки
зору їх організаторів, повинні були надати, крім суспільно-ідео-
логічного  та  владно-консолідуючого,  потужний  виробничо-
організаційний ефект.

Час інтенсивного проведення «чисток» співпав із формуван-
ням на Донеччині та Луганщині, в умовах форсованої індустріа-
лізації,  численних  монопрофільних  поселень.  Звернення  до

53 Куліков В., Склокіна І. Люди мономіст: парадокси  єдності й поділів. –
С. 118–119.
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Bogunenko V. Monoprofile town (Donetsk region) in the context
of totalitarianism: the «party purges» of the 1930s in Chasiv Yar

The «party purges» of the 1930s are studied as a factor in the formation of
socio-cultural features in a monoprofile city of the Donetsk region by the
example of Chasiv Yar. It is determined the conditions for conducting
«party purges» in the town in the context of socio-political processes of
strengthening totalitarianism in the USSR. The author considers the main
criteria for assessing compliance with party membership during «purges»
in this «socialist town». It is clarified the social mechanisms and the
influence of «purges» on the formation of local social, communicative
and production traditions.

The article proves that «party purges» in the early 1930s were aimed at
establishing a totalitarian society in the USSR and had a powerful pro-
duction and organizational effect. The time of intensive «purges» coin-
cided with the formation of numerous monoprofile settlements in the
Donetsk and Luhansk regions in the conditions of forced industrializa-
tion. The example of Chasiv Yar confirms that «purges» were an essen-
tial factor in creating a socio-psychological «climate» in the town helping
to strengthen such a feature of social communication as mutual distrust
as well as the establishment of a «hierarchy of guilt» such as «the loss of
class vigilance», «class rebirth» and «a bad attitude to production» which,
at the level of management, could mean insufficient rigidity in the treat-
ment of subordinates.

The «party purges» were directed on «proletarian core» and were
connected at that time with the question not only of career growth but
also of physical survival in the conditions of a monoprofile city’s forma-
tion. Because of this, special forms of social communication in the settle-
ment acquired a great ability to be reproduced. Due to the traumatic
nature of the experience, mechanisms and structures of the command
economy, these forms acquired the ability to further significantly deter-
mine the organizational and production tradition of city-forming enter-
prises, the specifics of local residents’ mentality.

Key words: a monoprofile city, the Donetsk region, totalitarianism, «party
purges» of the 1930s.

sampledata/hist-images/rizne/2018/03/monomista-table.pdf [In
Ukrainian].

6. Kuzmenko, L.M. and Soldak, M.O. (2010). Monofunctional Cities: Prob-
lems, Support Provision and Development. Ekonomichnyj visnyk Don-
basu – The Economic bulletin of Donbass, 4, 83–88. [In Engish].

7. Likholobova, Z. and Kovalenko, V. (1994). Protsessy urbanizatsii v
Donbasse (1926–1939). Novi storinky istorii Donbasu – The New Pages of
History of Donbas, 3. 56–74. [In Russian].

8. Luk’yanov, V.B. and Tatarinov, S.I. (2005). Chasov Yar. Gody truda i vojny.
Slavyansk: ZAT «Pechatnyj dvor». [In Russian].

9. Lykholobova, Z.H. (2006) Mista Donbasu v roky radians’koi moderniza-
tsii: osoblyvosti mentalitetu horodian (kinets’ 1920-kh – 1930-ti rr.). Novi
storinky istorii Donbasu – The New Pages of History of Donbas, 12, 93–
105. [In Ukrainian].

10. Meerovich, M.G. (2008). Kontseptsiya sotsialisticheskogo rasseleniya.
Arkhitekton: izvestiya vuzov, 23. Retrieved from: http://archvuz.ru/
2008_3/7/ [In Russian].

11. Moiseeva, E. and Majburov, I. (2011). Sotsial’no-ehkonomicheskie
problemy monoprofil’nykh gorodov i byudzhetno-nalogovye instru-
menty razvitiya i stimulirovaniya ikh razvitiya. Svit finansiv, 1, 86–90.
[In Russian].

12. Nikol’s’kyj, V. (2007). Natsional’ni aspekty politychnykh represij 1930–
1936 rr. na Donechchyni. Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia,
poshuk, 16(1), 456–465. [In Ukrainian].

13. Shabel’nikov, V. (2013). Utvorennia Donets’koi oblasti: peredumovy ta
tendentsii rozvytku ii terytorial’noho ustroiu (1932–1941 rr.). Novi
storinky istorii Donbasu – The New Pages of History of Donbas, 22, 191–
201. [In Ukrainian].

14. Stiazhkina, O. (2013). Liudyna v radians’kij provintsii: osvoiennia
(vid)movy. Donets’k: DonNU. [In Ukrainian].

15. Tret’yakov, K.M., Tatarinov, S.I. (2011). Chasov Yar. Istoki ogneupornoj
promyshlennosti Ukrainy. Artemovsk: KP «Artemovskaya gorodskaya
tipografiya». [In Russian].



142 Діяльність В. Молотова як уповноваженого під час Голодомору...         143

Упродовж двох останніх десятиліть дослідження Голодомо-
ру-геноциду 1932–1933 рр. українського народу почало набува-
ти системного характеру. Це пов’язано із декількома фактора-
ми. Перший – це значна кількість публікацій. Вже опубліковано
чимало науково-документальних збірників із центральних та
обласних архівів, видано величезну кількість наукових і пуб-
ліцистичних праць. Тільки бібліографічний покажчик «Голо-
домор в Україні 1932–1933 рр.», опублікований у 2001 р., налі-
чував понад 6300 праць1. За останні десятиліття ця кількість
істотно збільшилася.

Другим фактором стало ухвалення у 2006 р. Закону Украї-
ни «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні»2. Твердження
статті першої Закону «Голодомор 1932–1933 років в Україні є
геноцидом Українського народу» стало результатом титаніч-
ної роботи українських та закордонних вчених, які розкрили
специфічний механізм творення Голодомору-геноциду 1932–
1933 рр. у радянській Україні. Водночас таке твердження вик-
ликало спротив деякої частини російських та окремих закор-
донних вчених, які вважали, що голод в УСРР – це

«[…] загальна біда, загальна історія народів колишнього СРСР, у
тому числі Росії й України[…]»3.

Значну  роль  у  розумінні  трагедії  Голодомору-геноциду
1932–1933 рр. відіграло кримінальне розслідування, розпочате
слідчими Служби безпеки України у травні 2009 р. Результатом
цього розслідування стали 330 томів кримінальної справи, слід-
чі допитали 1890 свідків, було проведено 24 судових експерти-
зи, у тому числі медична, психологічна, науково-демографічна
та ін. До кримінальної справи у якості доказів долучено тисячі

1 Голодомор в Україні 1932–1933 рр.:  бібліографічний покажчик  / ред.
кол.:  С. Кульчицький, О. Ботушанська,  В. Мотика;  упоряд.:  Л. Бур’ян,
І. Рікун; Одеська держ. наук. біб-ка ім. М. Горького; Ін-т історії України
НАН України; Фундація українознавчих студій Австралії. – Одеса; Львів:
Вид-во М. П. Коць, 2001. – 664 с.

2 Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 50. – Ст. 504.
3 Современная  российско-украинская  историография  голода  1932–

1933 гг. в СССР / науч. ред. В. Кондрашин. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 5.
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Діяльність В. Молотова як уповноваженого
під час Голодомору-геноциду

1932–1933 рр.
Метою стала спроба проаналізувати діяльність В. Молотова як особис-

того уповноваженого Й. Сталіна для реалізації хлібозаготівельного
плану, який призвів до вилучення майже всього збіжжя в україн-
ських селян і став одним із чинників Голодомору-геноциду 1932–
1933 рр.

Методологія  і  методи.  Відтворюючи  діяльність  в  УСРР  В. Молотова
упродовж 1932 р., авторка використала антропологічний та просо-
пографічний підхід. При досліджені були використані такі методи:
порівняльний, проблемно-хронологічний, аналізу соціально-еко-
номічних явищ, психологічної та історичної реконструкції.

Висновки. Діяльність голови РНК СРСР В. Молотова як уповноваженого
Й. Сталіна стала одним  із  чинників Голодомору-геноциду 1932–
1933 рр. Його організаційна діяльність спрямовувалася на безумов-
не виконання плану хлібозаготівлі, накресленого і затвердженого
політбюро ЦК ВКП(б).

Отримавши надзвичайні повноваження особисто від Й. Сталіна
та  підпорядкованого йому  політбюро ЦК  ВКП(б),  він наприкінці
жовтня 1932 р. фактично зосередив партійно-радянське управління
радянською Україною у власних руках. Вище політичне керівниц-
тво УСРР не змогло чи не бажало дискувати із сталінським уповно-
важеним і завзято виконувало його вказівки.

На практиці розпорядження В. Молотова зумовили масову кон-
фіскацію зерна та загалом продовольства у селянських господар-
ствах, що у подальшому спричинило масове вимирання населення
радянської України. Намагання приховати чи чинити спротив кон-
фіскаційній політиці комуністичного режиму були ліквідовані пер-
манентними арештами та під час розпочатої 20 листопада 1932 р.
масової каральної операції органів ГПУ УСРР. Її масштаби за кіль-
кістю  арештів  упродовж  конкретного  часового  проміжку  були
співмірні із масовими операціями періоду Великого терору.

Ключові  слова:  Голодомор,  В. Молотов,  геноцид,  ГПУ  УСРР,  хлібо-
заготівлі.
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відносинам керівництва СРСР та УСРР, він звернув увагу на клю-
човий  момент  переходу владних  повноважень  від  республі-
канських очільників до В. Молотова, як особистого представни-
ка Й. Сталіна. Це відбулося, зокрема, восени 1932 – на початку
1933 рр.,  коли  проводилася  конфіскаційна  хлібозаготівля  і
паралельно масова репресивна операція по ліквідації спротиву
вилученню збіжжя.

Також  джерелом  став  вагомий  науково-документальний
збірник  «Командири великого голоду: поїздка  В. Молотова  і
Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932–1933 рр.»,
упорядкований В. Васильєвим і Ю. Шаповалом, де було опублі-
коване виявлене листування В. Молотова і Й. Сталіна під час
його відрядження до УСРР. До аналізу також залучалися інші
документальні збірники, де публікувалося листування російсь-
ких очільників щодо ситуації у республіці у 1932 –1933 рр.7

Метою статті стала спроба проаналізувати діяльність В. Мо-
лотова як особистого уповноваженого Й. Сталіна для реалізації
хлібозаготівельного плану, який призвів до вилучення майже
всього збіжжя в українських селян і став одним із чинників Го-
лодомору-геноциду 1932 –1933 рр.

Сприйняття  України  як «повстанської  провінції»  почало
формуватися у в очільників російського комуністичного режи-
му одразу після жовтневого перевороту 1917 р. Українську На-
родну Республіку В. Ленін, Й. Сталін та їхнє оточення сприйма-
ли як дрібнобуржуазну і націоналістичну, а, значить, ворожу
для радянської Росії. Тому створення псевдоуряду у Харкові у
грудні 1917 р., подальші російсько-українські війни призвели
до більшовицької окупації України.

Широкий  повстанський  рух  початку  1920-х рр.,  розвій
української культури, літератури, мови в умовах українізації
1920-х рр.,  масовий  опір  суцільній  колективізації остаточно
переконав  Й. Сталіна  у  претензіях  українців  на  власну  дер-
жавність. У доповідних записках голови ГПУ УСРР В. Балицько-
го про придушення масових селянських повстань на Правобе-

7 Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. / сост. О. Хлевнюк, Р. Дэ-
вис, Л. Кошелева, Э. Рис, Л. Роговая. – М.: РОССПЭН, 2001. – 798 с.

аркушів  архівних  документів,  встановлено  857  масових  по-
ховань жертв геноциду українців. У грудні 2009 р. криміналь-
на справа була завершена і направлена до Апеляційного суду
м. Києва.

У  січні  20210 р.  суд  розглянув  цю  кримінальну  справу  і
встановив, що організаторами геноциду у 1932–1933 рр. стали
Й. Сталін,  В. Молотов,  Л. Каганович,  П. Постишев,  С. Косіор,
В. Чубар, М. Хатаєвич. За їхньої ініціативи був встановлений і
реалізовувався  нереальний план хлібозаготівлі,  запровадже-
ний режим «чорних дошок», натуральні штрафи, здійснювалися
системні обшуки та конфіскації всього продовольства, ізолю-
валася територія УСРР, селяни позбавлялися товарів широко
вжитку, проводилися масові репресивні акції, що спричинило
масову загибель населення республіки4.

Ролі Й. Сталіна у створенні умов для загибелі українців від
голодної смерті  було присвячено чимало  праць5. Однак  поза
увагою дослідників залишалися постать голови РНК СРСР В. Мо-
лотова у контексті його діяльності у творенні Голодомору-гено-
циду 1932–1933 рр. Його загалом згадують побіжно як голову
надзвичайної комісії, що надіслав Й. Сталін наприкінці жовт-
ня – листопаді 1932 р. Це така ситуація цілком закономірна, ос-
кільки документи про його діяльність зберігаються в архівах
Російської Федерації, де доступ дослідників значно обмежений.
Однак у перехідний період від демократії до нинішнього авто-
ритаризму у Росії деякі дослідники встигли опрацювати і ви-
дати окремі документи про його діяльність.

В. Молотова як одну із ключових осіб у комуністичній ієрар-
хії досліджував В. Васильєв. У його праці6, присвяченій взаємо-

4 Голодомор 1932–1933 років в Україні. Матеріали кримінальної справи
№ 475 / упоряд. М. Герасименко. – К., 2014. – С. 6–8.

5 Кульчицький С. Український  Голодомор  в контексті  політики  Кремля
початку 1930-х рр. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2014. – 208 с.;
Хлевнюк О. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. – М.:
РОССПЭН, 2010. – С. 128–176 та ін.

6 Васильєв В.  Політичне керівництво  УРСР  і  СРСР:  динаміка  відносин
центр–субцентр влади (1917–1938). – К.: Ін-т історії України НАН Ук-
раїни, 2014. – 376 с.
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«немало гнилих елементів, свідомих і позасвідомих петлюрівців,
нарешті – безпосередніх агентів Пілсудського»9.

Тому, незважаючи начебто на формальне існування політбюро
ЦК КП(б)У, Й. Сталін у критичні моменти керував республікою
через довірених осіб. Зокрема, це сталося у період 1932–1933 рр.,
коли стався Голодомор і загинули мільйони українців.

Вже на початку 1932 р. в УСРР почала складатися вкрай важ-
ка  ситуація  із  продовольством.  Секретарі  новосформованих
обкомів КП(б)У інформували ЦК КП(б)У про нестачу продоволь-
ства. Зокрема, Вінницький обком КП(б)У 21 квітня 1932 р. нап-
равив до інформаційного сектору ЦК КП(б)У доповідну записку
про масове голодування працівників освіти. Так у Бершадсько-
му районі Вінницької області із 360 учителів пайок отримували
48 осіб. У деяких районах освітяни не отримували продоволь-
ства упродовж 2–3 місяців10. Вінницький обласний відділ ГПУ
УСРР 28 березня 1932 р. учергове інформував секретаря Він-
ницького обкому  партії  про  масове голодування  населення.
Зокрема, в Уманському районі у с. Черповоди від голоду помер-
ло декілька селян. Померла Ганна Рахнянська упродовж трьох
днів лежала у власній хаті, поки її не виявили односельці.

Чекісти зафіксували масову втечу колгоспників. Вони поли-
шали господарства і виїжджали за межі району у пошуках ро-
боти, що забезпечувала хоча б мінімальні потреби у харчуванні.
Як типовий приклад були зазначені с. Черповоди, де із 763 гос-
подарств виїхало майже 150, у с. Пиковець вибуло понад 100 гос-
подарств. Також із сіл і містечок почали виїжджати службовці і
медичний персонал, який був позбавлений продовольчого пай-
ка11.  Подібними  інформаціями  переповнені  фонди  обкомів
партії обласних державних архівів Вінницької, Одеської, Хмель-
ницької та інших областей.

Київський,  Дніпропетровський,  Молдавський,  Одеський,
Харківський обкоми КП(б)У навесні 1932 р. постійно просили
продовольства для голодуючого населення. ЦК КП(б)У 21 трав-

9 Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. – С. 210, 273–274.
10 Держархів Вінницької обл., ф. П-136, оп. 3, спр. 4, арк. 6–7.
11 Там само, спр. 8, арк. 55, 106.

режжі зазначалося, що селяни вимагали незалежності України,
повернення Української Народної Республіки, чесних виборів
без комуністів та місцевого самоуправління. Так, у повідомленні
по прямому проводу про перебіг повстання у Тульчинському
окрузі від 16 березня 1930 р. він назвав селян «петлюрівським
елементом», чим означив їхню національну спрямованість. Він
писав, що у селах співають «Ще не вмерла Україна!» і проголо-
шують гасла «Геть радянську владу, хай живе самостійна Ук-
раїна!». Селяни також вимагали повернення майна «куркулям»,
зазначаючи представникам радянської влади, що «куркулів у
селі немає»8. Ліквідація «радянської влади» та право обрання
місцевої сільської адміністрації, відновлення функціонування
храмів були типовими вимогами повсталих.

Отримуючи первинну інформацію, Й. Сталін розумів, що за
вимогами повсталих селян криється потужне устремління до
відновлення Української державності. Це означало її відділення
від СРСР, що призвело б до його розвалу. Подібного сценарію
розвитку подій він не міг допустити. Тому «українське питан-
ня» він тримав на особистому контролі.

Й. Сталін не довіряв ні політбюро ЦК КП(б)У, ні загалом рес-
публіканській парторганізації. Він зневажливо ставився до ке-
рівників радянської України. У відомому листі до Л. Кагановича
від 11 серпня 1932 р. В. Чубаря він вважав «не керівником», го-
лові ДПУ УСРР С. Реденсу, на його думку, було «не до снаги ке-
рувати боротьбою із контрреволюцією», С. Косіор

«увесь час лавірував між директивами ЦК ВКП(б) та вимогами
райкомів і ось – долавірувався до краю».

Оцінюючи спротив деяких райкомів КП(б)У Київської і Дніп-
ропетровської області щодо  ухвалення  плану  хлібозаготівлі,
Й. Сталін назвав це

«не партією, а парламентом, карикатурою на парламент».

Він стверджував, що у 500 тис. республіканській КП(б)У

8 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 3154, арк. 3154; Васильєв В., Віола Л. Ко-
лективізація  і селянський опір на Україні  (листопад 1929 – березень
1930 рр.). – Вінниця, 1997. – С. 213–214.
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1932 р. голови РНК УСРР В. Чубаря до Кремля за додатковою
допомогою у 600 тис. пудів хліба лише посилило роздратуван-
ня Й. Сталіна15. У листі до В. Молотова від 19 червня 1932 р. він
знову нагадав по своє негативне ставлення до В. Чубаря та «ук-
раїнців»  (йдеться  республіканських керівників.  –  Авт.)  і  не-
обхідність покласти  на  секретарів республіканських  органі-
зацій, крайкомів й обкомів партії особисту відповідальність за
стан сільського господарства і проведення хлібозаготівлі. Він
звинувачував  обласних  партійних  керівників  у  «механічній
розверстці хлібозаготівельного плану», що, на його думку, спри-
чинило «зубожіння та голод» у низці районів16. Й. Сталін кате-
горично не визнавав, що руйнування сільського господарства
відбулося через розкуркулення і суцільну колективізацію, що
призвело до масштабної нестачі продовольства.

Однак для УСРР і Кубані – одних із основних зерносіючих
районів СРСР – такі кроки, на думку Й. Сталіна, виявилися не-
достатніми. Він вдався до перевірених в умовах громадянської
війни  у  радянській  Росії  і  російсько-українських  воєн  1918–
1920 рр.  партійних  «уповноважених»,  які  отримали  надзви-
чайні повноваження.

В УСРР таким став В. Молотов, який разом із Л. Каганови-
чем приїхали на  III Всеукраїнську  конференцію КП(б)У. Вона
відбулася  6–9  липня  1932 р.  Причиною  їхньої  появи  була  не
лише  традиційне  «освячення»  членами  союзного  політбюро
республіканських  партійних  форумів.  Їхнім  завданням було
домогтися ухвалення республіканською парторганізацією хлі-
бозаготівельного плану  у  356 млн  пудів,  що його  нарахував
Кремль. На засіданні політбюро ЦК КП(б)У 6 липня 1932 р. у
присутності В. Молотова і Л. Кагановича таке рішення було ух-
валене, незважаючи на твердження керівників республіки, що
план  хлібозаготівлі нереальний17.  Оскільки  вище  політичне

15 Див.: Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою доку-
ментів. – К., 1990. – С. 183.

16 Васильєв В.  Політичне керівництво  УРСР  і  СРСР:  динаміка  відносин
центр–субцентр влади (1917–1938). – С. 238.

17 Там само. – С. 242.

ня 1932 р. санкціонував надання продовольчої допомоги лише
окремим районам цих областей12.

Оскільки продовольча допомога надавалася лише із санкції
кремлівського керівництва, виявилося, що подібні запити дра-
тували  Й. Сталіна.  В. Васильєв  докладно  описав  відверте не-
бажання  Й. Сталіна  допомагати  вже  голодуючим  українцям.
Ситуація, на його думку, погіршувалася відвертим небажанням
С. Косіора «розізлити» Й. Сталіна своїми запитами про додат-
кові об’єми насіннєвої чи продовольчої «позики». Інформації
секретарів обкомів партії С. Косіор інтерпретував у листі від 26
квітня 1932 р. Й. Сталіну наступним чином:

«В нас є окремі випадки і навіть окремі села голодуючі, однак це
лише результат місцевого головотяпства, перегинів, особливо
щодо  колгоспів.  Будь-які  розмови  про  “голод”  на  Україні
потрібно  категорично  відкинути.  Та  серйозна  допомога,  яка
Україні була надана, забезпечує нам можливість всі такі вогни-
ща ліквідувати»13 .

Він прекрасно знав, що ця допомога надходить із експортних
запасів збіжжя і їхнє зменшення порушувало плани Й. Сталіна
отримання запланованих валютних надходжень. Це означало
зменшення можливостей закупівлі промислового обладнання
за кордоном  і зниження  темпів  такої бажаної для Й. Сталіна
індустріалізації.

В. Васильєв,  аналізуючи зазначений лист,  зробив  надзви-
чайно  важливий  висновок  про  звичаї,  що побутували  серед
кремлівських керівників та їх підлеглих в Україні: брехня, від-
сутність моральних норм, намагання догодити вождю14. Саме
ці людські якості стали базовими для осіб, які стали реалізову-
вати сталінській накази щодо організації Голодомору-геноциду.

Закономірно, що виділеного травневим рішенням ЦК КП(б)У
продовольства  не  вистачило.  Чергове  звернення  17  червня

12 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5459, арк. 8–10,13; Голодомор 1932–
1933 років в Україні: документи і матеріали / упоряд. Р. Я. Пиріг. – К.:
Видав. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 175–178.

13 Васильєв В.  Політичне керівництво  УРСР  і  СРСР:  динаміка  відносин
центр–субцентр влади (1917–1938). – С. 233.

14 Там само.
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В. Молотов і Л. Каганович перед виїздом до Харкова отримали
докладну  інформацію від  профільних  наркоматів  і  відомств
СРСР про ситуацію у сільському господарстві УСРР. Зокрема, про
недосів 2,2 млн га, зменшення кінського поголів’я на 1,3 млн,
масову загибель худоби тощо. На 25 червня 1932 р. УСРР вико-
нала план хлібозаготівлі із врожаю 1931 р. на 86,3% – менше,
чим інші зерносіючі райони СРСР, а також менше за показники
на цю дату у 1931 р.20 Однак висловлювання, а, головне, цілком
усвідомлені дії В. Молотова і Л. Кагановича у вигляді тиску на
керівництво  республіки  щодо виконання  плану свідчать,  що
Кремль був готовий до застосування репресивних заходів сто-
совно українських селян.

Л. Каганович, звертаючись до делегатів, зазначив:
«Ви повинні підготувати й розгорнути роботу, щоб цілком викона-

ти план хлібозаготівлі, рішуче переборюючи всі і всілякі демобі-
лізаційні,  а  часто  капітулянтські,  правоопортуністичні  настрої
щодо хлібозаготівлі. Ви повинні на селі, у районі зламати на-
строї деяких активістів, що сьогодні у вас демобілізовані»21.

Тональність виступу, психологічний тиск, поведінка і зверх-
нє ставлення до керівництва республіки, делегатів, втручання
в  ухвалення  рішень  свідчили  про  наявність  повноважного
мандату на використання каральних заходів від кремлівського
вождя. Особливо це відчувалося у звинувачувальній риториці
В. Молотова і Л. Кагановича. Місцевих партійців називали «пла-
кальниками», «опортуністами», «капітулянтами», їхні дії «де-
мобілізаційними», «антибільшовицькими», за що із ними (пар-
тійцями) треба поквитатися. Це була відверта погроза безпосе-
редньо партійцям всіх рівнів. Її повністю зрозуміли, і делегати
конференції 9 липня 1932 р. ухвалили резолюцію про затверд-
ження директиви ЦК ВКП(б) про «безумовне виконання» плану
хлібозаготівлі у 356 млн пудів.

20 Командири  великого  голоду:  Поїздка  В. Молотова  і Л. Кагановича  в
Україну  та на Північний Кавказ. 1932–1933 рр.  – С. 215–228;  Василь-
єв В. Політичне керівництво УРСР  і СРСР:  динаміка відносин  центр–
субцентр влади (1917–1938). – С. 242–243.

21 Третя конференція КП(б)У. 6–9 лип. 1932 р. – С. 156.

керівництво республіки цілком усвідомлювало згубність і на-
слідки цього плану, то його ухвалення однозначно відбулося
під тиском посланців Й. Сталіна.

Через декілька годин розпочалася партійна конференція.
С. Косіор, пояснюючи присутність одразу двох сталінських пос-
ланців, заявив, що вони прибули для спільного обговорення і
накреслення заходів,

«щоб якомога швидше просунути вперед сільське господарство
України, піднести продуктивність наших колгоспів, виправити
цілу низку хиб, що є в нашій роботі на селі»18.

На конференції були присутні 252 делегати із числа керів-
ників районних й обласних партійних комітетів, які вже мали
уяву про новий план хлібозаготівлі. Вони сподівалися, що мос-
ковські очільники переймуться важкою ситуацією у сільсько-
му господарстві  УСРР і  скорегують план. Докладно претензії
районних партійців описав Ю. Шаповал19.

Однак їхні виступи про важкий стан сільського господар-
ства, голодування селян викликали негативну реакцію як очіль-
ників республіки, так і В. Молотова, і Л. Кагановича. Керівники
УСРР, які  декілька годин потому  намагалися самі  «вмовити»
сталінських посланців на зменшення хлібозаготівельного пла-
ну, різко засудили «опортуністичні виступи» місцевих партій-
ців. Їх обвинувачували у недостатній партійно-організаторській
роботі у сільському господарстві тощо.

Але у нашому контексті  важлива поведінка В. Молотова  і
Л. Кагановича. Саме  їхня  жорстка,  наказова  позиція змусила
керівництво республіки погодитися на нереальний план хлібо-
заготівлі. Цілком очевидно, що С. Косіор, В. Чубар та інші споді-
валися, що згодом Кремль зрозуміє свою хибність у розрахунках
плану хлібозаготівлі і згодом зменшить його об’єми. Вони очі-
кували поблажливості московських очільників. Тим паче, що

18 Третя конференція  КП(б)У. 6–9  лип.  1932 р.: Стенографічний  звіт.  –
Харків, 1932. – С. 5.

19 Шаповал Ю. III конференція КП(б)У: пролог трагедії голоду // Коман-
дири великого голоду: Поїздка В. Молотова і Л. Кагановича в Україну
та на Північний Кавказ. 1932–1933 рр. / за ред. В. Васильєва, Ю. Шапо-
вала. – К.: Ґенеза, 2001. – С. 152–164.
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Тому Й. Сталін,  поряд  із кадровими  змінами партійно-ра-
дянських працівників меншого рангу, продовжив застосування
методу надсилання «уповноважених» із надзвичайними повно-
важеннями.  Ситуація  із  хлібозаготівлею  спонукала  до  таких
дій – на 25 жовтня 1932 р. план був виконаний на 39%, місячне
завдання – на 22%26. Саме тому, згідно ухвали політбюро ЦК
ВКП(б) від 22 жовтня 1932 р., були створені комісії ЦК ВКП(б)
для прискорення  хлібозаготівлі. В  УСРР  направлялася  група
відповідальних працівників, яких очолював В. Молотов. Офіцій-
но термін відрядження був дві декади. 29 жовтня 1932 р. комісія
В. Молотова прибула до Харкова. Із цього моменту фактично
всі рішення вищого партійно-радянського керівництва респуб-
ліки ухвалювалися і затверджувалися особисто В. Молотовим.

У той же день була проведена нарада членів політбюро ЦК
КП(б)У і секретарів обкомів партії, де вирішувалися питання
зниження плану хлібозаготівлі. В. Молотов погодився знизити
план на 60–70 млн пудів, однак за умови безумовного виконан-
ня хлібопостачання у 165–170 млн пудів та без зниження гар-
нцевих  зборів.  Доповідаючи  про  результати  домовленостей
Й. Сталіну, він просив затвердити його рішення. Таке прохан-
ня учергове підтверджувало, що В. Молотов у ранзі голови РНК
СРСР теж був повністю підпорядкований очільнику Кремля і
не був самостійним політичним «гравцем» у керівництві СРСР.
У  листі  він  наголосив,  що  жорстко  критикував  «українську
організацію (йдеться про республіканську партійну організа-
цію. – Авт.) і особливо ЦК КП(б)У» за демобілізаційні настрої у
проведенні хлібозаготівлі. Також він акцентував увагу Й. Сталі-
на  на  поведінку  керівників  республіки  і  секретарів  обкомів
КП(б)У: наявність демобілізаційних настроїв підтвердили всі
учасники наради27. Це виглядало загальним покаянням перед
московським посланцем і стало типовою поведінкою партійно-
го апарату у кризових ситуаціях в умовах сталінської диктатури.

26 Васильєв В.  Політичне керівництво  УРСР  і  СРСР:  динаміка  відносин
центр–субцентр влади (1917–1938). – С. 252.

27 Командири  великого  голоду:  Поїздка  В. Молотова  і Л. Кагановича  в
Україну та на Північний Кавказ. 1932–1933 рр. – С. 228.

Зважаючи  на  особисту  відповідальність  за  надходження
збіжжя,  керівні партійці постали перед внутрішнім вибором,
або за всяку ціну виконати план, або, як найменше, позбутися
партійної посади і партквитка, опинитися на маргінесі радянсь-
кого суспільства. Тим паче, негативний досвід вони вже отри-
мали – упродовж 1931 р. і першої половини 1932 р. замінили
80% секретарів райкомів партії22. Переважна частина партійців
обрала перший шлях і продовжила колаборувати із російськи-
ми більшовиками.

Оскільки надходження збіжжя продовжувало відставати від
запланованих показників, Й. Сталін навіть подумував про кар-
динальні  організаційні рішення.  Зокрема, знову  призначити
Л. Кагановича  генеральним  секретарем ЦК  КП(б)У.  Про  таку
можливість він згадав у листі до Л. Кагановича від 11 серпня
1932 р. Паралельно він планував повернути В. Балицького на
посаду повноважного представника ОГПУ СРСР із залишенням
його на посаді заступника голови ОГПУ СРСР23. Така зміна, на
думку  Й. Сталіна,  однозначно  поліпшила  б  ситуацію  в  уп-
равлінні республікою. Зміна керівництва ГПУ УСРР відбулася у
листопаді 1932 р., коли В. Балицького призначили особливо-
уповноваженим  ОГПУ  СРСР в Україні,  а  із  лютого 1933 р.  він
також обійняв посаду голови ГПУ УСРР24. Але Л. Каганович за-
лишився у Москві. На думку В. Васильєва, відмова у призначенні
Л. Кагановича в УСРР ґрунтувалася на побоюванні Й. Сталіна
послабити контроль за партійною вертикаллю влади в СРСР,
що складала основу системи державного управління та громад-
ських організацій. В. Молотов, теж особисто відданий Й. Ста-
ліну, очолював радянську управлінську вертикаль і не міг також
повністю зосереджуватися на проблемі УСРР25.
22 Шаповал Ю. III конференція КП(б)У: пролог трагедії голоду. – С. 160.
23 Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. – С. 274.
24 Лубянка. Сталин и ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД. Архив Сталина. Документы

высших органов партийной и государственной власти. Январь 1922 –
декабрь  1936 г.  /  под  ред. акад.  А. Н. Яковлева;  сост.  В. Н. Хаустов,
В. П. Наумов, Н. С. Плотникова. – М.: МФД, 2003. – С. 340.

25 Васильєв В.  Політичне керівництво  УРСР  і  СРСР:  динаміка  відносин
центр–субцентр влади (1917–1938). – С. 248.
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«основні працівники ЦК КП(б)У негайно виїжджають на місця.
Проводиться  мобілізація  на  хлібозаготівлю  інших  партійних
сил».

У цьому контексті важливим моментом стало те, що приїзд пос-
ланця Й. Сталіна змусив відповідальних працівників ЦК КП(б)У
полишити кабінети і негайно вирушити в області виконувати
план хлібозаготівлі. Вони і раніше їздили у відрядження у якості
представників республіканського ЦК і керували господарсько-
політичними кампаніями. У даному  випадку ці особи, хоча  у
якості уповноважених, самі стали виконавцями плану хлібоза-
готівлі.  Їхніми  діями  керував  не  формально самостійний  ЦК
КП(б)У, а особистий посланець Й. Сталіна. Якщо у першому ви-
падку патрон-клієнтські стосунки із генеральним секретарем
ЦК КП(б)У чи іншим секретарем ЦК давали можливість вип-
равдатися за невиконання плану чи заплющити очі на «пору-
шення соціалістичної законності» при їхньому виконанні, то у
випадку із В. Молотовим особисті стосунки не давали підстав
для  пояснення  причин  невиконання  плану.  Це  кардинально
змінювало  поведінку  таких  уповноважених.  Вони  розуміли,
оскільки їхні виправдання однозначно не будуть взяті до уваги,
то вони намагалися за будь-яку ціну виконати хлібозаготівель-
ний план. Інакше покарання всесильного посланця Й. Сталіна
було неминучим.

Але В. Молотов не обмежився лише відрядженням відпові-
дальних працівників ЦК КП(б)У. Він вважав за необхідне наді-
слати із Москви до УСРР 50–70 відповідальних працівників із
партійним досвідом керування не нижче секретарів губкомів –
окружкомів. Термін їхнього відрядження мав тривати не менше
місяця. Ці та інші заходи повинні, на думку В. Молотова, зламати

«демобілізаційні  настрої, що  прикривали  безпринципну  аллі-
луйщину»29.

Оскільки кадрів не вистачало, 20 листопада 1932 р. В. Моло-
тов погодив із Й. Сталіним додатково мобілізувати для хлібо-
заготівлі ще 600 робітників-комуністів із найбільших промис-

29 Командири  великого  голоду:  Поїздка  В. Молотова  і Л. Кагановича  в
Україну та на Північний Кавказ. 1932–1933 рр. – С. 229.

Загалом його погляди стосовно хлібозаготівлі проявилися
у письмовій дискусії із М. Хатаєвичем, що відбулася 19–23 лис-
топада 1932, із приводу тексту брошури М. Хатаєвича. В. Моло-
тов наполягав, що партія ухвалює жорсткі і неодноразово ви-
вірені рішення, тобто у його уяві вони не підлягають критиці
чи навіть дискусії:

«[…] не  можна відсовувати[…] мінімальні потреби держави  на
десяте і навіть друге місце, забезпечувати ці потреби із колгосп-
них чи  інших озадків.  Більшовик,  продумавши  і перевіривши
їхній розмір і ситуацію загалом, повинен поставити задоволення
потреб пролетарської держави на першочерговий рівень».

Водночас він наголошував на опортуністичній ідеї
«брати весь хліб і де завгодно, незважаючи на все»28.

На  практиці  саме  ця  ідея  втілювалася  у  життя  російськими
більшовиками і їхніми поплічниками в УСРР. Отже, основною
тезою у хлібозаготівлі для В. Молотова було першочергове за-
безпечення збіжжям  «пролетарської  держави». Саме  «проле-
тарської». Теза

«колгоспи для пролетарської держави, а не пролетарська дер-
жава для колгоспів»

стала головною і визначальною у стосунках українського се-
лянства і російським більшовизмом. Принцип пролетаря, необ-
тяженого  власністю  і залежного від державного постачання,
втілювався стосовно всіх категорій населення упродовж всієї
радянської епохи.

В. Молотов  намагався  кардинально  посилити рівень  над-
ходження  збіжжя  за  допомогою  «організаційних  заходів».
У його  бачення  це виглядало  наступним  чином:  надсилання
«міцних уповноважених» на обласний та районний рівень для
«активізації» місцевих керівників (секретаря райкому і голови
райвиконкому), пов’язаних спільною діяльністю, патрон-клі-
єнтськими стосунками із секретарем обкому КП(б)У.

Наступного дня, 30 жовтня 1932 р., ствердивши  остаточні
цифри нового плану хлібозаготівлі, В. Молотов повідомив, що

28 Командири  великого  голоду:  Поїздка  В. Молотова  і Л. Кагановича  в
Україну та на Північний Кавказ. 1932–1933 рр. – С. 245–247.
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У листі від 5 листопада 1932 р. С. Косіору, секретарю ЦК КП(б)У
М. Хатаєвичу, секретарю Одеського обкому партії М. Майорову
він окреслив ряд заходів і наказав негайно їх реалізувати. Зок-
рема, для контролю за кількістю зерна він наказав призначи-
ти спеціальних контролерів із числа місцевих чи відряджених
у райони партійних працівників, які мали контролювати кіль-
кість зерна одразу після молотарки. Оплата їхньої праці здій-
снювалася не за рахунок колгоспів, як це було завжди, а за рах-
унок фондів споживчої кооперації чи сільради. Також активно
наказав відновити інститут уповноважених по хлібозаготівлі
при МТС по лінії «Заготзерна»30.

Оцінюючи наказовий стиль написання згаданих телеграм,
накази «негайно розслідувати і віддати під суд» (тобто виправ-
дальний вирок навіть не передбачався) стосовно перших осіб
партійної ієрархії республіки знову підтвердило, що сталінсь-
кий уповноважений В. Молотов взяв керівництво УСРР на себе.
Єдиний момент, якого він спочатку дотримувався при вказів-
ках вищому партійно-радянському керівництву УСРР – це на-
чебто колективні погоджені заходи серед членів надзвичайної
комісії. Тому у телеграмах використовувалися наказові слово-
сполучення, але у множині: «вважаємо за потрібне негайно»,
«надати  негайно вказівки»  і  т. д.  Зважаючи на  статус членів
комісії: М. Калмановича  – голова  Держбанку СРСР, С. Саркіса
(Саркісова) – голова «Заготзерно» СРСР, А. Маркевича – заступ-
ник наркома землеробства СРСР, М. Кренцеля – начальник «Го-
ловборошна»  Комітету  заготівлі СРСР  ,  ці  особи  мало  могли
вплинути на голову РНК СРСР чи навіть заперечити його нака-
зи. Оскільки він був одним із найближчих соратників Й. Сталіна.
Надалі риторика у листуванні змінилася. Зокрема, у телеграмі
В. Молотова В. Строганову від 21 листопада 1932 р. щодо мож-
ливого заспокоєння  партійних  керівників  через  збільшення
надходження хліба він вже використовував займенник «я»31.
До речі, у цій телеграмі він наполягав на оголошенні її тексту

30 Командири  великого  голоду:  Поїздка  В. Молотова  і Л. Кагановича  в
Україну та на Північний Кавказ. 1932–1933 рр. – С. 232–235.

31 Там само. – С. 243–244.

лових центрів республіки. В. Молотов був впевнений, що зру-
сифіковані, політично благонадійні робітники не будуть зва-
жати на «скиглення» селян чи окремих партійно-радянських
працівників і будуть «брати» хліб у необхідних кількостях. Це
був цілком безпрограшний організаційний хід, оскільки розпро-
паговані робітники були цілковито упевнені у «куркульській
дрібнобуржуазній натурі» українського селянства. Вони пре-
красно розуміли, що від кількості вилученого хліба залежить
добробут їхніх, робітничих, родин. Доля селянських родин мало
хвилювала, вони були впевнені у значних прихованих селянсь-
ких запасах продовольства, які дозволять їм пережити скруту.

В. Молотов вирішив сам відвідати декілька областей УСРР
для організаційної посилення хлібозаготівлі. 1 листопада 1932 р.
від виїхав до Одеси. Він провів наради із районними керівни-
ками та головами деяких колгоспів, де вимагав негайного ви-
конання плану. Очевидно, під час відвідин колгоспу «Червоне
козацтво» Фурмановської сільради він дізнався, що після мо-
лотарки обліковувався лише перший сорт збіжжя, другий сорт,
що складав 25–30% обмолоту, не обліковувався. Це був один із
вимушених способів залишити хоча би мінімальну дещицю для
харчування колгоспників. Вже 5 листопада він направив телег-
раму секретарю Новоукраїнського райкому КП(бУ, секретарю
Одеського обкому партії М. Майорову, начальнику Зінов’євсь-
кого дорожньо-транспортного відділу ОГПУ СРСР (у його зону
відповідальності  входив  зазначений  район)  і  генеральному
секретарю ЦК КП(б)У С. Косіору. Описавши факт «зловживан-
ня», В. Молотов вимагав від цих посадових осіб негайно роз-
слідувати цю справу і винуватців віддати під суд. Результати
розслідування і покарання він вимагав поширити у місцевих
ЗМІ. Також він наказав доповісти йому особисто про викона-
ний наказ.

В іншому випадку під час наради він вимагав покарати го-
лову колгоспу за видачу, окрім 15% авансу, видав ще 9% озадків
«гарної пшениці». Колгосп на момент видачи не виконав хлібо-
заготівельного плану. В. Молотов назвав голову і членів прав-
ління «брехунами і розкрадачами» і вчергове вимагав розслі-
дувати і віддати під суд керівництво колгоспу.
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в усі ланки місцевого партійного, радянського і господарсько-
го апарату. Він вимагав спрямувати всю

«політичну роботу на розкриття всіх хитрощів куркульської аген-
тури й їхніх підспівувачів».

Ця вимога насправді створила підґрунтя для масових репресій
місцевого апарату, який намагався різними способами врятува-
ти селян від голодної смерті. У цьому контексті важливий його
наступний наказ – в агітаційно-пропагандистських заходах ак-
тивно використовувати партійні стягнення стосовно «поганих
працівників».  Він  наполягав на  використані «деяких заходів
економічного впливу» щодо колгоспів,  що «зривали хлібоза-
готівлі». Паралельно він обстоював негайне застосування реп-
ресивних заходів стосовно «контрреволюційних саботажників
хлібозаготівлі»33.

Тому одним із результатів діяльності В. Молотова в УСРР
стало проведення масової репресивної операції по вилученню
«куркульських агентів та елементів» із правлінь колгоспів, сіль-
рад, місцевого партійно-радянського і господарського апара-
ту, комсомольських осередків. Згідно оперативного бюлетеню
ДПУ УСРР щодо боротьби із «сільською контрреволюцією» від
5 грудня 1932 р., протягом листопада 1932 р. було арештовано
8881 особа. Понад 2 тис. осіб були марковані як «колишні пет-
люрівці і махновці», тобто мали «національний окрас»34. За гру-
день 1932 р. до «судової трійки» та Особливої наради при Ко-
легії ГПУ УСРР було передано 1187 справ на 1502 особи, до судів
НКЮ – 3866 справ на 6746 осіб35.

Однак, слід зауважити, що більшість була арештована упро-
довж останньої декади листопада. Аналіз «типових» справ, на-
ведених у бюлетені, свідчить, що 702 членів правлінь, 311 голів
колгоспів та 610 рахівників, бригадирів та інших керівних пра-
цівників обвинувачувалися або у саботажі хлібозаготівлі, або в

33 Командири  великого  голоду:  Поїздка  В. Молотова  і Л. Кагановича  в
Україну та на Північний Кавказ. 1932–1933 рр. – С. 239–240.

34 Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932–1933 років в Україні в докумен-
тах ГПУ–НКВД. – К.: ВД «Стилос», 2007. – С. 357.

35 Там само. – С. 493.

на партактиві, який проходив того ж дня у Дніпропетровську, і
публікації у пресі. В. Строганов відповів, що він не зміг її оголо-
сити на нараді, оскільки апарат обкому невчасно її приніс. Че-
рез затримку телеграма не потрапила на шпальти завтрашніх
газет.  Він  пообіцяв  жорстоко  покарати  винуватців.  У  такій
відповіді В. Строганова, який у 1930– початку 1932 рр. був дру-
гим секретарем ЦК КП(б)У, простежувалася принизлива покір-
ливість і демонстрація готовності виконати будь-який наказ.
Такі принципи керування республікою він засвоїв під час прове-
дення суцільної колективізації УСРР, у якій брав активну участь.

В. Молотову надходили доповідні записки районних упов-
новажених по хлібозаготівлі. Про це свідчить його телеграма
секретарю Синельниківського райкому КП(б)У:

«Ознайомившись із повідомленнями товаришів, які виїжджали
5 листопада до колгоспів Синельниківщини, вважаю на підставі
всіх наявних у мене даних, що план хлібозаготівлі, встановле-
ний для району, безумовно спроможним до виконання, а Ваші
заяви про неможливість його виконання вважаю небезпечним
для партійної організації проявом слабкості політичного керів-
ництва у Синельниківському районі, що прикривається заколи-
суючими розмовами про “передовий район”».

Далі він вимагав безкомпромісної боротьби із «куркульською
агентурою», що розкрадала збіжжя32. Хоча в адресі зазначалися,
що копії цієї телеграми направлялися С. Косіору, М. Хатаєвичу
і секретарю Дніпропетровського обкому КП(б)У В. Строганову,
але факт особистого листування із секретарем райкому партії
означав повне заглиблення голови РНК СРСР до проблем хлібо-
заготівлі на низовому рівні.

Свої настанови В. Молотов 20 листопада 1932 р. написав у
телеграмі секретарю Чубарівського райкому партії Костянти-
нову, де він виклав власне бачення проблем під час  хлібоза-
готівлі. Це враження склалося у нього після особистого об’їзду
району та спілкування із місцевим партійно-радянським апа-
ратом. Він бачив усюди «куркульських агентів», які проникли

32 Командири  великого  голоду:  Поїздка  В. Молотова  і Л. Кагановича  в
Україну та на Північний Кавказ. 1932–1933 рр. – С. 237.
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На практиці розпорядження В. Молотова зумовили масову
конфіскацію збіжжя та загалом продовольства у селянських гос-
подарствах, що у подальшому спричинило масове вимирання
населення радянської України. Намагання приховати чи чини-
ти спротив  конфіскаційній  політиці  комуністичного режиму
були ліквідовані під час розпочатої 20 листопада 1932 р. масової
каральної операції органів ГПУ УСРР. Її масштаби за кількістю
арештів упродовж конкретного часового проміжку були спів-
мірні із масовими операціями періоду Великого терору.
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приховуванні чи «розбазарюванні» зерна. Але при детальному
ознайомлені  з  обставинами  «типових»  справ  простежується
намагання керівних працівників колгоспів та колгоспників за-
безпечити мінімальні запаси продовольства для виживання36.

8 грудня 1932 р. С. Косіор відзвітував ЦК ВКП(б), що за лис-
топад і 5 днів грудня ГПУ УСРР заарештувало 1230 осіб, у тому
числі голів колгоспів 340, членів правлінь 750, рахівників 140,
бригадирів 140, завгоспів і вагарів 265, інших працівників кол-
госпів – 195 осіб. До суду притягнуто 327 комуністів за «сабо-
таж» хлібозаготівлі. До суду передали 206 групових «куркульсь-
ких і антирадянських» справ37. Чому така різниця у статистиці
важко пояснити, ймовірно, йдеться про бюрократичне проход-
ження підготовки офіційних доповідних записок для ЦК ВКП(б).
Але головне залишається – масштаби арештів 20 чисел листопа-
да 1932 – початку січня 1933 рр. співмірні із масштабами Вели-
кого терору. Вражає і кількість розстріляних в УСРР – упродовж
серпня–грудня 1932 р. засудили до розстрілу 929 осіб38.

Таким чином, діяльність голови РНК СРСР В. Молотова, як
уповноваженого Й. Сталіна,  стала одним із чинників Голодо-
мору-геноциду  1932–1933 рр. Його організаційна  діяльність
спрямовувалася на безумовне виконання плану хлібозаготівлі,
накресленого і затвердженого політбюро ЦК ВКП(б).

Отримавши надзвичайні повноваження особисто від Й. Ста-
ліна та підпорядкованого йому політбюро ЦК ВКП(б), він на-
прикінці жовтня 1932 р. фактично зосередив партійно-радян-
ське управління радянською Україною у власних руках. Вище
політичне керівництво УСРР не змогло чи не бажало дискува-
ти із сталінським уповноваженим і завзято виконувало його
вказівки.

36 Див.: Розсекречена  пам’ять.  Голодомор  1932–1933  років в Україні  в
документах ГПУ–НКВД. – С. 357–420.

37 Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. –
К., 1990. – С. 283–285.

38 Podkur R. Rozsekrechena pamiat: Golodomor 1932–1933 rokiv v Ukraini v
dokumentakh GPU–NKVD [Declssified Memory: The Holodomor of 1932–
1933 in Ukraine in GPU–NKVD Documents] // Golodomor Studies. – Winter –
Spring 2010. – Vol. 2. – N 1. – P. 150.
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Маніпуляція компрометуючою інформацією
як метод фальсифікації слідства

в умовах  Великого терору
(на прикладі архівно-кримінальної справи

на А. Геплєра)
Мета – використовуючи матеріали архівно-кримінальної та особової

справ  на  колишнього  заступника  начальника  УНКВС  по  Черні-
гівській області Авраама Ілліча Геплєра, дослідити маніпуляції ком-
прометуючою інформацією для підтвердження контрреволюційної
троцькістської діяльності. Розкривається ступінь причетності співро-
бітників прикордонних загонів, окружних, обласних та республікан-
ського апаратів ДПУ–НКВС у здійсненні контрабанди та фінансових
оборудках, їхній вплив на формування корумпованої системи взає-
мовідносин та впливу на кар’єрний зріст А. Геплєра.

Методологія та методи. Спираючись на просопографічний підхід до
історичних досліджень, авторка розкрила формування корупційної
складової в агентурно-оперативній діяльності органів державної
безпеки радянської України. У дослідженні використані як загально-
наукові,  так  і  спеціально-історичні  методи  наукового  пізнання,
зокрема,  порівняльно-історичний,  історико-генетичний,  лінійно-
хронологічний методи.

Висновки. Наявні матеріали свідчать, що заарештований згідно звину-
вачень у «контрреволюційній троцькістській діяльності» А. Геплєр
виявився непричетним до «троцькістської організації». Він був сум-
лінним чекістом, який виконував вказівки вищого партійно-радянсь-
кого керівництва і знищував «ворогів» соціалістичної держави. Од-
ночасно з цим займався контрабандою та спекуляцією, не гребував
прибутком та отримував матеріальний зиск за найменшої нагоди.
Можливість здійснювати контрабандні операції зумовила його не-
формальні зв’язки серед партійного та чекістського керівництва,
які, у свою чергу, покривали його корупційні оборудки.

Під час чергової «чистки» апарату держбезпеки ці зв’язки ви-
явилися фатальними  для А. Геплєра. Оскільки конкретних  про-
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11. Vasyl’iev, V. (2014). Politychne kerivnytstvo URSR i SRSR: dynamika
vidnosyn tsentr–subtsentr vlady (1917–1938). Kyiv: Instytut istorii
Ukrainy NAN Ukrainy. [In Ukrainian].

12. Vasyl’iev, V., Shapoval, Yu. (Comps.). (2001). Komandyry velykoho holodu:
Poizdka V. Molotova i L. Kahanovycha v Ukrainu ta na Pivnichnyj Kavkaz.
1932–1933 rr. Kyiv: Heneza. [In Ukrainian].

13. Vasyl’iev, V., Viola, L. (Comps.). (1997). Kolektyvizatsiia i selians’kyj opir
na Ukraini (lystopad 1929 – berezen’ 1930 rr.). Vinnytsia. [In Ukrainian].

Stasiuk O. Molotov’s activity as a commissioner during
the Holodomor-Genocide of 1932–1933

The aim of the article is to analyze the activities of Molotov as Stalin’s personal
commissioner for the implementation of the grain procurement plan,
which led to the taking of almost all grain from Ukrainian peasants and
was one of the factors of the Holodomor genocide of 1932–1933.

Methodology and methods. Reconstructing Molotov’s activities in the Ukrainian
SSR in 1932, the author used an anthropological and prosopography
approach. The following methods were used in the study: comparative,
problem-chronological, analysis of socio-economic phenomena, psy-
chological and historical reconstruction.

Conclusions. The activity of the head of the Council of People’s Commissars of
the Soviet Union Molotov as Stalin’s commissioner was one of the factors
of the Holodomor genocide of 1932–1933. His organizational activities
were aimed at the complete implementation of the grain procurement
plan, drawn up and approved by the Politburo of the Central Committee
of the Russian Communist Party (of Bolsheviks).

Having received extraordinary powers personally from Stalin and
Politburo which was subordinated to him, he took total control of the
party-Soviet administration of Soviet Ukraine at the end of October 1932.
The top political leadership of the Ukrainian SSR was unable or unwilling
to argue with Stalin’s commissioner and zealously followed his instructions.

Molotov’s orders in practice led to the mass confiscation of grain and
food on peasant farms, which was a cause of the mass extinction of the
population of Soviet Ukraine. Attempts to conceal or oppose the confis-
cation policy of the communist regime were suppressed by permanent
arrests and during the mass punitive operation of GPU of the Ukrainian
SSR, which began on 20 November 1932. The scale of that operation in
terms of the number of arrests was commensurate with the mass opera-
tions of the Great Terror period.

Key words: Holodomor, Molotov, genocide, GPU of the Ukrainian SSR, grain
procurement.
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вався у пересічного громадянина – батька, люблячого чоловіка,
захоплену хобі людину.

На сьогодні надзвичайно актуалізувалися дослідження біог-
рафій, повсякдення, побуту, позаслужбового і службового спіл-
кування, взаємодії співробітниками державної безпеки на тлі
їхнього залучення до реалізації масових каральних операцій.

Однією із перших спроб узагальнити та систематизувати ві-
домості  про співробітників  радянських органів держбезпеки
були представлені у колективній праці «ЧК–ГПУ–НКВД в Ук-
раїні: особи, факти, документи»1. Наукові розвідки О. Бажана2,
В. Золотарьова3, Р. Подкура4 , Ю. Шаповала5 поглибили методи-
ку вивчення постатей співробітників держбезпеки, проаналі-
зували кар’єрну драбину та долі окремих співробітників НКВС
УСРР–УРСР під час активних суспільних трансформацій 1930-х рр.
Вчені розкрили алгоритм формування їхньої особистості і пере-
творення їх на злочинців.

Російські вчені, які в умовах вкрай обмеженого доступу до
документів органів ВНК–КДБ та жорсткої цензури, також про-
довжили дослідження біографій співробітників. Зокрема, у до-

1 Шаповал Ю, Пристайко В., Золотарьов В. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні: осо-
би, факти, документи. – К.: Абрис, 1997. – 608 с.

2 Бажан О., Золотарьов В. Висуванець Миколи Єжова або Траєкторія злету
та падіння капітана державної безпеки Олексія Долгушева // Краєзнав-
ство. – 2013. – № 4. – С. 233–245; Їх же. «Несу моральну відповідальність
за  викривлення  в органах  МВС…», або  Історія  покарання  екзекутора
«масового терору» І. А. Шапіро у часи «хрущовської відлиги» // Крає-
знавство. – 2013. – № 3. – С. 172–173.

3 Золотарьов В.А. Олександр Успенський: особа, час, оточення. – Харків:
Фоліо, 2004. – 366 с.; Його ж. Заручник системи: Я. Камінський // З ар-
хівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 286–304.

4 Подкур Р. «Наша партія є державною партією, партія, що керує держа-
вою…»: виконавець рішень Компартії полковник держбезпеки В. Майст-
рук // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2018. – № 1 (49). – С. 5–71.

5 Шаповал Ю. Всеволод Балицький: доля спецслужби крізь долю її керів-
ника // Радянські органи державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.):
історія, структура, функції. Матеріали круглого столу, 19 грудня 2013 р.,
м. Київ / упоряд. О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – К.: Ін-т історії України НАН
України, 2014. – С. 378–422.

явів «троцькістської діяльності» не було виявлено, контрабанда та
фінансові оборудки стали доказом контрреволюційної роботи.

Активна участь А. Геплєра у здійснені Великого терору, його
безпосередня участь у фальсифікації кримінальних справ та тор-
турах підслідних залишилися за лаштунками розслідування у 1938–
1939 рр. Лише під час перегляду кримінальної справи упродовж
1956–1960 рр. ця тема, хоча і побіжно, була відображена у доку-
ментах додаткового розслідування.

Ключові слова: політичні репресії, троцькізм, чекісти, контрабанда,
НКВС, валютні операції.

Проблема формування та функціонування органів держбез-
пеки СРСР та радянської України, зокрема, постаті співробітни-
ків, їхнє втручання в ухвалення виконавських рішень, повсяк-
денне  життя, побут  завжди  цікавила  дослідників.  Адже  ще з
радянських часів служба в органах держбезпеки представляла-
ся романтичною, почесною і вкрай важливою для держави спра-
вою.  Згодом червоне  (малинове) посвідчення  співробітника
держбезпеки було символом, що засвідчував не лише політичну
благонадійність його володаря, а й приналежність до певного
закритого «ордену», наділеного таємними повноваженнями.

Необхідні образи громадської думки формувала не лише ра-
дянська історіографія, офіційні виступи політичних очільників
країни, а й засоби масової інформації, художня література, кіно.
На сторінках газет та книжок органи/співробітники держбез-
пеки поставали у світлі рятівників першої соціалістичної дер-
жави. Згідно цих текстів, чекісти розкривали контрреволюційні
змови, придушували антирадянські «куркульські» і «націона-
лістичні» повстання, виявляли іноземних шпигунів та були го-
тові заради інтересів соціалістичної Батьківщини знехтувати
відпочинком, сном, родиною та особистим життям.

Літературний образ чекіста, його парадний портрет завжди
представляв  людину скромну  у  побуті  та власних  бажаннях,
чесну, відкриту, високоморальну та віддану постулатам Кому-
ністичної партії.

За лаштунками офіційного образу чекіста залишалися всі
аспекти поточного життя та роботи, що не відповідали крите-
ріям вищезгаданого парадного портрету. Здавалося, що чекіст
ніколи не знімав військової форми чи краватки і не перетворю-
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Дослідники  розкрили  жахіття  злочинів  співробітників
Уманського районного відділу НКВС12, з’ясували роль ситуатив-
них факторів у «грубих порушеннях соціалістичної законності»
під час Великого терору13, мародерства, самозабезпечення та
феєричних пиятик співробітників держбезпеки.

У цьому ж контексті варто відзначити працю В. Васильєва
та  Р. Подкура.  Автори  зосередили  увагу  на  функціонуванні
органів НКВС на Поділлі у добу Великого терору та проаналізу-
вали  моделі  поведінки  керівників  УНКВС  по  Вінницькій  та
Кам’янець-Подільський областях14. Вартісне також наукове дос-
лідження А. Жив’юка15, де автор на підставі архівних документів
вивчив  участь  керівництва  обласного  та  районних  органів
держбезпеки у проведенні політики «радянізації» Західної Ук-
раїни напередодні радянсько-німецької війни.

С. Гула16 на підставі документів особових справ 44 співро-
бітників державної безпеки й опублікованих біографічних відо-
мостей описав узагальнений соціально-психологічний портрет
чекістів, які упродовж 1928–1938 рр. займали керівні посади в
органах ДПУ–НКВС Поділля.

Однак, незважаючи  на  активне  пожвавлення  досліджень
кадрового складу НКВС УРСР, вчені поки не визначили кількість
репресованих співробітників органів держбезпеки. В. Золота-

12 Виола Л. Дело Уманского районного отдела НКВД // З архівів ВУЧК–
ГПУ–НКВД–КГБ. – 2015. – № 2 (45). – С. 180–222.

13 Россман Дж. Дело  Георгия Кочергинского:  роль ситуативных  факто-
ров в мотивации «грубых нарушений социалистической законности»
// З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2015. – № 2 (45). – С. 299–319.

14 Васильєв В., Подкур Р. Радянські карателі. Співробітники НКВС – вико-
навці «Великого терору» на Поділлі. – K.: Видавець В. Захаренко, 2017. –
240 с.

15 Жив’юк А. «Використані та викинуті»… на Західну Україну: виконавці
Великого  терору  як  «радянізатори»  Рівненської  області  (1939–
1941 рр.) // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2018 – № 2 (50). – С. 69–
122.

16 Гула С. Соціально-психологічний портрет  співробітника радянських
органів державної безпеки на Поділлі (1928–1938 рр. // З архівів ВУЧК–
ГПУ–НКВД–КГБ. – 2018 – № 2 (50). – С. 188–121.

віднику  «Кто  руководил  НКВД»6  вміщено  біографічну  ін-
формацію про 525 керівників радянських спецслужб. Чимало
співробітників, біограми яких представленні у даному видані,
значною мірою пов’язані з радянською Україною. О. Тепляков7

досліджував загальний особистісний портрет, освітній рівень,
«ненормальності» поведінки, садистські нахили, що були при-
таманні чекістам.

У контексті вивчення персоналій співробітників, їхніх соці-
ально-психологічних портретів привертає увагу дослідження
учасників  міжнародного  науково-видавничого  проекту  «Від-
луння Великого терору: співробітники НКВС на лаві підсудних
(1938–1941 рр.)», що публікувалися у журналі «З архівів ВУЧК–
ГПУ–НКВД». У межах цього проекту дослідники змогли рекон-
струювати події після завершення масових операцій доби Ве-
ликого терору та покарання «цапів-відбувайл» у тодішній Во-
рошиловградській8, Миколаївській9, Одеській10, інших областях
та у Молдавській АРСР11.

6 Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД, 1934–1941: Справочник
/ под. ред. Н. Г. Охотина и А. Б. Рогинского. – М.: Звенья, 1999. – 503 с.;
Петров Н.В. Кто руководил органами госбезопасности, 1941–1954. Спра-
вочник. – М.: Об-во «Мемориал»; «Звенья»,2010. – 1008 с.

7 Тепляков А. «Непроницаемые недра»: ВЧК–ОГПУ в Сибири. 1918–1929 гг. –
М.: АИРО-XXI, 2007. – 288 с.; Його ж. Персонал и повседневность Ново-
сибирского УНКВД В 1936–1946 гг. // Минувшее. Исторический альма-
нах. Вып. 21. Atheneum Феникс. – М.; СПб, 1997. – С. 240–293.

8 Довбня О. Притягнення співробітників УНКВС по Ворошиловградській
області до кримінальної відповідальності за порушення «соціалістич-
ної законності» під час «Великого терору» // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–
КГБ. – 2015. –№ 2 (45). – С. 258–298.

9 Юнге М. «Козлы отпущения» сопротивляются: процессы над нарушите-
лями «социалистической законности» в Николаевской области в 1939–
1941 гг. // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2015. – № 2 (45). – С. 6–90.

10 Савин А.,  Тепляков А.  «Партия  может  ошибаться,  а  НКВД  –  никогда».
Сотрудники УНКВД по Одесской области на скамье подсудимых (1939–
1943 гг.) // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2015. – № 2 (45). – С. 91–141.

11 Кашу И. «Чистка» сотрудников НКВД Молдавской АССР после «Большо-
го террора» 1937–1938 гг.: дело Ивана Тарасовича Широкого-Майского
// З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2015. – № 2 (45). – С. 142–179.
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жавної безпеки Авраам Ілліч Геплєр. Аналіз його біографічних
даних із особової справи засвідчив, що це був зразковий чекіст.
У  характеристиках  зазначалося,  що  він  «чесний», «відданий
Комуністичній  партії»,  «учасник  громадянської  війни»,  «без-
компромісний борець із ворогами народу».

Народився А. Геплєр у 1902 р. у м. Єлизаветграді (нині – м. Кро-
пивницький) у родині робітника меблевої фабрики. Фінансові
труднощі сім’ї  призвели до отримання ним лише початкової
освіти  у  єврейській  школі.  Працював  «хлопчиком»  в  аптеці,
магазині, фотомайстерні. До революційної боротьби долучився
у 1917 р., коли вступив до лав Червоної гвардії. Згодом працю-
вав у Ново-Миргородській надзвичайній комісії. У травні 1919 р.
був  включений до  складу «Експедиційно-карального  загону
реввійськради 3-ї армії по боротьбі з контрреволюцією та сабо-
тажем». Він був рядовим, а потім його призначили порученцем
штабу. Улітку згаданий загін був розформований і А. Геплєра
відрядили  до  44  Краснопільського  селянського  батальйону.
Згодом з дозволу командира А. Геплєр виїхав до м. Миколаєва.
Там він був заарештований, оскільки війська Добровольчої ар-
мії захопили місто. Йому вдалося за хабар звільнитися і втекти
до Одеси, де він зустрів колишніх товаришів по службі у «ка-
ральному загоні». Підпільники виготовили йому фальшиві до-
кументи.  Але співробітники  білогвардійської контррозвідки
зуміли заарештувати значну кількість підпільників. Від смерті
його врятувало захоплення 7 лютого 1920 р. Одеси частинами
Червоної армії.

Після  звільнення А. Геплєр  став  співробітником  Одеської
надзвичайної комісії. Із цього часу він безперервно перебував
на  посадах  в  органах НК–ДПУ–НКВС.  У  1920 р.  перебував на
посаді помічника уповноваженого агентурного відділення ра-
йонної транспортної НК в Одесі, 1921 р. – помічник начальника
агентури ОВ № 15 на румунському кордоні, 1922 р. – районний
уповноважений Первомайської НК, 1923 р. – помічник уповно-
важеного  КРВ  Херсонського  окрвідділу  ДПУ  УСРР,  у  1924–
1929 рр. – займав посади помічника уповноваженого, уповно-
важеного КРВ та ІНВ Одеського губвідділу ДПУ УСРР, Могилів-
Подільського прикордонного  загону  та окрвідділу ДПУ,  Сла-

рьов надав відомості по 654-х репресованих співробітниках та
провів статистичний аналіз за різними показниками: віковий
склад, роки ув’язнення, присвоєння спеціальних звань тощо17.

Останніми роками на підставі архівно-кримінальних та осо-
бових справ були здійснені дослідження про діяльність співро-
бітників УНКВС по Чернігівській області. Йдеться про начальни-
ка 4 відділу Я. Баутіна, начальника 3 відділу І. Александровича
та  виконувача  обов’язки  начальника  економічного  відділу
УНКВС по Чернігівській області В. Лєщинського18.

Вищезгадані співробітники органів держбезпеки були за-
арештовані та отримали покарання саме за «порушення револю-
ційної законності» – використання катувань та фальшування
слідчих матеріалів. Звісно, перераховані особи не були єдиними
репресованими співробітниками УНКВС по Чернігівській області.

Варто згадати, що з моменту створення УНКВС по Чернігів-
ській області 13 липня 1934 р. і до весни 1941 р. його почергово
очолювали М. Тімофєєв, Ю. Кривець, П. Соколов-Шостак, М. Ко-
рнєв, А. Єгоров та П. Дмитрієв. І лише двоє з них, М. Тімофєєв
та П. Дмитрієв, змогли уникнули репресій і померли у власно-
му ліжку.

Окрім згаданих осіб, вдалося встановити прізвища декіль-
кох  співробітників  УНКВС  по  Чернігівській  області, що  були
репресовані  упродовж  1937–1939 рр.  Серед  них  –  заступник
начальника УНКВС по Чернігівській області Авраам Геплєр. Він
був заарештований у контексті боротьби з «ворогами народу»,
«шпигунами», «троцькістами» та «шкідниками».

У середині серпня 1937 р. на посаду заступника начальника
УНКВС по Чернігівській області був направлений капітан дер-

17 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. 156–217.

18 Докладніше див.: Подкур Р., Лисенко О. Жертва, свідок чи виконавець?
Кримінальна справа на співробітника УНКВС по Чернігівській області
Я. Баутіна // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2018. – № 2 (50). – С. 25–
68; Лисенко О. Вороги чи свідки: покарання співробітників УНКВС по
Чернігівській області після завершення Великого терору // З архівів
ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2019. – № 1 (51). – С. 194–219.
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му загоні у 1926 р. та участі у «контрреволюційній троцькістсь-
кій змові» в органах НКВС. Начебто він проводив «шкідницьку
роботу» та займався «контрабандою»23.

Формальною причиною для порушення кримінальної спра-
ви та його арешту став виступ на партійних зборах 1926 р. у
Могилів-Подільську, де А. Геплєр необачно повторив слова по-
мічника начальника по політичній частині Могилів-Подільсько-
го прикордонного загону Сенькіна щодо партійної опозиції:

«Краще би, якщо цієї опозиції взагалі не було, оскільки поливання
брудом один одного на сторінках друкованих органів допомагає
лише капіталістам».

Тоді на це висловлювання ніхто не звернув увагу. У 1927 р. на
партзборах  загону  при обговоренні «троцькістської  позиції»
комуніста Гранського згадали висловлювання А. Геплєра, але
вже у контексті «я чув, що Геплєр опозиційно налаштований».
Тоді А. Геплєр жорстко заперечив свою причетність до опозиції.
У квітні 1929 р. він був відряджений із Могилів-Подільського
прикордонного загону із прекрасною партійною характерис-
тикою.  Але  у  вересні  1937 р.  на  партійних  зборах  УНКВС  по
Київській області А. Геплєра знову звинуватили у «троцькізмі»
і виключили із партії24. Він 8 вересня 1937 р. написав заяву сек-
ретарю Кіровського райкому КП(б)У у м. Києві із поясненнями
щодо своєї «троцькістської діяльності». Вже 13 вересня 1937 р.
на засіданні Кіровського райкому партії А. Геплєр був понов-
лений у членстві партії, але йому оголосили догану25.

Сам А. Геплєр пояснив стрімке відновлення в партії своїми
зв’язками із керівництвом НКВС УРСР. Буцімто тимчасово вико-
нуючий обов’язки начальника 3 відділу УДБ НКВС УРСР С. Са-
мойлов  (по  версії  слідства  –  один  зі  «контрреволюціонерів-
троцькістів»)  надав  прекрасну  характеристику  А. Геплєру  у
розмові  із  наркомом  внутрішніх справ  УРСР  І.  Леплевським.
Останній наказав начальнику УНКВС по Київській області М. Ша-

23 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 7, спр. 17740, т. 1, арк. 15–16.
24 Там само, 1723-ос, т. 1, арк. 6.
25 Там само, ф. 7, спр. 17740, т. 1, арк. 27.

вутського прикордонного загону, із 1929 р. – начальник секрет-
но-оперативного  відділення  Бердичівського  окрвідділу  ДПУ
УСРР, із вересня 1930 р. – помічник начальника по оперативній
частині Олевського прикордонного загону, 1933 р. – заступник
начальника ОВ Київського облвідділу ДПУ УСРР, 1934 р. – на-
чальник 5 відділення ОВ Українського військового округу та
ОВ ДПУ УСРР, 1935–1937 рр. – начальник ОВ УНКВС по Вінниць-
кій та Київській областях19.

За  сумлінну працю  А. Геплєра  неодноразово  відзначався
подяками у наказі, грошовими преміями, грамотами, цінними
подарунками  –  у  1929 р.  –  золотим  годинником  за  сумлінну
службу у 24 прикордонному загоні та у 1930 р. – радіоприйма-
чем за оперативну роботу в Олевському прикордонному загоні.
Також у 1930 р. був удостоєний відомчої нагороди «Почётный
работник ВЧК–ГПУ». На честь 15-річчя ВНК–ОДПУ СРСР його
відзначили бойовою нагородною зброєю20.

Згідно з атестаційними матеріалами, А. Геплєр характеризу-
вався трудолюбивим, витриманим, дисциплінованим та вимог-
ливим  чекістом.  Керівництво відзначало,  що  при  виконанні
доручень «не рахувався з часом», «роботу любив та цінував»21.
Незважаючи на таку блискучу характеристику, неоціненні ус-
піхи у роботі, А. Геплєр на початку березня 1938 р. був відкли-
каний у розпорядження відділу кадрів НКВС УРСР.

Вже 9 березня 1938 р. оперуповноважений апарату особли-
воуповноваженого НКВС УРСР Бєляєв, розглянувши матеріали
про злочинну діяльність А. Геплєра, ухвалив постанову про його
арешт.  А. Геплєру  інкримінували «проведення контрреволю-
ційної троцькістської діяльності»22. 13 березня 1938 р. А. Геплєр
був заарештований співробітниками 3 відділу УДБ НКВС УРСР.

Згідно матеріалів архівно-кримінальної справи, А. Геплєра
звинуватили у причетності до «контрреволюційної троцькіст-
ської групи», що діяла у 24 Могилів-Подільському прикордонно-

19 ГДА СБ України, м. Чернігів, 1723-ос, т. 1, арк. 13.
20 Там само, ф. 7, спр. 17740, т. 2, арк. 6–7.
21 Там само, арк. 7.
22 Там само, т. 1, арк. 1.
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тюремної лікарні30 . Офіційний діагноз – гострий ентероколіт з
ускладненням вторинним важким малокрів’ям та інфекційним
поліневритом31. У лікарні йому двічі робили переливання кро-
ві32. У березні 1939 р. комісія лікарів засвідчила різке виснажен-
ня підслідного і підтвердила попередній діагноз. Через хворобу
підслідного оперуповноважений 3 відділу НКВС УРСР сержант
держбезпеки Г. Грунін 7 березня 1939 р. клопотався про про-
довження слідства до 10 квітня 1939 р.33

Окрім вищезгаданих протоколів допиту, А. Геплєр написав
4 травня 1938 р. заяву наркому внутрішніх справ УРСР О. Успен-
ському. У згаданій заяві він, як і переважна більшість заареш-
тованих чекістів, намагався частково визнати обвинувачення
і покаятися:

«Після мого арешту я ще якийсь час не бажав визнавати скоєних
мною важких злочинів. Зараз, зрозумівши марність зусиль по
приховуванню своєї провини, я вирішив порвати з брудними
минулим та щиросердно розкаятися»34.

Він підтвердив всі обвинувачення у контрреволюційній троць-
кістській діяльності35 . А. Геплєр зазначив низку прізвищ ніби-
то затятих троцькістів, які займалися шкідницькою діяльністю:
М. Зайцева36 – заступника начальника УНКВС по Калінінській
області, С. Самойлова37 – заступника начальника 3 відділу УДБ
НКВС УРСР, В. Блюмана – начальника 5 відділу УДБ НКВС УРСР
та ОВ НКВС Київського  військового округу, І. Леплевського –
начальника 3 управління НКВС СРСР та ін.38

Одночасно з визнанням власної вини А. Геплєр заявив, що
саме «вороги народу» – троцькісти –

31 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 7, спр. 17740, т. 1, арк. 29.
32 Там само.
33 Там само, арк. 15.
34 Там само, арк. 31.
35 Там само, арк. 32.
36 Йдеться про Михайла Федоровича Зайцева-Гольмера.
37 Йдеться про Самуїла Ісаковича Самойлова-Бесидського.
38 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 7, спр. 17740, т. 1, арк. 33–35. Посади за-

значені на момент допиту.

рову «посприяти» відновленню А. Геплєра у лавах партії26. Як
виявилося згодом, така поблажливість С. Самойлова була по-
в’язана спільною участю у фінансових та контрабандних обо-
рудках.  Але  після  цих  подій  А. Геплєра  відправили  із  «сто-
личного управління» до провінційного Чернігова «пересидіти»
буремні часи.

У протоколі допиту від 11 серпня 1938 р., продовжуючи тему
участі у «троцькістській змові», А. Геплєр зізнався, що

«[…] до думки щодо необхідності активної боротьби з радянською
владою я прийшов після остаточно сформованих троцькістсь-
ких поглядів на початку 1927 р. Це був період, коли я працював
у  24  Могилів-Подільському прикордонному  загоні  на  посаді
уповноваженого іноземного відділу»27.

Також він акцентував увагу на тому, що був не єдиним троцькіс-
том у загоні. На момент його входження до контрреволюційної
організації, «вона була міцно сформованою та провадила актив-
ну контрреволюційну діяльність». Зокрема розповсюджувала
контрреволюційну  літературу та  листівки28.  Однак,  жодного
прикладу крамольної літератури чи тексту листівки «активно
троцькіст» не навів.

Упродовж 13 березня по 28 серпня 1938 р. А. Геплєр підпи-
сав всього чотири протоколи29. Чому слідчі так повільно роз-
слідували кримінальну справу – зрозуміти важко. Однак, дос-
лідницька практика засвідчила, що підслідних у 1937–1938 рр.
допитували регулярно, але офіційно його свідчення не оформ-
ляли, допоки він не визнає провину і буде готовий підписати
протокол  із  «необхідною»  слідству  інформацією.  Ймовірно,
А. Геплєра через його впертість та небажання надавати потріб-
ні слідчому свідчення про «контрреволюційну і ворожу діяль-
ність» катували. На користь цієї версії свідчить те, що 28 серпня
1938 р.  він  був  переведений  до  терапевтичного  відділення

26 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 7, спр. 17740, т. 1, арк. 82
27 Там само, арк. 60–61.
28 Там само, арк. 65–67.
29 Там само, арк. 16.
30 Там само, арк. 17.
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1932 р. через іноземний відділ УНКВС по Одеській області від-
рядженню  Г. Шаспіса  до  Константинополя.  Під  прикриттям
виконання оперативного завдання, Г. Шаспіс повинен був про-
вести контрабандні оборудки. Але після повернення із Констан-
тинополя Г. Шаспіса арештували через підозри у шпигунстві на
користь Великобританії. А. Ратинський доклав чимало зусиль
для його звільнення, отримання нового паспорта та прописки
у м. Одесі44. Однак Г. Шаспіса у 1937 р. повторно арештували,
що викликало незадоволення А. Ратинського. Згідно свідчень
А. Геплєра, А. Ратинський відчував небезпеку власного арешту
і намагався виїхати з УРСР «подалі від цих справ з арештами
співробітників»45.

Також  А. Геплєр  зізнався  у  власній  участі  у  незаконних
валютних оборудках. Так, у 1932 р. за валюту він купив у А. Ра-
тинського автомобіль «Форд». У останнього був ще один ав-
томобіль,  який  був  доставлений  контрабандним  шляхом  із
Константинополя.

Для прикриття незаконного придбання та уникнення при-
скіпливої уваги партійних органів, А. Ратинський видав А. Геп-
лєру фальшиву довідку, де зазначалося, що автомобіль був куп-
лений за радянські карбованці. Згадану довідку А. Геплєр надав
до райкому КП(б)У, щоб позбавитися підозри у незаконній ва-
лютній операції46. Пікантності ситуації додавало те, що зазначе-
на оборудка не була таємницею для його колег. Про придбання
іноземного автомобіля жовтого кольору для особистого кори-
стування знав весь особовий склад прикордонного загону. Про
це свідчив у рапорті старший помічник начальника 1 відділення
19 прикордонного загону старший лейтенант Михайлов47.

Також А. Геплєр 11 серпня 1938 р. розповів, що заступник
командира прикордонного загону М. Зайцев займався контра-
бандною діяльністю та забезпечував закордонними товарами

44 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 7, спр. 17740, т. 1, арк. 52.
45 Там само, арк. 52.
46 Там само, арк. 50.
47 Там само, 1723-ос, т. 2, арк 86.

«втягували мене у різного роду злочини, пияцтво, контрабандну
діяльність та різні валютні махінації»39.

Проте у згаданій заяві він докладно не описав ці згадані злочини.
Через  деякий  час  А. Геплєр  знов  написав  заяву  наркому

внутрішніх справ УРСР О. Успенському. На жаль, документ не
датований. У  згаданій  заяві  А. Геплєр,  зазначивши злочинну
діяльність, докладно описав фінансові і контрабандні оборудки,
до яких він був причетний під час служби у прикордонних за-
гонах як уповноважений іноземного ДПУ УРСР, контррозвіду-
вального чи особливого відділу. Він зазначив прізвище заступ-
ника начальника 5 відділу ГУДБ НКВС УРСР А. Ратинського40:

«Ратинський, як і всі співробітники (в тому числі і я), перебуваю-
чи  на  посаді уповноваженого  іноземного  відділу  Кам’янець-
Подільського  прикордонного  загону,  а  згодом  і  начальника
іноземного відділу Одеського УНКВС, займався контрабандною
діяльністю,  для чого зловживав виданою  іноземному відділу
валютою»41.

Також у заяві згадуються прізвища М. Роголя – начальника 3 від-
ділу УНКВС по Київській області, Л. Зіньковського – співробіт-
ника іноземного відділу УНКВС по Одеській області та ін.42

Особлива увага у згаданій заяві зосереджена саме на А. Ра-
тинському, який, згідно свідчень А. Геплєра, «завжди був у курсі
всіх подій та змін». Саме тому призначення наркома внутрішніх
справ УРСР О. Успенського він порівняв із «тайфуном» і заздрив
співробітникам, які перебували закордоном, зокрема в Іспанії43.

А. Геплєр акцентував увагу О. Успенського, що А. Ратинсь-
кий, використовуючи службове становище та вільний доступ
до валюти, займався контрабандою. Зокрема, А. Ратинський був
у дружніх стосунках із завідувачем гаража Одеського відділен-
ня «Інтурист» Гене Шаспісом. Буцімто А. Ратинський сприяв у

39 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 7, спр. 17740, т. 1, арк. 32.
40 Так у тексті. З 20 травня 1938 р. А. Ратинський обіймав посаду началь-

ника 3 відділу УДБ НКВС УРСР.
41 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 7, спр. 17740, т. 1, арк. 47.
42 Там само, арк. 47–48.
43 Там само, арк. 51
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арешту, а й продовжив успішне сходження по щаблях кар’єр-
ної драбини.

Для усвідомлення масштабу «службової» контрабанди, що
перетинала західний кордон республіки, варто звернути увагу
на рапорт старшого помічника начальника 1 відділення 19 Олев-
ського прикордонного загону старшого лейтенанта Михайлова
виконуючому обов’язки оперативного відділу УПВО НКВС УРСР
полковнику М. Пуполю щодо діяльності уповноважених інозем-
ного відділу А. Клявіна та А. Геплєра. Він зазначив, що ці спів-
робітники  іноземного  відділу  використовували  завербовану
закордонну агентуру для купівлі речей широкого вжитку та пе-
реправляння її через державний кордон. У рапорті Михайлов
перелічив речі, які А. Клявін регулярно переправляв через кор-
дон із Польщі до УРСР за допомогою агентури:

«Годинники  наручні  та  кишенькові,  шовкові  та  фільдеперсові
жіночі панчохи, крепдешин різних кольорів, лакову шкіру, ко-
льорове шевро54, парфуми, пудру, англійське мило, шоколад,
пальто – реглани англійського фасону та цілу низку предметів
особистого вжитку».

А. Клявін особисто виїжджав автомобілем на ділянку держав-
ного кордону і забирав контрабанду в агентів55.

Контрабанда стала вагомим фактором формування стійких
неформальних зв’язків між співробітниками органів держбез-
пеки,  прикордонного  загону  та  місцевого  партійного  керів-
ництва. Ці зв’язки були настільки міцними, а кругова порука
настільки щільною, що контрабандисти почувалися у повній
безпеці і не намагалися приховати свій спосіб життя.

Як зауважував у рапорті Михайлов:
«Всі дивувалися, що Геплєр міг собі зі свого бюджету купити авто-

машину, привласнити 100 [американських] доларів та залишати-
ся в лавах партії і на великій керівній роботі у наших органах»56.

Про розкішний спосіб життя А. Геплєра свідчили також інші
його колеги. Щоправда, вони це зробили вже під час прискіпли-

54 Спеціально вироблена козляча шкіра.
55 ГДА СБ України, м. Чернігів, 1723-ос, т. 2, арк. 81.
56 Там само, арк. 86.

низку керівних співробітників республіканського НКВС, зокре-
ма, В. Балицького та його заступників48.

Водночас, документи особової справи А. Геплєра свідчать,
що участь у контрабандній діяльності брали участь майже всі
відповідальні співробітники 24 Могилів-Подільського прикор-
донного загону. Так, 20 листопада 1928 р. до Харкова з Могилів-
Подільського прибув вантаж. У супровідних документах зазна-
чалося, що у п’яти ящиків знаходилося 186 «архівних книг» із
прикордонного загону. Отримувачем вантажу був зазначений
уповноважений ДПУ УРСР А. Геплєр. До супровідного документу
на вантаж була долучена копія телеграми із зазначенням, що
один із ящиків «архівними документами» протікав. Після прибут-
тя до Харкова ящик відкрили і виявили, що у ньому знаходило-
ся вино в чвертях49, в інших – ковбасні вироби та фрукти50.

Згодом начальник  Могилів-Подільського окрвідділу ДПУ
УРСР та 24 прикордонного загону ДПУ М. Ямницький 7 грудня
1928 р. надав «вичерпне» пояснення. Начебто А. Геплєр, який,
направляючись у термінове відрядження, прихопив особисті
речі, маючи намір відправити чекістські документи за власний
рахунок51. Оскільки справа набула офіційного розголосу, А. Геп-
лєру оголосили догану і наказали оплатити вартість переве-
зення вантажу з Могилів-Подільського до Харкова за комер-
ційним тарифом52.

У квітні наступного 1929 р., тобто через чотири місяці після
догани, А. Геплєр, начальник 24 Могилів-Подільського прикор-
донного загону М. Ямницький, його заступник М. Зайцев та інші
співробітники отримали від голови ДПУ УСРР В. Балицького по-
дяку53. Отже, А. Геплєр за підтримки посадовців із апарату рес-
публіканського апарату ДПУ не лише уникнув звільнення та

48 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 7, спр. 17740, т. 1, арк. 65.
49 Тара об’ємом 3,075 л.
50 ГДА СБ України, м. Чернігів, 1723-ос, т. 2, арк. 26.
51 Там само, арк. 27.
52 Там само, арк. 28.
53 Там само, арк. 29.
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питу, він зазначив, що власну ворожу діяльність він намагався
виправдати

«через призму загального розвалу чекістської роботи, пиятики,
самозабезпечення, розкладання керівних осіб органів держбез-
пеки – тепер ворогів народу»60.

А. Ратинський, як і А. Геплєр, теж зізнався, що вся контрабанд-
на  та  спекулятивна  діяльність  була  наслідком  їхньої  троць-
кістської  діяльності,  а  розкішний  спосіб  життя,  пиятика  та
«неформальні зустрічі» з жінками були лише методом «шкід-
ництва державі».

Отримавши  такі  зізнання,  слідчі  «вбивали  двох зайців»  –
змусили підслідного підтвердити «троцькістську діяльність» і
розкрили реальні факти корупційного розкладу керівних поса-
довців держбезпеки. Фактично відбулася традиційна маніпуля-
ція – крадіжки, фінансові оборудки, спекуляції, контрабандну
діяльність пов’язали із минулими випадковими політичними
висловлюваннями (не діями. – Авт.) і назвали це «троцькістсь-
кою контрреволюцією».

Оскільки посада А. Геплєра було номенклатурою ЦК ВКП(б),
його включили до «сталінського розстрільного списку» від 25 ве-
ресня 1938 р. під третім номером. Й. Сталін особисто ухвалив
вирок «по 1 категорії» – розстріл61. Тобто його доля вже була
вирішена, і завершенню кримінальної справи та виконанню ви-
щої міри покарання завадила тривала хвороба арештованого.

Обвинувальний висновок на А. Геплера був підписаний 4 квіт-
ня 1939 р.62 Також 21 квітня 1939 р. було ухвалено, що кримінальна
справа на нього направляється на розгляд Особливої наради63.

Проте не дочекавшись вироку, 8 червня 1939 р. А. Геплєр
помер у терапевтичному відділенні тюремної лікарні м. Києва.
Причиною смерті зазначався виразковий коліт та гостра анемія64.

60 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 7, спр. 17740, т. 1, арк. 58.
61 РГАСПИ, ф. 17,  оп. 171,  д. 419, л.  182. –  Режим  доступу: https://stalin.

memo.ru/lists/list403/#person-182-3-3.
62 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 7, спр. 17740, т. 1, арк. 225.
63 Там само, арк. 229.
64 Там само, арк. 231.

вого розгляду у 1937 р. його «троцькістського виступу» 1926 р.
Зокрема, старший помічник начальника 2 відділення оперативно-
го відділу УПВО капітан Грайворонський у серпні 1937 р. сигналі-
зував, що А. Геплєр, працюючи рік-півтора у 23 прикордонному
загоні, жив разом з родиною «на широку ногу», дозволяючи собі
витрати, що значно перевищували його зарплатню57.

Старший лейтенант 19 Олевського прикордонного загону
І. Пономарьов у рапорті від 7 жовтня 1937 р. зазначав, що під
час проходження служби А. Геплєр використовував службове
становище для отримання матеріального зиску. Так, працюючи
помічником командира загону, А. Геплєр відправив Житомир-
ському відділенню спортивного товариства «Динамо» вагони
зі будматеріалом з лісорозробок загону. За це він отримав де-
кілька шкіряних пальто58.

Під час слідства по справі А. Геплєра свідчення дали і його
колишні колеги. Зокрема, заступник начальника 5 відділу ГУДБ
НКВС  УРСР А. Ратинський  у  протоколі  допиту  від  20  серпня
1938 р. зазначав, що А. Геплєр через власну агентуру займався
контрабандною діяльністю, мав значну кількість іноземної ва-
люти та купляв багато речей для себе та своєї дружини. А. Ра-
тинський розкрив механізм отримання чекістами валюти для
власних потреб. Згідно з розпорядженнями вищого партійно-
радянського керівництва країни, перекази в іноземній валюті
повинні  були видаватися  отримувачам,  по  можливості,  у ра-
дянських рублях. Саме цим і користувався А. Геплєр. Тримаю-
чи під контролем начальників місцевих поштових відділень,
А. Геплєр викупав валюту начебто для оперативних потреб по
офіційному курсу – 1,94 руб. На чорному ринку вартість валю-
ти була значно вищою59.

У протоколі допиту від 11 серпня 1938 р. А. Геплєр визнав
«троцькістську контрреволюційну діяльність». Але він зробив
цікаве зізнання. Оскільки як  колишній співробітник  органів
державної  безпеки  він  був  ознайомлений  із  методикою  до-

57 ГДА СБ України, м. Чернігів, 1723-ос, т. 2, арк. 91.
58 Там само, т. 1, арк. 19.
59 Там само, ф. 7, спр. 17740, т. 1, арк. 161–162.
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26 листопада 1996 р. Чернігівською обласною прокурату-
рою було ухвалене рішення про відміну постанови оперуповно-
важеного 3 відділу НКВС УРСР про припинення кримінальної
справи А. Геплєра. Сам А. Геплєр був визнаний реабілітованим
в частині обвинувачення його по ст. 54-1 «б» Кримінального ко-
дексу УРСР. Кримінальне переслідування А. Геплєра у злочині,
передбаченому ст. 206 «б» УПК УРСР, через смерть фігуранта
справи було припинено згідно ст. 6 п. 8 УПК України.

Згадані А. Геплєром  поплічники  по  контрабандній  діяль-
ності А. Ратинський, М. Роголь, М. Зайцев-Гольдман, М. Ямниць-
кий також не втрималися на своїх посадах.

А. Ратинський був заарештований 23 липня 1937 р. та, згід-
но постанови Військової колегії Верховного Суду СРСР, засуд-
жений до розстрілу 4 березня 1939 р. М. Роголь заарештований
5 квітня  1938 р.,  засуджений Особливою  нарадою  до 5 років
вислання.  Знаходився  на  примусовому  лікуванні  у  психіат-
ричній клініці ім. І. Павлова. Розстріляний нацистами у жовтні
1941 р. у Києві разом із іншими пацієнтами лікарні. М. Зайцев-
Гольмер заарештований 20 листопада 1938 р. Згідно постано-
ви Військової колегії Верховного суду СРСР 21 лютого 1939 р.,
засуджений до розстрілу. М. Ямницький заарештований 6 лис-
топада 1938 р. Згідно постанови Військової колегії Верховного
суду СРСР 26 лютого 1938 р., засуджений до розстрілу.

Таким чином, наявні матеріали свідчать, що заарештований
заступник начальника УНКВС по Чернігівській області А. Геплєр
ніколи не був контрреволюціонером та троцькістом.  Він був
сумлінним чекістом, який виконував вказівки вищого партійно-
радянського керівництва і знищував «ворогів» соціалістичної
держави. Одночасно з цим був контрабандистом та спекулян-
том, який не гребував прибутком та отримував матеріальний
зиск за  найменшої  нагоди.  Можливість  здійснювати  контра-
бандні операції зумовила його неформальні зв’язки серед пар-
тійного та чекістського керівництва, які, у свою чергу, покри-
вали його корупційні оборудки.

Під час чергової «чистки» апарату держбезпеки ці зв’язки
виявилися фатальними для А. Геплєра. Оскільки  конкретних
проявів «троцькістської діяльності» не було виявлено, контра-

Що насправді послужило причиною смерті А. Геплєра – на-
разі встановити немає можливості. Нам відомо лише, що деякі
ув’язнені,  що  утримувалися  у  Київській  в’язниці  під  час  пе-
ребування там А. Геплєра, зазначали, що він помер внаслідок
жорсткого  побиття.  Так,  С. Боскіс-Глузман  у  власноручних
свідченнях 24  листопада 1958 р.  зазначав,  що  після побиття
його поклали на ліжко померлого від тортур А. Геплєра65. Про
застосування жорстоких тортур до А. Геплєра маються свідчен-
ня у кримінальній справі співробітника центрального апарату
НКВС УРСР Л. Волі-Гойфмана66.

Однак, радянська бюрократична машина не зупинилася зі
смертю А. Геплєра. Його кримінальну справу через смерть під-
слідного припинили лише 21 серпня 1939 р.67 Згодом у жовтні
1959 р. кримінальну справу згідно із скаргою дружини А. Геплє-
ра направили на перегляд та дослідування.

Проте під час дослідування кримінальної справи тема конт-
рабанди,  використання  службового  становища,  незаконних
валютних операцій не розслідувалася взагалі. А. Геплєр у свід-
ченнях колишніх колег поставав людиною чесною, стриманою,
що діяла у межах «соціалістичної законності» та «по совісті»68.

Слідчі дії тривали до 31 травня 1960 р. і завершилися пос-
тановою про відмову у перегляді кримінальної справи. У згада-
ній постанові А. Геплєра визнали непричетним до троцькістсь-
кої організації та зв’язків з іноземними розвідками69. Однак під
час дослідування було встановлено, що А. Геплєр брав участь у
фальсифікації кримінальних справ, безпідставних арештах, тоб-
то допускав порушення «соціалістичної законності». Отже, на
думку слідчого, підстави для перегляду його кримінальної спра-
ви були відсутні70.

65 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 7, спр. 17740, т. 2, арк. 77.
66 Там само, арк. 152 зв.
67 Там само, т. 1, арк. 232.
68 Там само, т. 2, арк. 23–24.
69 Там само, арк. 238.
70 Там само, арк. 242.
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банда та фінансові оборудки стали доказом контрреволюцій-
ної роботи.

Активна участь А. Геплєра у здійснені Великого терору, його
безпосередня  участь  у фальсифікації  кримінальних справ та
тортурах підслідних залишилися за лаштунками розслідуван-
ня у 1938–1939 рр. Лише під час перегляду справи упродовж
1956–1960 рр. ця тема, хоча і побіжно, була відображена у до-
кументах додаткового розслідування.
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festations of «Trotskyist activity» were found, smuggling and financial
transactions were evidence of his counter-revolutionary work.

A. Hepler’s active participation in the Great Terror as well as his role
in the falsification of criminal cases and torture were ignored during
investigation in 1938–1939. It was only within the review of the criminal
case in 1956–1960 that this topic was mentioned in the documents of
the additional investigation.

Key words: political repressions, Trotskyism, Chekists, smuggling, NKVD,
currency transactions.
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УДК 94(477.63)«1932/1933»
Наталя РОМАНЕЦЬ*

Режим «чорних дошок»
у Дніпропетровській області

Мета дослідження полягає у висвітленні «чорнодощечного» режиму,
запровадженого  у  Дніпропетровській  області  під  час  хлібозаго-
тівельної  кампанії  1932/1933  р.:  масштабів,  застосованих  реп-
ресивних  заходів,  пропагандистських  акцій,  їхнього  впливу  на
виконання хлібозаготівлі та наслідків.

Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, об’єк-
тивності, усебічності. Для реалізації мети були застосовані порів-
няльно-історичний, проблемно-хронологічний, історико-генетичний
методи. Опрацювання архівних документів здійснено завдяки мето-
дам джерелознавчого та герменевтичного аналізу.

Висновки. Колективні об’єднання та сільради Дніпропетровської області
почали заносити на «чорну дошку» ще до ухвалення постанови
політбюро ЦК КП(б)У від 18 листопада 1932 р., застосовуючи до
них  товарну  блокаду.  Після  санкціонування  «чорнодощечного»
покарання республіканською владою, партійно-радянське керів-
ництво Дніпропетровщини до початку грудня 1932 р. занесло на
«чорну дошку» 228 колгоспів у 44 районах.
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Lysenko O. Manipulation of compromising information as a method
of falsification during the investigation in the Great Terror

(on the example of A. Hepler’s archival-criminal case)
The goal is to investigate the manipulation of compromising information, which

was used to confirm the counter-revolutionary Trotskyist activities based
on the materials of archival-criminal and personal cases of the former
deputy head of the UNKVD in Chernihiv region, Abraham Ilyich Hepler.
In the article, the author has revealed the involvement of employees of
border detachments, district, regional and republican apparatuses of the
DPU–NKVD in smuggling and illegal financial transactions as well as their
influence on the formation of a corrupt system. This system affected the
career growth of A. Hepler.

Methodology and methods. Based on a prosopographic approach to historical
research, the author has investigated corruption in the intelligence and
operational activities of the state security agencies of Soviet Ukraine.
Both general-scientific and special-historical methods of scientific cognition
were used in the research, in particular, comparative and chronological
methods.

Conclusions. The available materials show that A. Heppler, arrested on charges
of participation in «counter-revolutionary Trotskyist activity,» was not
involved in the «Trotskyist organization.» He was a conscientious Chekist
who followed the instructions of the top party leadership and destroyed
the «enemies» of the socialist state. At the same time, he engaged in
smuggling and speculation, did not neglect to get profits and received
material gain at the slightest opportunity. Smuggling operations allowed
him to establish informal ties with the party and Chekist leadership,
which in turn covered up his corrupt actions.

During the next «purge» of the state security apparatus, those
connections turned out to be fatal for A. Hepler. As no specific mani-
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населених пунктів України, занесених на “чорну дошку” у 1932–
1933 роках»5 .

Своєрідним підсумком наукового доробку у цій царині стала
монографія Г. Папакіна «“Чорні дошки”: антиселянські репресії
(1932–1933)». Цінність праці полягає у спробі здійснити комп-
лексний аналіз режиму «чорної дошки» в Україні, визначити
його складові, зміст,

«місце  у  загальних  репресіях  комуністично-радянської  влади,
запроваджених  у  1932–1933 рр.  задля  остаточної  ліквідації
селянства як класу, приборкання й упокорення сільського на-
селення, розв’язання національного питання»6.

Дослідник порівняв застосування цього репресивного заходу
у різних регіонах СРСР: Кубані, Поволжі, Казахстані. Г. Папакін
вважає особливістю «чорнодощечних» методів боротьби з ук-
раїнським селянством їхню «комплексність (запроваджувала-
ся водночас низка репресивних засобів) та спрямованість на
створення нестерпних умов для мешканців українських сіл». У
монографії  оприлюднені узагальнені  дані про  застосування
цього репресивного заходу в окремих областях України та рес-
публіці загалом7.

На цьому тлі, як не парадоксально, малодослідженим зали-
шається регіональний аспект проблеми. У наукових розвідках,
присвяченим подіям Голодомору в окремих регіонах України,
історики обов’язково згадують про «чорнодощечний» режим,
але переважно обмежуються переліком колективних об’єднань
і населених пунктів району, де він був запроваджений. Це стосу-
ється і вступних статей до обласних томів «Національної книги
пам’яті жертв Голодомору». Побіжно ця проблематика висвіт-
лювалася у працях автора статті, в яких характеризується реп-
ресивна складова хлібозаготівельної кампанії 1932/1933 рр. у

5 Перелік населених пунктів України, занесених на «чорні дошки» у 1932–
1933 рр.  –  Режим  доступу:  http://www.memory.gov.ua:8080/ua/
publication/content/1518.htm.

6 Папакін Г. «Чорні дошки»: антиселянські репресії (1932–1933). – К.: Ін-т
історії України НАНУ, 2013. – С. 332.

7 Там само. – С. 336–337.

Спочатку «чорнодощечні» заходи застосовувалися до колгоспів
з найнижчими показниками виконання хлібозаготівлі. Але напри-
кінці грудня 1932 р. обласна влада під тиском сталінського емісара
П. Постишева змінила підхід до визначення об’єктів репресії. На
«чорну дошку» почали заносити великі колгоспи із значними за-
готівельними планами, що складали вагому частину районного та
обласного плану хлібозаготівлі.

До «чорнодощечних» сіл та колгоспів застосовували адміністра-
тивні репресії: товарну блокаду, штрафування селян-одноосібників
у натуральній і грошовій формі, дострокове стягнення фінансової
заборгованості з колгоспів. У «чорнодощечних» селах проводила-
ся чистка колгоспів, партосередків від «контрреволюційних еле-
ментів». Репресивні заходи поєднувалися з пропагандистськими:
вивішувалися дошки ганьби, плакати й гасла. Республіканські та
обласні газети відряджали до них спеціальних кореспондентів для
написання пропагандистських матеріалів.

Після офіційного завершення хлібозаготівельної кампанії 5 лю-
того 1933 р. у Дніпропетровській області на «чорній дошці» залиши-
лося 128 колгоспів. Головним наслідком «чорнодощечного» режиму,
запровадженого в селах Дніпропетровської області, стали масовий
голод і велика смертність населення.

Ключові слова: репресії, «чорні дошки», колгоспи, Дніпропетровська
область.

З-поміж репресивних заходів, застосованих більшовицьким
керівництвом під час хлібозаготівельної кампанії 1932/1933 рр.,
режим «чорних дошок», мабуть, найвідоміший і, як здається на
перший погляд, найбільш досліджений. «Чорнодошечну» екзе-
куцію українського села висвітлили провідні вітчизняні  і за-
рубіжні науковці, що займаються проблематикою Голодомору:
В. Марочко1, С. Кульчицький2, І. Зеленін3, М. Івницький4. Україн-
ським інститутом національної пам’яті підготовлений «Перелік

1 Марочко В. Голодомор 1932–1933 рр. – К., 2007. – С. 27–32.
2 Кульчицький С.В. Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид: труднощі усві-

домлення. – К.: Наш час, 2008. – С. 277–278.
3 Зеленин И.Е. Сталинская «революция сверху» после «великого перело-

ма».  1930–1939:  политика,  осуществление, результаты.  –  М.:  Наука,
2006. – С. 90.

4 Ивницкий Н.А. Голод 1932–1933 годов в СССР: Украина, Казахстан, Се-
верный Кавказ, Поволжье, Центрально-Черноземная область, Западная
Сибирь, Урал. – М.: Собрание, 2009. – С. 157–159.
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Перші села і колгоспи Дніпропетровської області були за-
несені на «чорну дошку» ще до запровадження цього заходу на
всеукраїнському рівні. 11 листопада 1932 р. у газеті «Зоря» була
оприлюднена постанова президії Дніпропетровського облви-
конкому про занесення на «чорну дошку» 32 колгоспів і 19 сіль-
рад та запровадження щодо них товарної блокади: припинен-
ня завезення і продажу промтоварів, а також вивезення всього
наявного краму, який «перекидали» до населених пунктів та
колективних об’єднань, що «чесно і сумлінно виконують свої
обов’язки перед державою з хлібоздавання»11. У Велико-Ток-
мацькому  районі  рішенням  районних організацій  «чорнодо-
щечний» режим «із застосування промтоварної репресії» зап-
роваджувався у семи колективних об’єднаннях 12 листопада
1932 р.12

Після санкціонування  «чорнодощечного»  покарання  рес-
публіканською владою партійно-радянське керівництво Дніп-
ропетровської  області  почало  ухвалювати  рішення,  запро-
ваджуючи цей режим  у десятках колгоспів. Так, постановою
президії Дніпропетровського облвиконкому від 25 листопада
1932 р.  було  занесено  на «чорну  дошку»  26  колгоспів:  шість
колгоспів  у  Солонянському  районі,  чотири  –  Оріхівському,
Нікопольскому,  Павлоградському,  три – у Молочанському та
Великолепетиському, один – у Томаківському та Царекостянти-
нівському13. Переважно це були колективні об’єднання районів,
що найбільше відставали з виконанням хлібозаготівлі. Наприк-
лад, Молочанський район виконав лише 36,4% річного плану,
Солонянський – 35,9%, Великолепетиський – 29,7%.

11 Про крамопостачання сіл у зв’язку з хлібозаготівлями. Постанова прези-
дії Дніпропетровського облвиконкому // Зоря. – 1932. – 11 листопада.

12 Голодомор 1932–1933 років в Україні: злочин влади – трагедія наро-
ду: док. і мат. / Держ. ком. архівів України; Центр. держ. архів громад.
об’єднань України / упоряд.: В. С. Лозицький (кер.) [та ін.]. – К.: Генеза,
2008. – С. 218.

13 Про  записання  колгоспів  на чорну  дошку.  Постанова президії Дніп-
ропетровського  облвиконкому  від  25/XI  1932  р.  // Зоря.  –  1932.  –
27 листопада.

Дніпропетровській  області8. Тому  дане  наукове  дослідження
покликане заповнити цю лакуну.

Метою статті є висвітлення «чорнодощечного» режиму, зап-
ровадженого у Дніпропетровській області під час хлібозаготі-
вельної кампанії 1932/1933 рр.: масштабів, застосованих реп-
ресивних заходів, пропагандистських акцій, їхнього впливу на
виконання хлібозаготівель, наслідків.

«Чорнодощечний» метод впливу на «саботажників хлібоза-
готівлі» був запроваджений постановою політбюро ЦК КП(б)У
від 18 листопада 1932 р. Згідно ухвали більшовицького керів-
ництва, колгоспи, що потрапляли на «чорну дошку», опинялися
у своєрідній економічній блокаді – припинялася кооперативна,
державна й колгоспна торгівля, а з крамниць вивозилися всі
товари; з колгоспів, колгоспників й одноосібників примусово
стягувалися всі раніше видані кредити та інші фінансові пози-
ки, водночас у колективних об’єднаннях проводилася чистка
від «контрреволюційних елементів». Занесення колгоспів  на
«чорну дошку» здійснювалося за рішенням облвиконкомів, які
зобов’язувалися негайно повідомляти про це ЦК КП(б)У9.

Попри  те,  що  постанова  ЦК КП(б)У  й  ідентична  до  неї  за
змістом інструкція РНК УСРР від 20 листопада 1932 р. дозволя-
ли заносити на «чорну дошку» тільки окремі колгоспи, облви-
конкоми застосували цей захід щодо сільрад, сіл, одноосібників
і навіть цілих районів. РНК і наркомзем УСРР розцінювали такі
дії обласного керівництва як перегини, але іншої думки дотри-
мувалося  партійне  керівництво  республіки,  що ухвалою від
29 листопада 1932 р. фактично підтримало ініціативні облви-
конкоми,  санкціонувавши  занесення  на  «чорну  дошку»  сіл  і
районів з попереднього дозволу ЦК КП(б)У10.

8 Романець  Н.Р.  Більшовицький  терор  проти  селянства  Придніпров’я
(1920–1930-ті рр.). – Дніпропетровськ: Дніпропетровська обл. редкол.
«Реабілітовані історією»; вид-во «Моноліт», 2015.– С. 96–97.

9 Голодомор 1932–1933 років  в Україні: док.  і мат. /  НАН України;  Ін-т
історії України ; [упоряд. Р. Я. Пиріг]. – К.: Видав. дім «Києво-Могилянсь-
ка академія», 2007. – С. 392.

10 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 238, арк. 2.
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Керівництво Дніпропетровщини контролювало занесення
на «чорну дошку» у районах області. Так, 23 листопада 1932 р.
президія Дніпропетровського облвиконкому скасувала не зат-
верджені облвиконкомом постанови районних і міських вико-
навчих комітетів про занесення колгоспів на «чорну дошку»17.

Загалом у довідці заступника голови РНК УСРР О. Сербичен-
ка від 26 листопада 1932 р. про кількість «чорнодощечних» кол-
госпів, підготовленій за даними облвиконкомів, згадується про
85 колективних господарств у Дніпропетровській області18. У
двох документах, датованих 2 грудня 1932 р., довідці нарком-
зему УСРР та телеграмі секретаря Дніпропетровського обкому
КП(б)У В. Строганова зазначалося, що «чорнодощечний» режим
був застосований до 228 колгоспів у 44 районах Дніпропетров-
щини.  Оскільки в області нараховувалось  3355  колективних
господарств,  це  означає, що  репресували кожне  п’ятнадцяте
господарство. В. Строганов зазначав, що районне керівництво
пропонувало покарати у такий спосіб у 2,5 рази більше колгос-
пів – 543, або кожен шостий, але обком з цим не погодився19.

Зазначимо,  що  співробітникам  Державного  архіву  Дніп-
ропетровського області вдалося встановити 155 колективних
господарств, занесених на «чорну дошку»20.

Якщо рішеннями обласної влади на «чорну дошку» заноси-
ли десятки колективних господарств, то знімали з неї одиниці,
оскільки основною умовою зняття були «серйозні зрушення у
виконанні плану хлібозаготівлі». Наприклад, постановою пре-
зидії  Дніпропетровського  облвиконкому  від  30  листопада
1932 р. «чорнодощечний» режим було скасовано лише у двох
колгоспах Василівського району: «Червоні борці» та ім. Шевчен-

17 Розкуркулення,  колективізація,  Голодомор  на  Дніпропетровщині
(1929–1933 роки): зб. док. / упоряд.: Є. Бородін, О. Касьянов, Н. Кист-
руська [та ін.]. – Дніпропетровськ: Герда, 2008. – С. 148.

18 Голодомор 1932–1933 років в Україні: злочин влади – трагедія наро-
ду. – С. 194.

19 Держархів Дніпропетровської обл., ф. П-19, оп. 1, спр. 495, арк. 42.
20 Розкуркулення,  колективізація,  Голодомор  на  Дніпропетровщині

(1929–1933 роки). – С. 351–360.

Наступною постановою Дніпропетровського облвиконкому
від 29 листопада 1932 р. «чорнодощечний» режим запроваджу-
вався ще у 29 колгоспах області. Зокрема, покарали у Велико-
Токмацькому районі – 5 колгоспів, Терпінянському, П’ятихатсь-
кому районах і Кам’янській сільраді – 414.

Якщо до колгоспів, занесених на «чорну дошку» 25 і 29 лис-
топада 1932 р., застосовувалася уся система репресивних захо-
дів, визначених постановою політбюро ЦК КП(б)У від 18 лис-
топада  1932 р.,  то  постанова  президії  Дніпропетровського
облвиконкому від 20 грудня 1932 р. запроваджувала їх вибір-
ково. Так, артілі ім. Шевченка Селецької сільради та «Червоне
поле» Старокодацької сільради Дніпропетровської міськради,
«Зелений гай» Андріївської сільради і «Зелений лан» Адамів-
ської сільради  Божедарівського  району передбачалося лише
оштрафувати у «межах 15-ти місячного плану м’ясозаготівлі».
Натомість  у  колгоспах  «Декабрист»  Дніпрянської  сільради
Великолепетиського  району,  ім. Леніна  Сергіївської сільради
Софіївського району та «Рот-Фронт» Покровського району зап-
роваджувалася вся система «чорнодощечних заходів»15.

«Чорнодощечний» режим застосовувався до колективних
об’єднань або за пропозицією райвиконкомів, міськкомів, рай-
комів КП(б)У, або за ініціативою Дніпропетровського обкому
та облвиконкому. Наприклад, на початку січня 1933 р. у Кри-
ворізькому районі на «чорній дошці» перебувало дев’ять кол-
госпів. При цьому ухвалою Криворізького міськкому КП(б)У із
подальшим затвердженням облвиконкомом були занесені на
«чорну дошку» сім колгоспів, ще у двох «чорнодощечний» ре-
жим був запроваджений Дніпропетровським облвиконкомом
та обкомом КП(б)У за власною ініціативою16.

14 Про записання колгоспів на чорну дошку. Постанова президії Дніпро-
петровського обласного виконавчого комітету від 29–XI–32 р. // Зоря. –
1932. – 2 грудня.

15 Про записання на чорну дошку та застосування натурштрафів до кол-
госпів, які злісно зривають виконання плану хлібозаготівель. Поста-
нова президії Дніпропетровського облвиконкому з 20.XII.32 р. // Зоря. –
1932. – 21 грудня.

16 Держархів Дніпропетровської обл., ф. П-19, оп. 1, спр. 195, арк. 68.
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із переселенців, які переїхали із інших сіл Криворізького району.
Лише у 1928–1929 рр. у цих колгоспах почали будувати госпо-
дарські приміщення. У колгоспі  ім. Ворошилова частина кол-
госпників ще жили у землянках25.

Тому у доповідній записці до Й. Сталіна від 4 січня 1933 р.
П. Постишев фактично визнав недоцільність занесення колек-
тивних об’єднань на «чорну дошку», «виходячи суто із статис-
тичних показників виконання цими колгоспами плану»26. Крем-
лівський емісар зазначав, що застосування «чорнодощечних»
заходів  до  бідняцьких  колгоспів  призводило  виключно  до
їхнього «розгрому», не забезпечуючи виконання хлібозаготівлі.
Щодо  занесення  на  «чорну  дошку»  колективних  об’єднань
«Червона Україна» та ім. Ворошилова Криворізького району, то
П. Постишев  вже  звично пояснив  цей  прорахунок  умисними
діями «куркулів» і «петлюрівців», які, використовуючи неком-
петентність районного керівництва, «підсовували нашим дур-
ням такі колгоспи»27 .

Г. Папакін припустився помилкового твердження, що
«навіть  у  випадках,  коли  кремлівські  емісари  (Л. Каганович,

П. Постишев) визнавали недоцільним або помилковим засто-
сування репресій проти певних сіл/колгоспів, вони не наважу-
валися скасувати відповідні рішення обкомів чи райкомів КП(б)У.
Невідомо про жодний випадок відміни в області ухвал район-
ної влади із застосуванням режиму “чорної дошки”, хоча це було
явним порушенням установленого порядку»28.

Пояснити це можна тим, що досліднику не вдалося виявити
відповідні архівні документи. У випадку з колгоспами «Черво-
на Україна» та ім. Ворошилова Криворізького району рішення

25 Держархів Дніпропетровської обл., ф. П-19, оп. 1, спр. 195, арк. 68.
26 Докладная записка секретаря ЦК ВКП(б) П. П. Постышева И. В. Сталину

«О ходе хлебозаготовок по Днепропетровской области». 04.01.1933. –
Режим доступу:  https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/
1025495.

27 Письмо секретаря ЦК ВКП(б) П. П. Постышева И. В. Сталину о хлебоза-
готовках в Днепропетровской области. 28.12.1932.  – Режим доступу:
https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1025124.

28 Папакін Г. «Чорні дошки»: антиселянські репресії (1932–1933). – С. 211.

ка Балківської сільради21. Таку ж кількість артілей зняли з об-
ласної «чорної дошки» і 19 грудня: «Комуніст» і «4-й завершаль-
ний» Новопразького району22.

Варто сказати, що чотири «чорнодощечні» колгоспи Вище-
тарасівської сільради Томаківського району – «Перше травня»,
«Шевченко», «Сільський господар» та «Запорожець» – змогли
повністю виконати річні хлібозаготівельні плани лише завдяки
тому, що, за сприяння уповноваженого райвиконкому Абрамо-
ва, їм дозволили замінити пшеницю на кукурудзу. Спеціальний
кореспондент  газети  «Зоря»  Г. Лазурний  кваліфікував  це  як
«новий маневр» куркуля з метою «зірвати виконання плану з
вирішальних культур»23, оскільки заміняти пшеницю на інші
культури було суворо заборонено. Але Дніпропетровський обл-
виконком,  мабуть,  не  знаючи  про  заміну,  ухвалив  7  грудня
1932 р. постанову про зняття цих колгоспів з «чорної дошки»24.

У процесі застосування «чорнодощечних» заходів обласна
влада під тиском сталінського емісара П. Постишева змінила
підхід  до  визначення  об’єктів  репресії:  замість  колективних
господарств із найнижчими показниками виконання хлібоза-
готівлі на «чорну дошку» почали заносити великі колгоспи із
значними заготівельними планами, які складали вагому части-
ну районного та обласного плану хлібозаготівлі.

Однією із причин, що змусила партійне керівництво відко-
ригувати практику занесення на «чорну дошку», стала поїздка
П. Постишева на Криворіжжя. Він особисто відвідав колгоспи
ім. Ворошилова та «Червона Україна». Кремлівський емісар по-
бачив, що це – бідняцькі колективні об’єднання, організовані

21 Про зняття колгоспів з чорної дошки. Постанова президії Дніпропет-
ровського обласного виконавчого комітету з 30/XI 1932 р. // Зоря. –
1932. – 2 грудня.

22 Про зняття з чорної дошки артілей «Комуніст», «4-й завершальний».
Постанова президії Дніпропетровського облвиконкому з 19–XII 1932 р.
// Зоря. – 1932. – 21 грудня.

23 Лазурний Г. Чотири запитання // Зоря. – 1932. – 18 грудня.
24 Про зняття колгоспів з чорної дошки. Постанова президії Дніпропет-

ровського облвиконкому з 7–XII 1932 р. // Зоря. – 1932. – 8 грудня.
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ровського обкому КП(б)У визначалися як найвідсталіші, але і
найважливіші для забезпечення виконання хлібозаготівлі32.

Крім колективних господарств, де «чорнодощечний» режим
запроваджувався рішеннями обласної влади, два села Дніпро-
петровської  області  –  Вербки  Павлоградського  і  Гаврилівка
Межівського районів – були занесені на «всеукраїнську чорну
дошку» постановою РНК УСРР і ЦК КП(б)У від 6 грудня 1932 р.33

Можна погодитися з Г. Папакіним, який стверджував, що
«об’єкти  у  Дніпропетровській  області,  очевидно,  обирали  за

кількісними показниками. Так,  с. Вербки було старим козаць-
ким поселенням, згодом казенною слободою з досить великим
населенням і розвиненою економікою»34.

У 1925 р. у селі нараховувалося 1084 господарств, які володіли
12,6 тис. десятин землі. Про заможність села свідчить той факт,
що у селі працювали олійниця, паровий млин, 14 вітряків. Під час
колективізації у с. Вербки організували три колгоспи: «Зірка»,
ім. Фрунзе, «Друга п’ятирічка», кожен із яких обробляв близько
3 тис. га орної землі35. На момент занесення на «чорну дошку»
Вербська сільрада виконала хлібозаготівельний план лише на
29%, а її колгоспи «Пам’ять Леніна» – на 27%, «Зірка» – на 29%36.

Великим селом було і с. Гаврилівка, у минулому також ко-
зацьке  поселення,  державна  військова  слобода,  волосний
центр, в якому було 1217 селянських господарств. У довідці ЦК
КП(б)У та РНК УСРР від 26 грудня 1932 р. зазначалося, що до
колективізації це село було «куркульсько-середняцьким», тоб-
то  заможним.  У  с. Гаврилівка організували  два  колгоспи,  які

32 Постановление  бюро  Днепропетровского  обкома  КП(б)У  «О  хлебо-
заготовках  в Геническом,  Криворожском,  Магдалиновском и  Апос-
толовском  районах».  23.12.1932.  –  Режим  доступу:  https://www.
alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1025089.

33 Голодомор 1932–1933 років в Україні: док. і мат. – С. 449.
34 Папакін Г. «Чорні дошки»: антиселянські репресії (1932–1933). – С. 163.
35 История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. Днепропетровская об-

ласть / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П. Т. Тронько (пред.) [и др]. –
К.: Гл. ред. Укр. сов. энцикл. АН УССР, 1977. – С. 611.

36 Злісні саботажники хлібозаготівель // Зоря. – 1932. – 8 грудня.

було  скасоване. 31  грудня  1932 р.  бюро  Дніпропетровського
обкому КП(б)У за участі П. Постишева та С. Косіора ухвалило
постанову, що санкціонувала зняття з «чорної дошки» цих ко-
лективних господарств «як неправильно занесених». Обласну
контрольну комісію зобов’язали покарати криворізьких партій-
ців, «які подали ці колгоспи для занесення на “чорну дошку”»29.

Наступного дня після ухвалення цієї постанови Криворізь-
кий міськком КП(б)У запропонував першому секретарю Дніпро-
петровського  обкому  КП(б)У  В.  Строганову  зняти  з  «чорної
дошки» ще два переселенські колгоспи: «Червона поляна» Яв-
дотіївської сільради та «Труд і культура» Свердловської сільра-
ди.  Він  також  звернув  увагу  на  недоцільність  застосування
«чорнодощечного режиму» до колгоспу «Комунар» Новоукраїн-
ської сільради, де залишилося 12 селянських господарств – самі
жінки, діти, старі, оскільки всі працездатні чоловіки виїхали на
виробництво30.

Через зміну підходу при визначенні об’єктів «чорнодощеч-
ної» репресії 23 грудня 1932 р. бюро Дніпропетровського обко-
му КП(б)У ухвалило рішення, де вимагалося виокремити «40–
50 колгоспів із серйозним планом хлібозаготівлі, найвідсталі-
ших, які саботують хлібоздачу державі, розбазарили і розкра-
ли хліб». У рішенні особливо наголошувалося на необхідності
«дійсно серйозного застування всіх репресій» до цих колгоспів,
«у першу чергу, стягнення всіх дострокових платежів: сільгосп-
податку, м’ясозаготівлі,  страховки і  старої заборгованості»31.
Під час стягнення грошової заборгованості передбачалося зас-
тосувати принцип колективної відповідальності: її мали розпо-
ділити між всіма господарствами колгоспників, щоб негайно
вилучити  всю  наявну  сільськогосподарську  продукцію  та
фінансові ресурси. Передусім, планувалося занести на «чорну
дошку» колгоспи Генічеського, Криворізького, Магдалинівсько-
го та Апостолівського районів, які у постанові бюро Дніпропет-

29 Держархів Дніпропетровської обл., ф. Р-1520, оп. 3, спр. 9, арк. 87.
30 Там само, ф. П-19, оп. 1, спр. 195, арк. 69.
31 Розкуркулення,  колективізація,  Голодомор  на  Дніпропетровщині

(1929–1933 роки). – С. 149.
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Заготівельні бригади у складі «ударників і сількорів» нап-
равляли до «чорнодощечних» сіл і сусідні передові колгоспи.
Зокрема, с. Слов’янка Межівського району відрядило до Гаври-
лівки бригаду чисельністю 8 осіб, с. Володимирівка – 10 осіб42.

Варто зауважити, що у «чорнодощечних» селах представ-
ники районної та обласної влади працювали на заготівлі хліба
ще до запровадження «чорнодощечного»  режиму. Уповнова-
жені намагалися жорстокими каральними заходами вилучити
у селян збіжжя, але це не завжди вдавалося. Так, Павлоградсь-
кий райком КП(б)У відрядив до с. Вербки 14 уповноважених,
але це не вплинуло на перебіг заготівлі, оскільки збіжжя у селі
не було. Під час перебування у селі вони «сиділи в канцеляріях»,
займаючись тим, що «накачували керівництво села, артілей та
звичайних селян». Іноді хвилин на п’ять уповноважені загля-
дали до бригад. Крім того, через день вони їздили до район-
ного центру, мабуть, за новими розпорядження або для узгод-
ження дій. На момент занесення с. Вербки на «чорну дошку» ці
представники райкому вже втекли із села43.

Необхідність відрядження республіканською та обласною
владою нових уповноважених до «чорнодощечних» сіл ще один
сталінський емісар Л. Каганович  пояснював  тим,  що  «багато
уповноважених  швидко заражуються  місницькими  настроя-
ми», «зживаються з місцевими працівниками і їх покривають»,
стають місцевими патріотами, які захищають селян від ЦК. Щоб
уникнути цього, він рекомендував частіше їх змінювати44.

Першим репресивним заходом, який застосовувався у «чор-
нодощечних» селах та колгоспах, була товарна блокада. При-
міром, до с. Гаврилівка промтовари припинили завозити вже
9 грудня 1932 р., тобто на третій день після занесення села на
«чорну дошку». Весь крам вартістю 6979 крб. вивезли із спожив-
чого товариства наступного дня – 10 грудня. Крім того, через
тиждень, 17–18 грудня, сільрада організувала бригади і розста-

42 Саранча.  Чесні  колгоспники  й  трудящі  одноосібники вимагають  від
Гаврилівки виконати плян // Зоря. – 1932. – 16 грудня.

43 Злісні саботажники хлібозаготівель // Зоря. – 1932. – 8 грудня.
44 Голодомор 1932–1933 років в Україні: док. і мат. – С. 499, 500.

об’єднали  908  господарств  (80%),  інші  продовжували вести
індивідуальне господарство37.

Ще однією причиною застосування «чорнодощечних» захо-
дів до с. Гаврилівка було те, що мешканці села брали активну
участь у селянському повстанському русі: воювали у загонах
Н. Махно, відтак більшовики вважали село «неблагонадійним».
У документах і газетних публікаціях майже всіх «вичищених із
колгоспу» та репресованих селян Гаврилівки характеризували
як «махновців», незалежно від їхньої реальної участі в махновсь-
ких загонах. Наприклад, у статті «Балаканина, метушня і … поту-
рання саботажникам», надрукованій у газеті «Зоря» 15 грудня
1932 р., «відомими бандитами-махновцями» назвали рахівника
артілі «10-річчя Жовтня» Костюка і члена колгоспу «Зоря кому-
нізму» Сидоренка. Також зазначалося, що колгоспник Іван Жук
не лише «був у банді Махна», а в його хаті тривалий час розта-
шовувався махновський штаб38.

Повстанським минулим пояснювало місцеве партійно-ра-
дянське керівництво і спротив гаврилівців під час хлібозаготі-
вельної кампанії. Приміром, твердоздавець Мефодій Делягін під
час вилучення у нього хліба побив представника сільради. Бри-
гадир Пилип Леоненко «закликав колгоспників повернути під-
води з хлібом», який «везли для продажу державі, погрожуючи
їм і представникам влади розправою». Член правління колгоспу
Присяжний навмисно затримував намолочений хліб39.

Після занесення сіл на «чорну дошку» до них відряджали
спеціальних уповноважених. Наприклад, до с. Гаврилівка були
направлені бригади райпарткому та обкому у складі шести та
восьми співробітників відповідно40. У с. Вербки у січні 1933 р.
працювало 42 «уповноважених-масовиків» і спеціальний упов-
новажений по одноосібному сектору41.

37 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5394, арк. 73.
38 Лойко, Літовченко, Саранча. Балаканина, метушня і … потурання сабо-

тажникам // Зоря. – 1932. – 15 грудня.
39 Там само.
40 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5394, арк. 73.
41 Саранча А. Почин Бондаренка не закріпили // Зоря. – 1933. – 12 січня.
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У  «чорнодощечних»  селах  проводилась  чистка  колгоспів,
партосередків, вилучення «за лінією ДПУ контрреволюційних
елементів». Наприклад, у с. Гаврилівка співробітники ДПУ за-
арештували 27 селян: трьох членів правлінь колгоспу, чотирьох
бригадирів, вісім рядових колгоспників, двох комірників, одно-
го члена сільської робітничо-селянської інспекції, заступника
голови сільради, сімох одноосібників50. Також чекістами була
сфабрикована  кримінальна  справа про  «масове  розкрадання
кукурудзи» та «розтаскування хліба з-під молотарки» в артілі
«Зоря комунізму». До кримінальної відповідальності притяг-
нули 10 селян на чолі з головою колгоспу. 31 грудня 1932 р.
виїзною сесією облсуду у с. Гаврилівка одного обвинуваченого
засудили до розстрілу, трьох – до 10 років, решту – до інших
заходів покарання51. У с. Вербки до 25 грудня 1932 р. «по лінії
ДПУ пройшло 10 справ»52.

У «чорнодощечних» селах безперервно працювали судово-
слідчі бригади – у с. Вербки виїзна сесія нарсуду до кінця грудня
1932 р.  розглянула 22  справи про  нездавання  і розкрадання
хліба. До 12 січня 1933 р. у цьому селі  відбулося одинадцять
судових процесів, на яких було розглянуто 44 справи. Під час
одного  з них,  9 січня  1933 р.,  нарсуддя  Рублевський засудив
трьох мешканців села за таємний помел зерна ручним млином
та крадіжки збіжжя у колгоспі: Юхима Писанку – до 8 років поз-
бавлення волі, Феодосія Синчука – до двох років, Якова Щер-
бака – до 5 років ув’язнення з висилкою на такий же термін за
межі України53.

Судово-слідча бригада притягнула до кримінальної відпові-
дальності і все партійно-радянське та колгоспне керівництво
с. Вербки:  голову  сільради  Базая,  його  заступника  Ткаченко,
голову ревкомісії Зоренко, секретаря партосередку Зеленсько-
го, голову артілі Білоконя – всього 14 посадовців. Місцевих мож-
новладців  звинуватили  не  лише  у  «куркульському  саботажі

50 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5394, арк. 75.
51 Держархів Дніпропетровської обл., ф. П-19, оп. 1, спр. 485, арк. 81.
52 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6352, арк. 22.
53 Держархів Дніпропетровської обл., ф. Р-1520, оп. 3, спр. 36, арк. 47.

вила пости, які «повинні були боротися з таємною торгівлею
на базарі»45.

Іншим напрямом адміністративної репресії стало штрафу-
вання селян-одноосібників. Наприклад, у с. Вербки до 25 грудня
1932 р. оштрафували 8 куркульських господарств і 4 середняць-
ких. При цьому розміри штрафів, накладених на середняцькі
господарства – 1700 крб., перевищували суми штрафів, установ-
лені для куркульських господарств – 400 крб. Розміри штрафів
були для селян явно «непідйомними», що доводять суми стяг-
нень. Так, у с. Вербки вдалося отримати від оштрафованих лише
9600 крб. із 69 тис. штрафної суми46.

У разі несплати штрафу вилучали майно боржника, яке про-
давали з торгів. Основними покупцями були заготівельники,
голови  сільрад,  колгоспів,  члени  правлінь  або  їхні  родичі,
сільські активісти, які скуповували коштовні речі за безцінь.
Приміром, у с. Вербки

«майно куркулів на покриття штрафів було продане по твердих
цінах місцевим сільським робітникам»47.

Відтак  застосування  штрафів  проти  «саботажників  хлібоза-
готівлі», по суті, зумовило нову хвилю розкуркулення.

Крім  грошових,  використовувалися  і натуральні  штрафи.
Так,  станом на 26 листопада 1932 р. до 17 «чорнодощечних»
колгоспів області із 85 були застосовані м’ясні штрафи48.

Ще одним заходом фінансового впливу на «чорнодощечні»
колгоспи було дострокове стягнення заборгованості. Приміром,
30 листопада 1932 р. Бердянський райвиконком ухвалив рішен-
ня протягом десяти діб стягнути 50% заборгованості з семи
колгоспів,  і  ще для такої ж кількості  колективних об’єднань
термін стягнення був зменшений до 5 діб, а сума стягнень виз-
начена у 100% заборгованості49.

45 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5394, арк. 74.
46 Там само, спр. 6352, арк. 23.
47 Там само, арк. 23.
48 Голодомор 1932–1933 років в Україні: злочин влади – трагедія наро-

ду. – С.194.
49 Голодомор 1932–1933 років в Україні: док. і мат. – С. 425.
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Керівництво колгоспів, занесених на «чорну дошку», реп-
ресували, звинувачуючи в опорі хлібозаготівлі, розбазарюванні
та приховуванні зерна. При цьому у матеріалах кримінальних
справ зазначалося, що втрати зерна нібито «допускалися нав-
мисно, аби не вивезти хліб державі». До управлінського апара-
ту колгоспів застосовувалися суворі покарання: від 6–10 років
позбавлення волі у виправному таборі до розстрілу. Наприклад,
у «чорнодощечній» артілі «Дзержинець» Кам’янської міськради
голову артілі П. Омельченка, завгоспа А. Омельченка, рахівника
О. Краснокутського засудили до розстрілу, ще п’ятьох посадов-
ців – до позбавлення волі на 6–10 років. У колгоспі «Авангард»
Молочанського району репресували бригадира Я. Фішера, вага-
ря П. Мана і рільника А. Коппа. Їх звинуватили у тому, що під час
обмолоту вони «залишали велику кількість зерна» і не зібрали
50% кукурудзи. За цю «шкідницьку» та «куркульсько-розклад-
ницьку роботу», внаслідок якої колгосп виконав план хлібоза-
готівлі лише на 16% і був занесений на «чорну дошку», облсуд
засудив Я. Фішера до розстрілу, П. Мана – до позбавлення волі
на 10 років, А. Коппа – на три роки. Невеликий термін ув’яз-
нення останнього пояснюється тим, що за соціальним стано-
вищем його зарахували до бідняків, у той час як інших двох виз-
нали куркулями, а у Я. Фішера знайшли додаткову провину: він
нібито перебував у «банді білих» та «самоохороні»58.

Рядових  колгоспників  та селян-одноосібників  «чорнодо-
щечних»  сіл  переважно  репресували  за  звинуваченнями  у
контрреволюційній агітації, крадіжках, приховуванні хліба та
таємному обмолоті зерна. Так, причиною притягнення до кри-
мінальної відповідальності мешканця с. Гаврилівки Межівсь-
кого  району  Миколи Лаврова  стало те,  що  він,  перебуваючи
напідпитку, на вулиці серед натовпу селян заявив:

«Комуністи нас бажають задушити, хліб забирають для себе, а
ми  будемо  працювати,  а  їсти  не  дадуть.  Нам потрібно  орга-
нізуватися разом і не виходити на роботу, нехай тоді комуністи
самі працюють. Я на роботу не ходжу і не піду працювати на
дармоїдів».

58 Держархів Дніпропетровської обл., ф. П-19, оп. 1, спр. 485, арк. 65.

хлібозаготівлі», але й у зловживанні посадовим становищем:
розбазарюванні колгоспного майна, привласненні вилучених
куркульських речей, звільненні за хабарі від контрактації або
доведення зменшеного плану, самопостачанні – брали у кол-
госпі безкоштовно продукти, овчини, смушки54.

Після ухвалення вироку суддя був зобов’язаний популяри-
зувати  його  серед  колгоспників,  розкривши  його  зв’язок  із
причинами невиконання хлібозаготівлі. Тому після показових
судових процесів у «чорнодощечних» селах проводили загальні
збори колгоспників та одноосібників, сподіваючись, що наляка-
ні публічною розправою селяни почнуть здавати прихований
хліб. Але представники влади були змушені визнати, що очіку-
ваних  результатів  не  досягли.  Як  повідомляв  Криворізький
міськком КП(б)У, на колгоспних зборах «виступів було багато,
але нічого конкретного в цих виступах не зазначено»55.

За відсутність масово-роз’яснювальної роботи суддів кара-
ли. Так, судді Пшеничному за «зрив популяризації роботи суду
по проведених процесах у селі Вербки, що відстає по хлібозаго-
тівлям», оголосили сувору догану56.

Працівників прокуратури і суду, які працювали у «чорно-
дощечних» селах, карали і за «бюрократизм, тяганину», «зас-
тосування  не  досить  твердої  репресії»  у  хлібозаготівельних
справах. Наприклад, за незадовільну роботу у с. Гаврилівка та
Межівському районі було звільнено з роботи прокурора Шалю.
Показово, що ще на початку грудня 1932 р. цей прокурор оскар-
жив десятки вироків селян, засуджених за крадіжки колгосп-
ного збіжжя, вважаючи їх занадто м’якими. Тепер вже самого
Шалю було визнано «куркулем», який, працюючи прокурором,
потурав іншим «куркулям». Проти нього також порушили кри-
мінальну  справу.  «За  правоопортуністичний  ухил  у  хлібних
справах по Межівському району» зняли з роботи та засудили
нарсуддю Волошина57.

54 Держархів Дніпропетровської обл., ф. П-19, оп. 1, спр. 485, арк. 41.
55 Там само, спр. 195, арк. 60.
56 Там само, ф. Р-1520, оп. 3, спр. 36, арк. 44.
57 Там само, ф. П-19, оп. 1, спр. 485, арк. 81, 82.
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Показово, що серед висланих із с. Широкого Криворізького
району селянських господарств було 16 родин колгоспників і
більше половини депортованих – 23 родини – за соціальним
становищем  влада  визнала  середняцькими.  Це  дало  привід
мешканцям с. Широкого стверджувати, що ця депортація ста-
ла закономірним продовженням політики розкуркулення. При-
міром, середняк Чернявський заявив:

«Тепер хай біднота поміркує, що вислали куркулів, а зараз по-
чали висилати бідноту»64.

До «чорнодощечних» колгоспів застосовували і додаткові
каральні  заходи,  не  передбачені  постановою  ЦК  КП(б)У  від
18 листопада 1932 р. Так, постановою президії Дніпропетров-
ського облвиконкому та обкому КП(б)У від 23 грудня 1932 р.
«чорнодощечний режим» запроваджувався у 42 колективних
господарствах області65. Серед них були колгоспи «Комінтерн»
і «Червоне козацтво» Апостолівського району, реалізацію реп-
ресивних заходів у яких контролював особисто П. Постишев.
За його участі бюро Апостолівського райкому КП(б)У ухвалило
28 грудня 1932 р. додаткові методи впливу на ці колгоспи. За
змістом  вони  дуже  нагадують  практику  заручництва,  яку
російські більшовики широко застосовували у боротьбі із се-
лянським повстанством у першій половині 1920-х рр. Переду-
сім, постанова вимагала від райуповноваженого ДПУ Кучмісто-
го надати повну інформацію про «куркулів», які нібито змогли
пролізти до цих колгоспів: скільки у них майна (худоби, посіву
на присадибній ділянці), чи займають керівні посади, хто їхні
родичі  і на яких посадах працюють в колгоспі.  Із змісту пос-
танови зрозуміло, що виявляли не лише «куркулів», але і «під-
куркульників».

Після складення списків «класово-ворожих елементів» у п’я-
ти–десяти селянських господарств мали конфіскувати худобу
і  ще  у  одного–двох  –  все  майно.  Про  репресивні  заходи,  за-

64 Держархів Дніпропетровської обл., ф. П-19, оп. 1, спр. 195, арк. 60.
65 Про занесення на чорну дошку колгоспів, які злісно саботують хлібо-

заготівлі.  Постанова президії  Дніпропетровського облвиконкому  та
бюра обкому КП(б)У з 23–XII 1932 р. // Зоря. – 1932. – 24 грудня.

За цей виступ, а також за пропозицію «затягнути молотьбу
для того, щоб більше часу їсти хліб», 17 лютого 1933 р. Особли-
вою нарадою при Колегії ДПУ УСРР М. Лаврова було засуджено
до вислання до Північного краю терміном на три роки59.

Ще однією формою покарання населення «чорнодощечних»
сіл стала депортація селянських господарств. 29 грудня 1932 р.
політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення депортувати за межі
Дніпропетровщини 700 господарств із 20–25 сіл і 700 осіб «зліс-
них елементів і куркулів (без сімей)»60. Постанова Дніпропет-
ровського облвиконкому від 5 січня 1933 р. визначила 27 сіл і
кількість господарств, які мали вислати. Наприклад, із сіл Гав-
рилівка Межівського району і Вербки Павлоградського району
планували депортувати по 30 господарств із кожного. Депор-
товані родини звинувачували в

«активному злісному протидіянні виконанню державного плану
хлібозаготівлі,  розкраданні  та  псуванні  колгоспного  хліба,
злісному порушенні постанови ЦВК та РНК СРСР від 7 серпня
1932 р.»61.

Депортацію переважно проводили із сіл з «чорнодощечними»
колгоспами. Так, із Шестірнянської, Лозоватської, Софієво-Гей-
ківської, Терноватської, Новокурської, Андріївської та Запорізь-
кої сільрад Криворізького району вислали 40 голів селянських
родин, із с. Широке – 50 господарств62. Зазначимо, що колгоспи
ім. Чубаря Широківської сільради, «Червоний маяк» і «Жовтень»
Андріївської, «2-й вирішальний» Новокурської та «Перше трав-
ня» Шестірнянської були занесені на «чорну дошку».

Божедарівський райком КП(б)У також повідомляв, що де-
портація «куркулів-одинаків та антирадянського елементу» в
основному  здійснювалася  «з  колгоспів,  занесених на  «чорну
дошку» постановою обкому КП(б)У»63.

59 Держархів Дніпропетровської обл., ф. Р-6478, оп. 2, спр. 5821, арк. 11,
11 зв., 16.

60 Голодомор 1932–1933 років в Україні: док. і мат. – С. 529.
61 Постанова Дніпропетровського обласного виконавчого комітету рад.

5 січня 1933 р. // Зоря. – 1933. – 6 січня.
62 Держархів Дніпропетровської обл., ф. П-19, оп. 1, спр. 195, арк. 58.
63 Там само, спр. 734, арк. 12.
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щечному» с. Тернівка Павлоградського району під керівницт-
вом уповноваженого райкому КП(б)У Костянтинова, секретаря
партосередку Фоменка та голови сільради було організовано
три бригади заготівельників. Вони заарештували 53 селянина,
яких  протримали  три  дні під  вартою.  Серед  заарештованих
були 12 бригадирів і багато сумлінних колгоспників, які заро-
били  від  400  до  1000  трудоднів.  Арешти  супроводжувалися
поголовними обшуками та вилученням майна: забирали корів,
речі хатнього вжитку, навіть миски і ложки. Така поведінка ски-
далася на відверте мародерство. Крім цього, у п’яти колгоспах
села упродовж доби провели масштабну чистку. Лише із кол-
госпу «Червоний Жовтень» виключили 94 колгоспника. Органі-
затори чистки не переймалися дотриманням закону. Зокрема
на загальних зборах, що ухвалювали це рішення, із 613 праце-
здатних колгоспників були присутні лише 6368.

В  окремих  «чорнодощечних»  селах  місцеве  керівництво
організовувало масові обшуки селян виключно для того, щоб,
з одного боку, продемонструвати обласній та районній владі
свою заповзятість у боротьбі за хліб, а, з іншого, наочно проде-
монструвати, що у мешканців села збіжжя вже немає, а відтак
виконати хлібозаготівельний план неможливо. Приміром, голо-
ва сільради села Зелений Гай Васильківського району Черво-
ний після проведення тотального трусу колгоспників заявив:

«Зробили, мовляв, обшук, переконалися, що хліба немає, що ж
будеш далі діяти, коли не вродило»69.

Проте застосування надзвичайних заходів не принесло вла-
ді бажаних результатів. За повідомленням першого секретаря
Дніпропетровського обкому В. Строганова, серед 228 колгоспів,
занесених на «чорну дошку», за шосту п’ятиденку листопада
«план  повністю  виконали  лише  два  колгоспи Василівського
району»70. Неефективність «чорних дошок» визнавав і Л. Кага-

68 Куліш. Очищення колгоспів від ворожого елементу по Тернівському //
Зоря. – 1932. – 15 грудня.

69 Васильченко. Замість масової роботи – адміністрування // Зоря. – 1932. –
15 грудня.

70 Держархів Дніпропетровської обл., ф. П-19, оп. 1, спр. 495, арк. 42.

стосовані  до  «першої  категорії  саботажників»,  повідомляли
колгоспникам.

Якщо  приклад  розкуркуленого сусіда не  змушував  селян
здати збіжжя і у заготівлі не відбувалося зрушень, постанова
вимагала перейти до репресування «другої категорії саботаж-
ників ледарів, рвачів».

Перед застосуванням каральних заходів уповноважені по-
винні  були  поділити  членів  «чорнодощечних»  колгоспів  на
«чесних трудівників, відданих радянській владі, і саботажників,
підкуркульників»66. Зрозуміло, що відсутність визначених кри-
теріїв, за якими колгоспників зараховували до першої чи дру-
гої групи, дозволяла уповноваженим репресувати будь-якого
члена колективного об’єднання.

У листі до Й. Сталіна від 28 грудня 1932 р. П. Постишев вих-
валявся тим, що

«в Апостолівському районі у колгоспі “Червоне козацтво”, стук-
нувши по “саботажницькій голові” шляхом продажу за борги
корів, які перебували в особистому користуванні колгоспників-
саботажників (у п’ятнадцяти дворів), ми за один день відкрили
сто ям, в яких знайшли 100 пудів хліба. До цього за всю кампа-
нію хлібозаготівлі не було викрито жодної ями»67.

Таким  чином, можна  зробити висновок,  що  до ухвалення
постанови Апостолівським райкомом ця репресія вже була ап-
робована на мешканцях «чорнодощечних» сіл.

Частина уповноважених та місцевих керівників вважали, що
якщо село занесено на «чорну дошку», то воно перебуває «поза
законом». Тому ці представники місцевого партійно-радянсь-
кого  апарату  санкціонували  проведення  масових  обшуків,
арештів, чисток колгоспів, що супроводжувалися виключенням
із колективних об’єднань десятків  членів,  навіть найкращих
колгоспників і «фундаторів артілей». Наприклад, у «чорнодо-

66 Розкуркулення,  колективізація,  Голодомор  на  Дніпропетровщині
(1929–1933 роки). – С. 154.

67 Письмо секретаря ЦК ВКП(б) П. П. Постышева И. В. Сталину о хлебоза-
готовках в Днепропетровской области. 28.12.1932.  – Режим доступу:
https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1025124.



Режим «чорних дошок» у Дніпропетровській області                                207206                   Наталя Романець

Нові колективні господарства, репресовані обласною владою,
додалися до них 26 грудня 1932 р. Загальна «чорна дошка» з
назвами 42–45 колгоспів, занесених обласною владою, і 2-х сіл –
Вербки та Гаврилівка регулярно друкувалася на шпальтах га-
зети «Зоря» упродовж січня та на початку лютого 1933 р.

До сіл, занесених на «чорну дошку», республіканські та об-
ласні газети відряджали спеціальних кореспондентів або цілі
бригади  журналістів,  які  висвітлювали  процес  репресивної
чистки  колгоспів,  партосередків,  сільрад,  виконання  ними
хлібозаготівельних планів. Наприклад, у с. Гаврилівка працюва-
ла бригада газет «Вісті» та «Зоря» у складі трьох кореспонден-
тів. Про рівень професіоналізму цих «журналістів» свідчать про-
пагандистські штампи, які вони широко використовували. Так,
всіх селян, виключених із колгоспу «10-річчя Жовтня» с. Гав-
рилівки, вони називали виключно «запеклими ворогами тру-
дящих», «куркулями», «колишніми махновцями»:

«Ось Лисенкова Химка – куркулька, яка в минулому мала тісний
зв’язок з бандитами-махновцями», «Ось куркуль Колота Панас –
колишній  махновець,  що люто  катував  гаврилівську  бідноту,
колов голками п’ятки, підпалював їх свічками тощо»76.

Проте всіх досвідчених пропагандистів газетної бригади пере-
вершив спеціальний кореспондент «Зорі» Куліш, який звинува-
тив в агітації проти хлібозаготівлі у с. Вербки німого селянина:

«Є тут німий. Ніде не працює, а живе краденим з колгоспу зерном.
Основна його професія – агітація проти хлібозаготівлі. Так, так.
Жестикуляцією він агітує, і його прекрасно розуміють. Розумі-
ють  та  регочуться.  Регочеться  комуніст Маловик,  регочеться
секретар партосередку Зеленський»77.

Із пропагандистською метою в обласній газеті «Зоря» пуб-
лікувалися звернення  колгоспників  передових колективних
господарств Дніпропетровської області до селян сіл Вербки та
Гаврилівка із закликами «очистити свої лави від класових воро-
гів – куркулів та їхніх поплічників», «негайно й цілком виконати

76 Матвійчук М.,  Шнайдрук  В.,  Лойко С. Негайно  виправити помилку //
Зоря. – 1933. – 2 січня.

77 Куліш. Винен насамперед районовий провід // Зоря. – 1932. – 14 грудня.

нович, зазначаючи, що ці репресивні заходи «не доводять до
кінця», а «тому результатів від них майже немає»71.

Небажаним  для  влади  наслідком  масового  застосування
репресій у «чорнодощечних» селах була і соціальна апатія. Ска-
жімо, під час чистки кооперативного, державного апаратів та
колгоспів у с. Гаврилівка на зборах були присутні не більше 20–
30 колгоспників, які реагували на рішення комісії «суцільною
мовчанкою»72. Ігнорували збори не лише рядові колгоспники,
але й сільські комуністи та комсомольці. У засіданнях Гаврилів-
ської сільради під час чистки артілі «10-річчя Жовтня» брали
участь лише три партійці із 40 членів партосередку і два комсо-
мольці із 5073. «Досить апатично» реагували мешканці села і на
депортацію селянських господарств, про що повідомляв Кри-
ворізький міськком КП(б)У74.

Репресивна чистка управлінського апарату колгоспів, сіль-
рад, партосередків у «чорнодощечних» колгоспах та селах при-
звела до  виникнення кадрової  проблеми.  Іноді  доходило  до
абсурдних ситуацій, коли «вичищених» керівників призначали
на інші посади. Наприклад, голову колгоспу «Пам’ять Леніна»
с. Вербки  Маловика,  якого  звільнили  з  роботи  і  засудили  до
трьох років умовно, завідувач організаційно-інструкторським
відділом  Павлоградського  райкому  КП(б)У  Хотінський  зап-
ропонував призначити керівником іншого колективного гос-
подарства75.

Репресивні заходи у «чорнодощечних» селах поєднувалися
з пропагандистськими: випускалися стіннівки, вивішувалися
«дошки ганьби й почесті», «плакати й гасла», що висвітлювали
заходи по боротьбі за виконання хлібозаготівлі. «Чорна дошка»
із назвами сіл Вербки та Гаврилівка публікувалася у кожному
номері  обласної  газети  «Зоря»  з моменту  їхнього  занесення.

71 Голодомор 1932–1933 років в Україні: док. і мат. – С. 495.
72 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5394, арк. 74, 75.
73 Матвійчук М.,  Шнайдрук В.,  Лойко С. Негайно  виправити  помилку //

Зоря. – 1933. – 2 січня.
74 Держархів Дніпропетровської обл., ф. П-19, оп. 1, спр. 195, арк. 59.
75 Куліш. Винен насамперед районовий провід // Зоря. – 1932. – 14 грудня.
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30% – здавати на заготівлю. Із «чорнодощечних» колгоспів від-
кликали уповноважених, оскільки ті «не впоралися з покладе-
ними на них завданнями». Замість них обком та облвиконком
відряджали нових представників81.

Таким чином, незважаючи на проголошене постановою ЦК
ВКП(б) припинення хлібозаготівель в Україні, у «чорнодощеч-
них» колгоспах вони тривали. У голодуючих селян продовжува-
лося вилучення останнього збіжжя, майна, фінансових ресурсів.

Наостанок зазначимо, що на початку заготівельної кампанії
у Дніпропетровській області з пропагандистською метою прак-
тикувалося занесення на «червону дошку» колгоспів, які вико-
нали хлібозаготівельні плани. Наприклад, 8 вересня 1932 р. у
газеті «Зоря» під заголовком «Червона дошка» було вміщено
повідомлення про Мошоринську та Васинську сільради Ново-
празького району, що виконали річний заготівельний план на
101,5% і 102,6% відповідно82. 15 вересня 1932 р. на шпальтах
«Зорі»  знову  з’являється рубрика  «Червона  дошка»,  де  були
опубліковані назви 21 колгоспу і двох сільрад, які закінчили
виконання річного плану хлібозаготівлі83. У номері «Зорі» від
23 вересня 1932 р. на «червону дошку» занесли шість колгоспів
Долинського  району84. Зрозуміло,  що  занесення на  «червону
дошку» відрізнялося від «чорнодощечного режиму», оскільки
не передбачало застосування жодних заходів, а було суто про-
пагандистською акцією.

Критичним наслідком застосування «чорнодощечного» ре-
жиму була блокада пересування мешканців сіл.  Свідок подій
П. І. Проценко описав, що відбувалося у с. Вербки після занесен-
ня на «чорну дошку»:

«Магазини  були  спорожнілі,  на  поличках нічого  не  було,  крім
інвентаря: вил, сап, кіс і т. п. Жителям цих сіл не дозволялося

81 Постанова облвиконкому та обкому КП(б)У з 5 лютого 1933 р. // Зоря. –
1933. – 6 лютого.

82 Кублова, Білянська, Корнєєв, Київський. Річний план хлібозаготівлі ви-
конано // Зоря. – 1932. – 8 вересня.

83 Червона дошка // Зоря. – 1932. – 15 вересня.
84 Червона дошка // Зоря. – 1932. – 23 вересня.

хлібозаготівельні плани» і таким чином «зняти свої села з га-
небної чорної дошки». Наприклад, у номері від 18 грудня 1932 р.
було  оприлюднено  звернення  колгоспників  артілі  «Комуна
степу» Генічеського району, яка виконала річний хлібозаготі-
вельний план на 102% ще 15 серпня 1932 р.78

Друкувалися у «Зорі» і звернення мешканців «чорнодощеч-
них» сіл, які спромоглися виконати заготівельні плани. Одне із
них – одноосібника с. Вербки Афанасія Бондаренка – за змістом
нагадує  донос.  Він перелічив  односельців,  які нібито  мають
«повну  змогу  виконати  свій  хлібоплан»,  але  займаються  са-
ботажем. А. Бондаренко розповів про захований хліб цих «са-
ботажників»:

«А ви, Топчій Михайло, не виконали ще й половини свого хлі-
боплану, говорите, що нічим виконувати. Так обмолотіть же і ті
дві копиці жита,  що й досі стоять у  вашому  дворі  необмоло-
ченими»79.

У цієї пропагандистської історії було продовження. 12 січня
1933 р. спеціальний кореспондент газети «Зоря» Саранча пові-
домив, що нібито А. Бондаренко підтримали інші одноосібники,
а тому завдяки його виклику десята сотня «цілком виконала
хлібоплан» і «взяла на буксир відсталу сусідню дев’яту сотню».
Проте у цій же статті зазначалося, що у с. Вербки із 162 одноосіб-
ників хлібозаготівельний план виконали лише 30 господарств,
тобто насправді звернення А. Бондаренка до суттєвих зрушень
у хлібозаготівлі не призвело80.

5 лютого 1933 р., тобто в день офіційного завершення хлі-
бозаготівельної кампанії в Україні, Дніпропетровський облви-
конком та обком КП(б)У ухвалили постанову про зняття з «чор-
ної дошки» 22 колгоспів, залишивши на ній 128 колективних
господарств. Постанова встановлювала додаткову умову для
скасування «чорнодощечного» режиму у цих колгоспах: фор-
мування посівних фондів. Заготовлене збіжжя тепер мали роз-
поділяти наступним чином: 70% засипати до посівних фондів,

78 Вербівці та гаврилівці! Беріть приклад з нас! // Зоря. – 1932. – 18 грудня.
79 Приймайте виклик одноосібника Бондаренка // Там само.
80 Саранча А. Почин Бондаренка не закріпили // Зоря. – 1933. – 12 січня.
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встановлений  один  діагноз  –  «безбілкові  набряки».  Якщо
додати членів їхніх родин, то кількість голодуючих зростає до
151 особи88.

В останньому списку,  який  вдалося  виявити, за  наступну
декаду зазначені прізвища ще 21 мешканця с. Вербки, у роди-
нах яких нараховувалося 115 осіб89.

Варто зазначити, що прізвища виснажених та пухлих від го-
лоду мешканців с. Вербки зустрічаються і в списках хворих Пав-
лоградської районної лікарні. Наприклад, у відомостях за період
з 20 лютого по 5 березня 1933 р. зазначені прізвища двох селян90.

Таким чином, аналіз навіть цих неповних даних дозволяє
зробити висновок про масове голодування мешканців с. Верб-
ки, що призвело до зростання смертності. Якщо вже у лютому
1933 р. вимирали цілі селянські родини, то можна уявити мас-
штаби смертності у квітні–червні, коли у селян вичерпалися всі
продовольчі ресурси, а виснажені від голоду колгоспники та
одноосібники були змушені працювати на посівній кампанії.
Зокрема, про зростання смертності серед дітей у с. Вербки по-
відомляв 30 квітня 1933 р. секретар Павлоградського райкому
КП(б)У Баннік91.

Про масову смертність у с. Вербки свідчать також очевидці
тих подій, яким вдалося вижити під час голодного лихоліття.
Приміром, Я. Г. Бузоверя згадував, що

«у Голодоморі 1932–1933 рр. загинуло дуже багато людей нашого
села,  залишилася  третя  частина  його  населення.  Виживали
тільки ті люди, які були здатні працювати»92.

В. Шумко пригадав, що із семитисячного населення с. Верб-
ки померло 3 тисячі – «майже половина»93.

88 Держархів Дніпропетровської обл., ф. Р-2240, оп. 1, спр. 81, арк. 22, 23.
89 Там само, арк. 25.
90 Там само, арк. 11.
91 Голодомор 1932–1933 років. в Україні: злочин влади – трагедія наро-

ду. – С. 391.
92 Пам’ять народу: геноцид в Україні голодом 1932–1933 рр. Свідчення:

у 2 кн. Кн. 1.– С. 188.
93 Великий голод в Україні 1932–1933 років. Т. II. – С. 269.

їздити в  інші села  і в  м. Павлоград  за продуктами.  Села  були
оточені військами, але люди таємно почали тікати до м. Пав-
лограда, і інколи їм вдавалося купити хоч крихітку хліба. Якщо
ж хоч когось було зловлено, то зараз же каралося»85.

Ще один очевидець із с. Вербки В. Шумко згадував:
«[…]  Ми  жили  близько  міста  Павлограду,  то  люди  старалися

тікати. Але місто було оточене, село оточене – не випускали. Не
випускали ні в село, ні з села. А то, значить, “чорна дошка”. Та-
кий стовб і напис “Бойкот”.  І не тільки тут, а в місто підеш за
п’ять кілометрів – місто Павлоград – якщо з Вербок, то нічого
не продають, мусиш показати папірець, звідки ти. Нічого!»86.

Стан блокади і тотальне вилучення продовольства приріка-
ли мешканців «чорнодощечних» сіл на голодну смерть. Архівні
документи свідчать про масовий голод і велику смертність на-
селення у занесених на «чорну дошку» селах Дніпропетровщи-
ни. Наприклад, у фондах Дніпропетровського облздороввідділу
зберіглися декілька списків хворих і померлих від голоду меш-
канців с. Вербки, підготовлені інспектором охорони здоров’я
Павлоградського району Щегловим. У першому списку – за пе-
ріод з 20 лютого по 1 березня 1933 р. – зазначені прізвища та
імена 21 мешканця села, віком від 4-х до 70-ти років, які пред-
ставляють всі соціальні групи: колгоспники, одноосібники, ро-
бітники. При цьому у списку зазначається кількість членів їхніх
сімей – всього 118 осіб, яких також можна вважати голодуючи-
ми. Важливо, що зазначається і кількість членів сімей помер-
лих від голоду – 11 осіб, зокрема, вже були повністю вимерлі
родини87.

У двох списках за наступну десятиденку – з 1 по 10 березня
1933 р.  –  зафіксовані  прізвища  32  голодуючих  мешканців
с. Вербки  (в  першому – 12,  другому  – 20).  У всіх  голодуючих

85 Пам’ять народу: геноцид в Україні голодом 1932–1933 рр. Свідчення:
у 2-х кн. Кн. 2 / упоряд.: О. Веселова, О. Нікілєв; відп. ред. В. Смолій. – К.:
ВД «КАЛИТА», 2009.– С. 695.

86 Великий голод в Україні 1932–1933 рр.: у IV т. Т. II. Свідчення очевидців
для  Комісії  Конгресу  США  / Виконавчий  директор Комісії  Джеймс
Мейс. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 270.

87 Держархів Дніпропетровської обл., ф. Р-2240, оп. 1, спр. 81, арк. 12.
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дошку» ще до ухвалення постанови політбюро ЦК КП(б)У від
18 листопада 1932 р.,  застосовуючи до  них товарну блокаду.
Після санкціонування «чорнодощечного» покарання республі-
канською владою партійно-радянське керівництво Дніпропет-
ровщини до початку грудня 1932 р. занесло на «чорну дошку»
228 колгоспів у 44 районах.

Спочатку «чорнодощечні» заходи застосовувалися до кол-
госпів з найнижчими показниками виконання хлібозаготівлі.
Але наприкінці грудня 1932 р. обласна влада під тиском сталін-
ського  емісара  П. Постишева  змінила  підхід  до  визначення
об’єктів репресії:  на  «чорну  дошку»  почали  заносити  великі
колгоспи із значними заготівельними планами, які складали
вагому частину районного та обласного плану хлібозаготівлі.

Крім колективних господарств, де «чорнодощечний» режим
запроваджувався  рішеннями  обласної  влади,  два села  Дніп-
ропетровської області – Вербки Павлоградського і Гаврилівка
Межівського районів – були занесені на «всеукраїнську чорну
дошку» постановою РНК УСРР і ЦК КП(б)У від 6 грудня 1932 р.

До «чорнодощечних» сіл та колгоспів застосовували адмі-
ністративні  репресії:  товарну  блокаду,  штрафування  селян-
одноосібників  у  натуральній  і  грошовій  формі,  дострокове
стягнення фінансової заборгованості з колгоспів. У «чорнодо-
щечних» селах проводилася чистка колгоспів, партосередків,
вилучення  співробітниками  ДПУ  УСРР  «контрреволюцій-
них елементів», а також здійснювалася депортація селянських
господарств.

Репресії у «чорнодощечних» селах поєднувалися з агітацій-
но-пропагандистськими заходами: випускалися стіннівки, виві-
шувалися «дошки ганьби», плакати й гасла. Республіканські та
обласні газети відряджали до них спеціальних кореспондентів,
які висвітлювали процес репресивної чистки колгоспів, парт-
осередків, сільрад, виконання ними хлібозаготівельних планів.

Після офіційного завершення хлібозаготівельної кампанії
5 лютого 1933 р. у Дніпропетровській області на «чорній дошці»
залишилось 128 колективних господарств, де продовжувало-
ся вилучення збіжжя у голодуючих селян. Головним наслідком
«чорнодощечного» режиму,  запровадженого  у  селах  Дніпро-

За документами  Божедарівського райкому  КП(б)У  можна
частково  реконструювати  наслідки  застосування  «чорнодо-
щечного режиму» у колгоспі «Зелений лан» Адамівської сільра-
ди. Станом на 11 березня 1933 р. співробітники ДПУ у цій сіль-
раді виявили 15 родин, пухлих від голоду. Голодні колгоспники
відмовлялися виходити на роботу, вимагаючи видачі хліба:

«Й так ходимо пухлі від буряків, працювати не будемо, доки не
дадуть хоча б маленьку частину хліба»94.

Про  важке  становище «чорнодощечних» колгоспів  «Жов-
тень» і «Комбайн» писав у листі до Й. Сталіна від 17 березня
1933 р. секретар Сталіндорфського райкому КП(б)У Кіпер, за-
значаючи, що упродовж останніх чотирьох місяців чисельність
колгоспників у цих колективних господарствах зменшилася на
50%. У колгоспі «Жовтень» 11 селян померли від голоду, 12 –
настільки  опухли,  що  не могли  підвестися.  У  колгоспі «Ком-
байн» пухлих від голоду було 28 осіб. Хоча на той момент до
цих колгоспів вже не застосовувалися репресивні заходи, вони
продовжували  залишатися на  «чорній  дошці»95. Тому  «Кіпер
ініціював зняття названих колгоспів з “чорної дошки”»96.

Г. Папакін також звернув увагу, що
«усі 14 районів Дніпропетровської області (Якимівський, Апос-

толівський,  Великолепетиський,  Високопільский,  Генічеський,
Кам’янський,  Мелітопольский,  Межівський,  Нижньосирогізь-
кий, Нововасилівський, Павлоградський, П’ятихатський та Со-
фіївський), щодо  яких за  документами  ДПУ  УСРР на  початку
березня 1933 р. констатовано “найбільш важкий стан”, наявні
серед 48 районів/міськрад, населені пункти яких були занесені
на “чорну дошку”. За офіційною інформацією ДПУ, там голоду-
вало 5315 осіб., а померло від голоду – 1564 особи»97.

Підсумовуючи, зазначимо, що колективні господарства та
сільради Дніпропетровської області почали заносити на «чорну

94 Держархів Дніпропетровської обл., ф. П-19, оп. 1, спр. 734, арк. 35, 41.
95 Голодомор 1932–1933 років в Україні: злочин влади – трагедія наро-

ду. – С. 362.
96 Папакін Г. «Чорні дошки»: антиселянські репресії (1932–1933). – С. 211.
97 Там само. – С. 205.
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Romanets N. The system of «blacklisting» in Dnipropetrovsk region

The purpose of the article is to highlight the system of «blacklisting» in
Dnipropetrovsk region during the period of the grain procurement
campaign in 1932/33: the scale, repressive measures, propaganda
campaigns, their impact on the implementation of grain procurement
and the consequences.

The methodology of research is based on the principles of historicism,
scientificity and comprehensiveness. Comparative-historical, problem-
chronological and historical-genetic methods were used to achieve the
goal of this research. The hermeneutic method was important to analyze
archival documents.

Conclusions. Collective farms (kolkhozes) and villages of Dnipropetrovsk region
had been listed to so-called the «black board» (chorna doshka) even
before the resolution of the Politburo of the Central Committee of the
CP(b)U on November 18, 1932, was adopted. Trade blockade was
undertaken to the rural settlements of this region. When the «blacklisting»
as a punishment was sanctioned by the republican authorities, the party-
Soviet leadership of Dnipropetrovsk region listed 228 collective farms of
44 districts to the «black board» at the beginning of December 1932.

Initially, the blacklist system was applied to collective farms which
rates of grain procurement were the lowest. However, at the end of
December 1932, the regional authorities, pressured by Stalin’s emissary
P. Postyshev, changed their approach to defining the objects of repression.
The large collective farms that had to fulfill the largest part of the district
and regional grain procurement plan were listed to the «black board» too.

Administrative repressions applied to the blacklisted villages and
collective farms. These farms were cut off from trade and had their
monetary loans and grain advances called in; individual farmers had to
pay a monetary fine and food was confiscated as a «penalty». At the
same time the purges of the party cells as well as the collective farms
took place in the blacklisted villages. These repressive measures were
combined with propaganda ones. The «black boards» were installed at
entrances to the settlements and special correspondents of republican
and regional newspapers were sent there to write the reportages.

After the grain procurement campaign was ended officially on
February 5, 1933, 128 collective farms were still listed to the «black
boards» in Dnipropetrovsk region. The main consequences of
«blacklisting» system in the villages of Dnipropetrovsk region were mass
starvation and higher mortality rates.

Key words: repressions, blacklisting, «black boards» (chorna doshka), collective
farms, Dnipropetrovsk region.

петровської області, стали масовий голод і велика смертність
населення.
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вищі та могли безпосередньо на момент операції брати участь в
українському визвольному русі, становили лише 16%. Отже, опе-
рація фактично стала повторною репресією проти сімей, які уже
зазнали тиску комуністичної тоталітарної системи.

Ключові слова: операція «Запад», радянські депортації, МДБ УРСР,
протиповстанська боротьба, Західна Україна, сталінські репресії.

Дослідження сталінської депортаційної політики загалом,
та її складових зокрема, стало одним із важливих напрямів нау-
кових  досліджень  репресивної  природи тоталітарного кому-
ністичного режиму. Попри значну кількість праць, низка дос-
лідницьких  питань  продовжує  залишатися  відритими  або ж
дискусійними.  Переважно, такий стан академічної  розробки
проблематики цілком залежний від можливості відкритого оп-
рацювання архівних фондів радянських репресивних органів.
Саме брак джерел перешкоджав вивченню низки проблемних
моментів та верифікації вже оприлюднених гіпотез.

Встановлення кількісних результатів депортації «Запад» та
аналізу оцінки проведеного масового виселення самими орга-
нами МДБ, безпосередньо відповідальними за проведення цієї
операції, стало яскравим прикладом таких відкритих та неви-
рішених дослідницьких питань.

Тамара Вронська та Олег Бажан у дослідженнях зазначали,
що кількісні дані про результати проведеної масової депортації
різняться у документах різних відомств та різного періоду. Так,
дослідниками було зафіксовано, що у документах МДБ та МВС
УРСР можна зустріти діапазон примусово виселених від 76 192
до 77 808 осіб або ж від 26 332 до 26 682 сімей1. Наталія Гірна

1 Бажан О. Операція «Захід»  – апогей  депортаційних акцій  радянських
спецслужб на західноукраїнських землях (1940–1950-і роки) // Реабілі-
товані  історією. Львівська  область. – Львів: Астролябія, 2014. – Кн. 2:
м. Борислав, Бродівський район. – С. 139; Його ж. Операція «Захід»: до
75-річчя депортації населення Західної України у віддалені райони СРСР
// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2013. – Вип. 18. – С. 345;
Вронська Т. Етнодемографічна катастрофа в Західній Україні: жовтень
1947 р. //  Історико-географічні дослідження  в Україні:  зб. наук.  пр. –
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Андрій КОГУТ*

Підсумки та результати депортації «Запад»
за документами МДБ УРСР

Мета статті – дослідження підсумків та встановлення кількісних ре-
зультатів депортаційної операції «Запад» жовтня 1947 р. шляхом
проведення аналізу комплексу архівних документів органів МДБ
УРСР, що були визначені безпосереднім виконавцем масового при-
мусового виселення.

Методологія ґрунтується на застосуванні загальноісторичних компа-
ративного та історично-критичного підходів, поєднаних з джере-
лознавчими та архівознавчими методами (внутрішня та зовнішня
критика джерел), а також проблемно-хронологічним та статистич-
но-аналітичним методами (із елементами квантитативного підходу).

Висновки. Аналіз документів МДБ УРСР переконливо засвідчив, що
потенційно остаточними кількісними результатами операції «За-
пад» стали дані, зафіксовані у довідці «Про результати проведеної
операції з виселення сімей оунівців і бандитів зі західних областей
України» від 26 грудня 1947 р.

Керівництво  операцією  «Запад»  свідомо  маніпулювало
кількісними показниками для заздалегідь запланованого їхнього
перевиконання.  Результати  депортації  вплинули  на  посилення
атмосфери страху серед місцевого населення, що справило відчут-
ний деморалізуючий ефект щодо безпосередньої підтримки україн-
ського підпілля. Водночас депортація не  тільки не призвела до
ліквідації структур українського визвольного руху, а й посилила
активність українського підпілля.

Унаслідок операції «Запад» із території Західної України було
депортовано  26 332  сім’ї  або  77 791 особу  (більш,  ніж  кожного
сотого  мешканця  семи  західних  областей  УРСР).  Втекти  або
уникнути виселення вдалося 8% сімей та 15,5% осіб від кількості
депортованих.

Депортація мала виразне «жіноче обличчя», оскільки поло-
вину від усіх виселених становили саме представниці жіночої статі
(49% жінок віком старших 15-ти років). Понад половину від усіх
виселених – 55 % були сім’ї раніше засуджених осіб, а сім’ї уби-
тих – 26%. Сім’ї осіб, які перебували на «нелегальному» стано-

* Когут Андрій Андрійович – кандидат історичних наук, директор Галузе-
вого державного архіву Служби безпеки України (далі – ГДА СБ Украї-
ни); andriy@kohut.in.ua; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5524-3171.
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равління НКВС–КДБ УРСР, м. Київ» ГДА СБ України зберігається
чимало архівних свідчень про підготовку, планування, прове-
дення та підбиття підсумків операції, документи узагальнено-
го звітного характеру або ж фіналізовані кількісні показники
відсутні.  Наявні  звіти  частини  регіональних  управлінь  МДБ
УРСР та кількісні дані дають змогу реконструювати особливості
польового та завершального етапів операції «Запад», проаналі-
зувати  динаміку  безпосереднього  проведення  примусового
виселення, проте залишають відкритими дослідницькі питання
про те, які саме результати та підсумки операції були відзвіто-
вані органами МДБ УРСР6.

Опрацювання ширшого корпусу документів ГДА СБ України
дозволило окреслити низку архівних справ, що містять інфор-
мацію про підсумки та кількісні результати операції «Запад».
Так, було  виявлено  доповідну записку  від  25 жовтня 1947 р.
безпосередніх керівників депортації – заступника міністра дер-
жавної безпеки СРСР С. Огольцова та міністра державної без-
пеки УРСР  С. Савченка  – «Про  підсумки операції  з  виселення
сімей активних бандитів і націоналістів  із західних областей
Української РСР» першому секретарю ЦК КП(б)У Л. Каганови-
чу та голові Ради міністрів Української РСР М. Хрущову7.

У фонді 10 зберігаються архівні матеріали колишнього 10-го
відділу КДБ та його попередників, зокрема – відділу «А» НКВС–
МДБ (1943–1953 рр.). Відділ «А» був підрозділом, що здійсню-
вав не тільки накопичення статистичних відомостей про стан
справ з обліковими справами на виселених, але й контролював
правильність та повноту зібраних співробітниками радянських
спецслужб даних, необхідних для ухвалення рішення про де-
портацію тих чи інших осіб. Для дослідження операції «Запад»
важливе значення має справа з даними на виселені «сім’ї ОУН»8.
Саме у ній відображено статистичні результати з підготовки
облікових справ на виселених та динаміку цієї роботи з червня
1947 р. і до кінця грудня 1948 р.

6 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 673–677, 727.
7 Там само, спр. 669, арк. 342–355.
8 Там само, ф. 10, оп. 1, спр. 31.

подавала кількість депортованих у 78 532 особи у складі 26 518
сімей, проте через  відсутність  посилання  важко  встановити
джерело цих кількісних показників2. Олександр Пагіря, на осно-
ві документів МДБ УРСР з фондів ГДА СБ України, оприлюднив
кількість виселених у 77 291 особу – 26 332 сім’ї3.

Т. Вронська та О. Бажан розглядали доповідну записку мі-
ністра внутрішніх справ СРСР С. Круглова заступнику голови
Ради міністрів СРСР Л. Берії від 28 листопада 1947 р. як своєрід-
ний підсумковий документ проведеної операції4. Текст доповід-
ної записки, з фондів Державного архіву Російської федерації,
було опубліковано у другому томі тритомного видання «Депор-
тації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Доку-
менти,  матеріали,  спогади»5.  Водночас,  зазначена  доповідна
записка стосувалася винятково питань, пов’язаних з розміщен-
ням депортованих у місцях спецпоселень та взагалі не містила
жодної звітної інформації про результати та підсумки завер-
шення депортаційної операції «Запад».

Дискусійність та невирішеність питання про кількісні по-
казники депортаційної операції жовтня 1947 р. була зумовле-
на,  передусім,  браком  узагальненого  звітного  документа по
«лінії МДБ», а також відсутністю доступу до архівних джерел,
які б давали можливість здійснити аналіз зазначених проблем-
них тем. Попри те, що у шести  справах фонду 2 «Управління
боротьби з бандитизмом НКВС – Управління 2-Н МДБ, 4-те уп-

2 Гірна Н. Операція «Запад» – найбільша репресивно-виселенська акція
радянської влади проти українців // Національна пам’ять (на вшану-
вання жертв тоталітаризму). – 2018. – Вип. 2. – Т. 1. – С. 17.

3 Пагіря О. Операція «Захід» на Західній Україні у жовтні 1947 року [Елект-
ронний ресурс] // Меморіальний музей тоталітарних режимів «Тери-
торія терору». – Режим доступу: http://www.territoryterror.org.ua/uk/
publications/details/?newsid=299, вільний (дата звернення: 19.11.2020).

4 Бажан О. Операція «Захід»… – С. 345; Вронська Т. Упокорення страхом… –
С. 365.

5 Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Докумен-
ти, матеріали, спогади: [у 3 т.] / упоряд. Ю. Сливка та  ін. – Львів: Ін-т
українозн. ім. І. Крип’якевича НАН України, 1998. – Т. 2: 1946–1947 рр. –
С. 289–290.
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№ 1933/см, поданій міністром внутрішніх справ УРСР Т. Стро-
качем  10 листопада  1947 р.  міністру  внутрішніх  справ  СРСР
С. Круглову, зазначалося, що операцію завершено 26 жовтня12.

Інформація, подана у доповідній записці, що майже 600 сі-
мей зі Станіславської та Чернівецької областей через складні
погодні умови «піднято» у межах відзвітованої МДБ УРСР трива-
лості операції, але завантажено в першій половині 23 жовтня.
Якщо депортовані з Буковини, відповідно до звітів місцевого
УМДБ, і були доставлені на станції завантаження на зазначену
дату, то сім’ї, «підняті» у Жаб’є, були доставлені на станцію Во-
рохта тільки 25 жовтня.

У доповідній записці С. Огольцов та С. Савченко інформува-
ли, що попередньо планувалося виселяти 25 467 родин, однак
фактично виселено на 897 сімей більше, а саме – 26 364 загаль-
ною  кількістю 77 806 осіб13.  Аналіз  архівних  документів про
підготовку та проведення операції «Запад» свідчить, що пере-
виконання плану було заздалегідь запланованим. Оскільки у
різних документах МДБ УРСР зазначено різні плановані показ-
ники,  видається неможливим  точно визначити  різницю  між
кількістю сімей, запланованих до виселення, кількістю сімей,
намічених до виселення, та кількістю сімей, які було депорто-
вано. Водночас намір планово перевиконати план чітко про-
слідковується як з листування між штабом керівництва опера-
цією та обласними УМДБ – начальниками та уповноваженими
з операції «Запад», так і зі зведених даних про результати про-
ведення депортації.

Так, у «Звітній довідці…» чекісти розрізняли кількість пла-
нованих до виселення сімей (25 249 одиниць) та кількість на-
мічених до виселення (27 510 одиниць). Порівняння кількості
сімей, намічених до виселення, поданій у «Звітній довідці…» із
даними зазначеними у зведеній таблиці «Розстановки сил і за-
собів зі забезпечення майбутньої операції по справі «Запад»»
від  20 жовтня  (у  таблиці  зазначено кількість у  27 565 сімей)

12 Галузевий  державний архів  Міністерства  внутрішніх  справ  України
(далі – ГДА МВС України), ф. 3, оп. 1, спр. 93, арк. 135.

13 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 669, арк. 343.

Аналіз відомих раніше та нововиявлених архівних докумен-
тів засвідчив, що підсумовування результатів операції «Запад»
тривало упродовж перебігу примусового виселення спеціально
створеними групами під координацією полковника М. Лєбєдєва
та підполковника А. Кагановича, а узагальнені дані були подані
у «Звітній довідці за результатами проведення операції по спра-
ві “Запад”» (далі – «Звітна довідка…»)9. Ймовірно, ця довідка
була  укладена  відразу  після  завершення  масової  депортації
наприкінці двадцятих чисел (орієнтовно 26–27) жовтня 1947 р.

Доповідну записку № 5061/ос «Про підсумки операції з висе-
лення сімей активних бандитів і націоналістів зі західних об-
ластей Української РСР» керівники операцією «Запад» С. Оголь-
цов  та  С. Савченко подали  зі Львова  першому секретарю  ЦК
КП(б)У Л. Кагановичу та голові Ради міністрів УРСР М. Хрущову
25 жовтня 1947 р. Попри те, що депортація де-факто ще трива-
ла, у 14-ти сторінковому документі вже констатовано успішне
проведення операції масового примусового виселення10.

Доповідна складена за типовою структурою звітних доку-
ментів, підготовлених співробітниками радянських спецслужб,
та містила чотири послідовні блоки інформації: відомості про
початок та завершення операції з кількісними даними отриманих
результатів щодо планованих; опис перебігу операції з харак-
терними подіями та ілюстративними прикладами щодо реалі-
зації різних етапів примусового виселення; блок з інформацією
про «реагування населення»; дані про проблемні моменти та
загальну оцінку дисципліни виконавців масової депортації.

Передусім С. Огольцов та С. Савченко констатували, що опе-
рацію було проведено упродовж двох днів – розпочато 21 жовт-
ня о 6 ранку та завершено о 20 годині 22 жовтня11. Попри те, що
переважну більшість контингенту й справді «підняли» з місць
проживання та доправили на станції завантаження упродовж
зазначеного часу, такі хронологічні межі проведення операції
не відповідали дійсності. Прикметно, що у доповідній записці

9 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 727, арк. 72.
10 Там само, спр. 669, арк. 342–355.
11 Там само, арк. 342–343.
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Водночас, якщо порівнювати кількість виселених сімей із
наміченими до виселення, то у такому разі констатується недо-
виконання реального плану на 915 одиниць. У регіональному
розрізі  останній  варіант  аналізу  відображає  перевиконання
планів лише для Тернопільської області, де перевищення стано-
вило або 253 (щодо намічених до виселення сімей), або 953 оди-
ниці (щодо плану). За результатами уточнень даних депорто-
ваних наприкінці грудня 1947 р. було знижено кількісні показ-
ники виселених із Тернопільщини сімей до 5001 одиниці. Та
навіть у цьому разі план із депортації по цій області перевикона-
но на 201 або ж 901 сім’ю. Якщо за даними «Звітної довідки…»
план перевиконували всі області, то після уточнень та підведен-
ня підсумків проведення операції станом на 26 грудня 1947 р.
виявилося, що по Львівській області виселено 5223 сім’ї, проти
5249 планованих або ж 5500 намічених до виселення17, тобто
план по області все ж було недовиконано. У решті областей си-
туація була типовою – виселено більше офіційного плану, але
менше наміченого керівництвом операції. Детальніше про спів-
відношення в обласному розрізі планованих, намічених до ви-
селення та виселених сімей див. діагр. 218.

У  доповідній  записці  від  25 жовтня  також подано  розріз
згідно з адміністративним поділом та трьома категоріями де-
портованих сімей. Так, зазначалося, що із Волинської області
виселено 2681 сім’ю  (проти 2774 намічених до виселення), з
Дрогобицької – 4572 (проти 5396 планованих), з Львівської –
5232 (проти 5500 планованих), з Ровенської – 3801 (проти 3810
планованих), Станіславської – 4513 (проти 4630 планованих),
Тернопільської – 4980 (проти 4800 планованих), Чернівецької –
585 (проти 600 планованих)19.

За категоріями прозвітовано про такий розподіл: сімей за-
суджених – 15 345 одиниць (проти 15 445 планованих), сімей
убитих – 7007 (проти 7009 планованих) та сімей нелегалів –
4012 одиниць (проти 5111 планованих). Також інформувалося,

17 ГДА СБ України, ф. 10, оп. 1, спр. 31, арк. 42.
18 Там само, ф. 2, оп. 1, спр. 727, арк. 72; ф. 10, оп. 1, спр. 31, арк. 42.
19 Там само, ф. 2, оп. 1, спр. 669, арк. 344; спр. 727, арк. 72.

фіксує незначні розходження у кількості намічених до переви-
конання  плану  сімей  –  55 одиниць  (виникло  через  подання
різних показників для Дрогобицької області: напередодні ви-
селення – 5451, під час та після проведення виселення – 5396).
Також різнилася і кількість планованих до виселення родин –
у  доповідній  записці  від  25 жовтня  зафіксовано  цифру  у
25 467 сімей,  натомість у  «Звітній  довідці…»  було  зазначено
25 249 сімей14.  Прикметно,  що  дані по  лінії  МВС  УРСР  також
містили іншу кількість родин, планованих на виселення (25 298
у складі 84 820 осіб)15.

Попри  відсутність  чіткості  у  статистичних  та  кількісних
показниках,  те,  що  керівництво  операцією  «Запад»  свідомо
маніпулювало з метою планового перевиконання плану про-
слідковується в усіх дотичних документах. Обласні УМДБ от-
римували  одні  кількісні  показники  (вищі,  ніж  прозвітовані
партійним  органам), натомість комуністичному  керівництву
подавали інші (нижчі, ніж «органам») планові показники. Ана-
ліз даних, зафіксованих у «Звітній довідці…», засвідчив навіть
більше «перевиконання плану», ніж було прозвітовано 25 жовт-
ня, а саме на 1364 сім’ї (див. діагр. 1)16.

Діаграма 1. Співвідношення кількості планованих,
намічених до виселення та депортованих сімей

станом на кінець жовтня 1947 р.

14 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 727, арк. 47, 72.
15 ГДА МВС України, ф. 3, оп. 1, спр. 93, арк. 135; ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1,

спр. 520, арк. 53.
16 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 727, арк. 72.
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що  виселено  1812 куркульських  родини  (проти  1605 плано-
ваних).  Окремо  наводилася  кількість  виселених  з  обласних
центрів – 896 сімей, також зі Львова – 27620. У «Звітній довідці…»
у  розподілі  за  категоріями  подано  інші  кількісні  показники
депортованих сімей за трьома категоріями, визначеними нор-
мативно-розпорядчими актами операції «Запад»: сімей засуд-
жених виселено 14 764 (56% від усіх), убитих – 7208 (27%) та
нелегалів – 4623 сім’ї (17%, докладно див. діагр. 3)21. Незважа-
ючи на те, що керівництво органів постійно наголошувало на
необхідності виселення більшої кількості сімей «активних не-
легалів», вони не тільки становили найменшу категорію депор-
тованих, але й у підсумку операції показник за цією категорією
виявився меншим на одну п’яту від запланованого. Отже, най-
більший репресивний удар завдано тим сім’ям, які й так уже
зазнали тиску радянської системи через арешт чи вбивство її
членів.

Діаграма 3. Розподіл категорій депортованих сімей
під час операції «Запад», кількісні та відсоткові показники

станом на кінець жовтня 1947 р.

20 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 669, арк. 344; спр. 727, арк. 47.
21 Там само, ф. 2, оп. 1, спр. 727, арк. 72.

Діаграма 2. Співвідношення планованих,
намічених до виселення та депортованих сімей

у регіональному розрізі
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раїнського підпілля (з них 2046 «одиночок») (див. табл. 1)25. В
узагальнених  кількісних даних  про  процес  ліквідації  україн-
ського  націоналістичного  підпілля  упродовж  1944–1954 рр.,
станом на 1947 р. було зафіксовано 6011 осіб26. Так, загальна
кількість сил, які перебували у підпіллі на момент проведення
операції може бути окреслена порядком п’яти–восьми тисяч осіб.
Порівнюючи з особовим складом, залученим до депортації з ра-
дянського боку – понад шістдесят дві тисячі осіб (див. табл. 2)27 ,
не рахуючи понад тринадцять тисяч співробітників МВС УРСР
відповідальних  за  проведення  транспортування28,  мобіліза-
ційні резерви повстанців, розосереджені по криївках та укрит-
тях, робили спротив депортації практично неможливим.

Водночас, як зазначали у доповідній керівники операції «За-
пад» С. Огольцов та С. Савченко, фіксувалися спроби «підбурю-

01.08.1947 р. 01.01.1948 р.
антирад. орг. «бандгрупи» антирад. орг. «бандгрупи»Область

орг. учасн. орг. учасн. орг. учасн. орг. учасн.

Волинська 28 221 40 217 28 164 33 152

Дрогобицька 180 976 17 233 176 1080 6 102
Львівська 61 319 36 231 66 388 31 180
Ровенська 47 260 39 209 62 338 47 269

Станіславська 152 729 38 444 155 699 32 379

Тернопільська 171 865 52 371 130 449 34 169

Чернівецька 19 51 1 3 21 56 – –
Закарпатська 17 99 4 28 6 37 1 7

Всього 675 3520 227 1736 644 3211 184 1258

Таблиця 1. Чисельність оунівського підпілля
за даними обліку МДБ УРСР

25 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 669, арк. 508; спр. 913, арк. 13.
26 Там само, ф. 13, оп. 1, спр. 372, т. 74, арк. 334.
27 Там само, ф. 2, оп. 1, спр. 727, арк. 47.
28 ГДА МВС України, ф. 3, оп. 1, спр. 93, арк. 135.

Описова частина доповідної від 25 жовтня з  інформацією
про  перебіг виселення  розпочиналася  з  переконання  керів-
ників операції «Запад» С. Огольцова і С. Савченка, що відсутність
організованого спротиву депортаційній операції з боку націо-
налістичного  підпілля  варто  пояснювати  результативністю
реалізації наказу МДБ СРСР № 00207 щодо ліквідації українсь-
кого підпілля та ефективністю проведеної підготовчої роботи22.

Такий висновок зроблено на підставі того, що під час прове-
дення операції «Запад» траплялися лише поодинокі, нескоор-
диновані спроби озброєного спротиву  проведенню масового
виселення. Окремо підкреслено той факт, що у гірській, лісовій
та малолюдній місцевості при конвоюванні депортованих, неза-
лежно від кількості охорони, жодних спроб відбити виселених
не було. У доповідній записці зазначалося, що зафіксовано всьо-
го 8 випадків збройного спротиву підпільників, які перехову-
валися у криївках, розміщених у будівлях депортованих сімей.
С. Огольцов і С. Савченко описали такі випадки, а також ще де-
кількох незначних бойових сутичок. Так, наприклад, у с. Завадів
Стрийського району Дрогобицької області у будинку сім’ї під-
пільника Ципюк (на псевдо «Богун») під час проведення депор-
тації виявлено криївку, де переховувався сам підпільник. Під
час перестрілки «Богуна» вбито. У с. Новий Двір Ровенського
району  під  час виселення  сім’ї  підпільника був  обстріляний
рядовий внутрішніх військ Баранов23.

Аналізуючи документи МДБ УРСР, можна дійти висновку,
що ймовірність озброєного та організованого спротиву масовій
депортації  з боку  підпілля  була  мінімальною.  Визначальним
фактором був кількісний потенціал сил українського визволь-
ного руху. На 1 серпня 1947 р. управлінням 2-Н МДБ УРСР було
обліковано 7589 учасників у 902 націоналістичних організаці-
ях, підрозділах та боївках (з них 2333 «одинаків»)24. Станом на
1 січня 1948 р. обліковано 828 структур та 6515 учасників ук-

22 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 669, арк. 345.
23 Там само, арк. 345–347.
24 Там само, ф. 16, оп. 1, спр. 611, арк. 128.
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ного керівництва  у  правильності  проведення  депортаційної
операції. Водночас у вже згадуваній узагальненій за результата-
ми «Звітній довідці…» було подано інші кількісні показники, які
попри те, що незначно відрізнялися від даних доповідної за-
писки – арештовано всього було 28 осіб, вбито – 15 осіб та ще
38 осіб з’явилися із повинною31, все ж констатували неточності
у чекістській статистиці.

Попри те, що як зазначалося у звітній доповідній записці від
25 жовтня, більшість населення виконувало вказівки виконав-
ців депортацій, зафіксовано поодинокі випадки відмови вихо-
дити з будинків, зазвичай з боку жінок32. Фіксація таких фактів
була закономірною, адже жінки становили половину від усіх
примусово виселених (жінки – 49% від усіх депортованих, чо-
ловіки – 24%, а діти до 15 років – 27%, докладно див. діагр. 4)33.

У доповідній записці констатувалося, що всі спроби уник-
нути примусового виселення або ж втекти під час проведення
операції «були ліквідовані»34. Як приклад, цитувалися три епі-

31 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 727, арк. 72.
32 Там само, арк. 350.
33 Там само, ф. 10, оп. 1, спр. 31, арк. 43.
34 Там само, ф. 2, оп. 1, спр. 669, арк. 350.

Діаграма 4. Статево-віковий відсотковий розподіл депортованих
під час операції «Запад» (26 грудня 1947 р.)

вати населення до волинок та ексцесів». Зокрема інформували
про вигуки співчуття депортованим із боку місцевого населен-
ня у селах Ровенського району, а у с. Тенетники Букачівського
району Станіславської області було зроблено 7 ударів у церков-
ний дзвін, на що почало збиратися місцеве населення та невда-
ло спробувало завадити операції примусового виселення29.

У доповідній записці окремо наголошувалося, що переваж-
на більшість арештованих (29) та вбитих (14) під час операції
підпільників захоплено чи ліквідовано саме у будинках, де про-
живали депортовані  сім’ї. У документі  цитувалося сім  відпо-
відних прикладів з Дрогобицької, Львівської та Тернопільської
областей30. Це твердження мало посилити впевненість партій-
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Волинська 1186 4243 517 1703 945 7408
Дрогобицька 1041 5580 590 642 3863 10 675

Львівська 1030 5582 1588 1751 2243 11 164
Ровенська 997 4689 327 1672 1532 8220

Станіславська 1224 6059 653 726 2591 10 029
Тернопільська 1162 5685 610 2296 3782 12 373
Чернівецька 219 500 318 723 600 2141

Резерв — 55 — — — 55
Всього 6859 32 393 4603 9513 15 556 62 065

Таблиця 2. Кількісний склад сил та засобів планованих
до залучення в операції «Запад» на 20 жовтня 1947 р.*

* Додатково планувалося залучити 1227 водіїв зі складу Радянської армії,
всього солдат мало бути залучено 33 620 осіб.

29 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 669, арк. 347–348.
30 Там само, арк. 347–348.
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фіксування таких даних органами МДБ УРСР, можна стверджу-
вати, що про «переважну більшість» не йшлося. Тут, як і в проана-
лізованих вище частинах доповідної записки від 25 жовтня, ке-
рівництво операції «Запад» намагалося видати бажане за дійсне.

Попри позитивну оцінку органами МДБ УРСР реакції місце-
вого населення на проведене масове виселення, у доповідній
записці зазначалося, що в окремих селах Ровенського, Олександ-
рійського та Межиріцького районів Ровенської області трапля-
лися випадки, «коли жінки під впливом націоналістів відкрито
висловлювали співчуття і робили спроби надати їм допомогу».
Зокрема, зазначалося, що «куркульські та антирадянські еле-
менти» вважали, що виселення пов’язано з неминучим швид-
ким початком війни з Америкою та Англією, а також з тим, що
заможні селяни очікують другу хвилю виселень, коли вже ви-
селятимуть саме їхні родини. У документі одним реченням уза-
гальнено зазначалося, що у всіх областях відразу ж після про-
ведення операції було розпочато організацію нових колгоспів39.

Практично  на  півтори  сторінки  у  зазначеній  доповідній
записці окремо подано  інформацію  про  реакцію  інтелігенції
Львова на проведену операцію. Як ілюстрацію цитовано вис-
ловлювання  декількох наукових  працівників АН  УРСР  – ака-
деміка Возняка, старшого наукового співробітника Щурата, мо-
лодшого наукового співробітника Фіголя та лаборанта Львів-
ського університету Іваночко. Загальним рефреном наведених
цитат було очікування масової депортації галичан («місцевих
українців»)40.

В останній частині доповідної записки від 25 жовтня окрес-
лено складнощі, з якими стикалися виконавці масової депор-
тації – наявність у складі виселених сімей військовослужбовців
Радянської армії та негода. Так, на станціях завантаження та
під час ознайомлення оперативних співробітників з облікови-
ми  справами  напередодні  операції  виявлено  низку  сімей,  у
складі  яких  були колишні або  дійсні  військовослужбовці Ра-
дянської армії. Як зазначалося у документі, такі сім’ї не виселя-

39 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 669, арк. 351–352.
40 Там само, арк. 352–354.

зоди спроб втечі у селах Турківського  і Боринського районів
Дрогобицької області та Олександрійського району Ровенської
області. Кількість сімей, яка втекла або сховалася до початку
операції, не зазначалася, хоча сам факт цитувався у доповідній
записці у частині подання даних про осіб, що з’явилися з по-
винною – 18 осіб зі сімей призначених до виселення, які втекли
ще до початку операції35. Натомість у «Звітній довідці…» зазнача-
лося, що уникнути виселення вдалося 1403 сім’ям або 8330 осо-
бам. Найбільша кількість сімей, які втекли від виселення, була
у Дрогобицькій (460 сімей), Станіславській (434 сім’ї) та Ровен-
ській (338 сімей) областях36. Твердження керівництва операції
«Запад» про начебто повний контроль над спробами втеч під
час проведення депортації також спростовується даними, по-
даними органами МДБ на районному та обласних рівнях.

Частина доповідної записки від 25 жовтня з  інформацією
про  «реагування  населення»  розпочиналася  з  висновку,  що
начебто

«переважна більшість населення західних областей України ста-
виться до виселення сімей бандитів і націоналістів позитивно і
в  своїх  висловлюваннях  підкреслює,  що  цей  захід  зміцнить
Радянську  владу  і  очистить  територію  західних  областей  від
націоналістичного підпілля»37.

Як засвідчив аналіз інформації, зібраної органами МДБ УРСР про
суспільну оцінку проведеної масової депортації, частина насе-
лення й справді позитивно відгукувалася про масове виселен-
ня, але варто зважати, що це були дані, переважно отримані від
агентурної мережі або зафіксовані співробітниками органів під
час проведення операції. Натомість аналіз поштової кореспон-
денції засвідчив іншу ситуацію38. Попри те, що сьогодні важко
встановити відсоткове співвідношення  тих, хто  підтримував
або не підтримував депортацію через особливості методології

35 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 669, арк. 348.
36 Там само, спр. 727, арк. 72.
37 Там само, арк. 350–351.
38 Когут А. Матеріали  перлюстрації кореспонденції  за 1946–1949  роки

як джерело для дослідження операції «Захід» (1947) // Архіви Украї-
ни. – 2020. – № 1. – С. 155–172.
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підпілля виселенню, а також різке зниження «бандитських про-
явів» у жовтні, порівняно зі серпнем та вереснем того ж року.
Автори проєкту переконані, що

«у зв’язку з розгромом підпілля  і бандитських груп, їхні вцілілі
залишки під час виселення сімей бандитів не змогли організу-
вати яких-небудь активних дій, спрямованих на зрив операції з
виселення і тільки у поодиноких випадках намагалися чинити
збройний опір, який був швидко паралізований рішучими дія-
ми чекістсько-військових груп і партійно-радянським активом,
що брав участь в операції»46.

Водночас ЦК КП(б)У зазначав, що в окремих районах Ровен-
ської,  Львівської та Дрогобицької  областей  після  виселення
націоналістичне підпілля починає знову активізуватися та роз-
гортати  діяльність  проти  «сільського  активу»  та створення
колгоспів. ЦК КП(б)У ставив завдання перед партійними органі-
заціями та органами МДБ західних областей у жодному випадку
не послаблювати роботу з рішучої ліквідації «рештків націона-
лістичного підпілля», вміло використовуючи сприятливу ситуа-
цію, що склалася внаслідок виселення сімей та ліквідації у такий
спосіб «основної пособницької бази бандитів та нелегалів»47.

Далі зазначалася необхідність забезпечення збереженості
колгоспного майна, організації озброєних груп самоохорони та
забезпечення підготовки і проведення місцевих виборів, при-
діливши  особливу увагу безпеці  кандидатів  та  виборчих  ко-
місій.  Завершувався  проєкт  застереженням  усіх  партійних,
радянських керівників та співробітників МДБ УРСР щодо «без-
печності й політичної недооцінки значення активної ліквідації
залишків бандитів у зимовий період». Партія вимагала мобілі-
зувати задля цього всі наявні можливості48.

Архівні свідчення з фондів МДБ УРСР загалом підтверджу-
вали оцінку наслідків проведення операції «Запад», принаймні
у перші місяці після масового виселення, про які йшлося у про-
аналізованих вище партійних та чекістських документах. Перш
за все, масова операція вплинула на готовність місцевого насе-

46 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 727, арк. 69.
47 Там само, арк. 69–70.
48 Там само, арк. 71.

лися  й  відсіювалися, а  замість них «піднімалися»  резервні41.
Водночас не  зазначено жодних  кількісних  даних  про  частку
таких сімей, а їх було нараховано щонайменше 230 одиниць42.
Ситуація з негодою у чотирьох областях (Дрогобицькій, Стані-
славській,  Тернопільській та  Чернівецькій)  за  інформацією,
поданою у доповідній записці, призвела до того, що виділений
автотранспорт не використовувався, зв’язок у більшості райо-
нів цих областей був пошкоджений43.

В останньому абзаці звітної доповідної від 25 жовтня 1947 р.
С. Огольцов та С. Савченко підсумовували, що

«залучені до участі у виселенні чекісти, офіцери і солдати військ
МДБ і радянсько-партійний актив діяли зразково, проявили себе
здатними виконувати оперативні завдання в складній ситуації і
цим забезпечили успішне проведення всієї операції»44.

Попри наявність у звітній доповідній записці від 25 жовтня
низки  неточностей  та  маніпуляцій,  про  які  навряд  чи могли
дізнатися адресати, загалом вона створила у Л. Кагановича та
М. Хрущова позитивне та оптимістичне враження щодо прове-
дення операції «Запад» та досягнутих результатів. Цей пере-
можний настрій було ретрансльовано й у відповідному проєкті
постанови ЦК КП(б)У «про ліквідацію банд» внаслідок здійснен-
ня масового  примусового  виселення.  Цей  проєкт,  ймовірно,
було надіслано до МДБ УРСР для погодження з міністром дер-
жавної безпеки Радянської України45.

У проєкті постанови зазначалося:
«ЦК КП(б)У зазначає, що внаслідок заходів, проведених органа-

ми МДБ УРСР і Обкомами КП(б)У західних областей УРСР, україн-
сько-німецькі  націоналісти  й  озброєні  бандитські  групи  роз-
громлені і дезорганізовані».

Одним із маркерів, який наведено на підкріплення зазначено-
го висновку, була відсутність опору з боку націоналістичного

41 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 669, арк. 354.
42 Там само, ф. 10, оп. 1, спр. 31, арк. 32.
43 Там само, ф. 2, оп. 1, спр. 669, арк. 354.
44 Там само, арк. 355.
45 Там само, спр. 727, арк. 69–71.
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Водночас проведення операції «Запад» не тільки не призве-
ло до ліквідації українського визвольного руху, але, навпаки,
активізувало повстанську боротьбу52. На початку грудня 1947 р.
органи МДБ УРСР підготували декілька доповідних щодо діяль-
ності українського визвольного руху та кампаній радянських
спецслужб, спрямованих на його ліквідацію. У записці від 9 груд-
ня 1947 р. заступник міністра державної безпеки УРСР В. Дроз-
дов у першому реченні констатував, що

«після виселення сімей бандитів і націоналістів зі західних облас-
тей УРСР українсько-німецькі націоналісти різко активізували
свою бандитську діяльність, спрямовуючи її переважно на зрив
організованих партією й урядом заходів із колективізації й підго-
товки до виборів у місцеві Ради депутатів трудящих»53.

Аналогічний взаємозв’язок між проведенням операції та поси-
ленням боротьби антирадянського підпілля з колективізацією
фіксувався і на районному рівні. Як зазначалося вище, прове-
дення масового виселення призвело до збільшення мобілізацій-
ної бази українських повстанців. Така оцінка була поширеною
та фіксувалася не тільки серед місцевого населення, співробіт-
ників органів, але й серед військ МДБ, які безпосередньо брали
участь у воєнних діях партизанської війни. Так, у січні 1948 р.
рядовий 333 полку 82 СД ВВ МДБ Василь Сащенко говорив:

«Неправильно наш уряд робив, що виселив бандитів і поплічників
зі  Західної України.  Бандитів  зараз  стало більше,  ніж  було,  а
народ скоро нашого брата і радпартактив не буде пускати до
села»54.

Порівняльний аналіз кількості зафіксованих органами МДБ
УРСР повстанських акцій також підтвердив протилежний ефект
від проведення депортаційної операції. Замість отримати різ-
кий спад повстанської активності у наступному році, що мало
стати наслідком проведеної депортаційної операції і також при-
родним продовженням низхідного тренду з кількістю так зва-
них «бандпроявів», у 1948 р. було зафіксовано 1907 повстансь-

52 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 660, арк. 138.
53 Там само, спр. 598, арк. 38.
54 Там само, ф. 23, оп. 1, спр. 33, арк. 185.

лення надавати безпосередню підтримку українським партиза-
нам. Як фіксували органи МДБ УРСР, внаслідок масового висе-
лення багато місцевих мешканців відмовляли у проживанні та
харчуванні підпільникам й повстанцям. Так, з 27 до 30 жовтня
в с. Дуліби Гощанського району було направлено з оператив-
ним завданням опергрупу УМДБ «Крилатого», яку місцеві прий-
няли за повстанців. Коли «Крилатий» зайшов у дім селянина
Кондратенка,  відомого  органам як  прихильника повстанців,
останній заявив учасникам опергрупи:

«[…] Або вбийте мою сім’ю на місці, або негайно йдіть з мого
дому,  інакше я піду  і заявлю про  ваше перебування в  моєму
домі органам МДБ. Іншого виходу у мене нема. Я не хочу, щоб
мене і мою сім’ю через вас виселили […]»49.

Вплинуло проведення операції й на участь місцевого насе-
лення у різноманітних політичних акціях радянської влади. Це
фіксувалося e доповідних записках, підготовлених районними
відділами МДБ, саме як один із наслідків масової депортації. Так,
у доповідній записці Підволочиського РВ МДБ від 25 листопа-
да зазначалося, що

«після виселення сімей активних учасників “ОУН–УПА” та  їхніх
поплічників, політична активність населення докорінним чином
змінилася».

На думку заступника начальника місцевого РВ старшого лей-
тенанта В. Круглова, про це свідчила активна участь населення
у святкуванні 30-ї річниці більшовицького перевороту50.

В економічній сфері, окрім чималого непланованого впливу
на зріст колективізації, про що вже зазначалося вище, ще одним
непрямим наслідком операції стала зміна ставлення місцевого
населення до виконання поставок натуральних продуктів. Фак-
ти такого типу фіксувалися, як правило, у документах обкомів
Компартії. Так, упродовж трьох днів 23–25 жовтня у с. Задуб-
рівці Снятинського району було виконано 60% від планованого
обсягу поставок картоплі51.

49 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 673, арк. 171.
50 Там само, ф. 73, оп. 1, спр. 142, арк. 54.
51 Сергійчук В. Український здвиг. – К.: Укр. видав. спілка, 2005. – Т. 3: При-

карпаття. 1939–1955. – С. 575.
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ще до реального завершення польового етапу проведення опе-
рації та те, що в декількох районах до проведення примусово-
го виселення були залучені прикордонники, є підставою для
виключення цих показників з подальшого аналізу.

У табл. 3 наведено вісімнадцять виявлених на цей момент
різних варіантів показників кількості депортованих сімей та
осіб. Із них половина (дев’ять) безпосередньо датуються кінцем
1947 р., ще п’ять датовані 1948 р., три – 1953 р. та одна – 1950 р.

Таблиця 3. Варіанти кількісних результатів операції «Запад»

57 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 669, арк. 343.
58 Там само, спр. 727, арк. 72.
59 Лубянка. Сталин и МГБ СССР. Март 1946 – март 1953: Документы выс-

ших органов партийной и государственной власти / сост. В. Н. Хаустов,
В. П. Наумов, Н. С. Плотникова. – М.: МФД: Материк, 2007. – С. 67.

60 Депортації. Західні землі України… – С. 288.
61 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 727, арк. 78.
62 ГДА МВС України, ф. 3, оп. 1, спр. 93, арк. 135.

№ Дата
згадки

К-сть
сімей

К-сть
осіб Джерело даних

1 2 3 4 5
1. 25 жовтня

1947 р.
26 364 77 806 Доповідна записка МДБ № 5061/ос «Про 

підсумки операції з виселення сімей активних 
бандитів і націоналістів зі західних областей 
Української РСР»57

2. кін. жовтня
1947 р.

26 595 77 791 «Звітна довідка за результатами проведення 
операції у справі “Запад”» МДБ УРСР58

3. 28 жовтня
1947 р.

26 644 77 806 Записка Й. Сталіну про боротьбу з підпіллям 
за підписом Л. Кагановича, М. Хрущова та 
В. Абакумова59

4. 29 жовтня
1947 р.

26 682 76 192 Доповідна записка МВС СРСР заступнику 
Голови РМ СРСР про виселення зі Західної 
України родин «активних націоналістів»60

5. 30 жовтня
1947 р.

26 273 76 818 Довідка МДБ СРСР «Про відправлені
ешелони зі спецконтингентом західних 
областей України»61

6. 10 листопада
1947 р.

26 612 76 586 Доповідна МВС УРСР № 1933/см про 
завершення операції та охорону майна 
виселених на адресу МВС СРСР62

ких акцій проти 1636 у попередньому 1947 р. (див. діагр. 5)55.
На цьому етапі досліджень важко визначити, який із двох чин-
ників – депортація та колективізація, більшою мірою вплива-
ли на активізацію українського підпілля. Оскільки місцеве на-
селення трактувало вступ до колгоспу як важливий елемент
стратегії виживання, можна стверджувати, що поєднання обид-
вох чинників спричинилося до кумулятивного ефекту.

Кількісні результати проведення операції «Запад» постійно
уточнювалися. У більшості виявлених архівних джерелах йшло-
ся про понад 26 тис. сімей та понад 77 тис. осіб. Виняток ста-
новлять дані, зафіксовані по лінії ВВ МДБ СРСР станом на 24:00
23 жовтня. У довідці за підписом начальника штабу військ МДБ
Українського округу Ігнатова було подано 25 299 сімей у складі
75 500 осіб56. Водночас те, що зазначені дані було зафіксовано

55 ГДА СБ України, ф. 13, оп. 1, спр. 372, т. 74, арк. 335.
56 Архів Центру досліджень  визвольного руху,  Мікрофільм Архів  внут-

рішніх військ МВС СРСР, ф. 488, оп. 1с, спр. 265, арк. 10; Реабілітовані
історією.  Рівненська  область  / ред.  кол.:  співгол.  М. М. Драганчук,
співгол. О. В. Муляренко, відп. секр. А. А. Жив’юк  та  ін.;  кер. кол. упо-
ряд. А. А. Жив’юк. – Кн. 7. – Рівне: Дятлик М., 2017. – С. 231.

Діаграма 5. Динаміка офіційно зареєстрованих радянськими
спецслужбами «бандпроявів» у 1944–1952 рр.
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Прикметно, що всі зазначені варіанти кількості депортова-
них сімей та всі, окрім останніх варіантів (датованих 24 квітня
1953 р.), примусово виселених осіб були зафіксовані у докумен-
тах, датованих до кінця 1947 р. Щодо кількості сімей, то зафік-
совано вісім різних варіантів кількісних показників депорто-
ваних родин (у порядку хронології першої виявленої згадки):

1) 26 364 сім’ї (МДБ СРСР та МДБ УРСР),
2) 26 595 (МДБ УРСР),
3) 26 644 (ЦК КП(б)У, РМ УРСР та МДБ СРСР),
4) 26 682 (МВС СРСР),
5) 26 273 (ГУО МДБ СРСР),
6) 26 612 (МВС УРСР),
7) 26 460 (МВС СРСР),
8) 26 332 (МДБ УРСР).

Найпоширенішими серед виявлених показників є два – сьо-
мий (26 332 одиниці) та перший (26 364). Водночас, аналіз ре-
гіонального  розподілу  засвідчив,  що  в  останньому  випадку,
попри однакові узагальнені цифрові значення, обласні показ-
ники – складові загальної суми, для різних варіантів були різни-
ми. Так, кількісні дані, зазначені у двох хронологічно останніх
варіантах (24 квітня 1953 р.) базовані на показниках вперше за-
фіксованих 26 грудня 1947 р. у довідці «Про результати прове-

1 2 3 4 5
16. 22 квітня

1953 р.
26 332 77 791 Довідка МВС УРСР № 3 «Про кількість 

висланих сімей учасників банд, бандитських 
поплічників та ін. зі західних областей України 
за час з 1944 до 1952 р. включно»72

17. 24 квітня
1953 р.

26 364 77 808 Довідка МДБ УРСР «Про результати 
чекістсько-військових заходів з ліквідації 
оунівського підпілля і його озброєних 
бандгруп у Західних областях України»73

18. 24 квітня
1953 р.

26 364 77 808 Довідка МВС УРСР «Про кількість виселених 
сімей учасників ОУН, бандитів, 
бандпособників і куркулів, і в них осіб»74

72 ГДА СБ України, ф. 42, оп. 1, спр. 157, арк. 3.
73 Там само, ф. 13, оп. 1, спр. 372, т. 74, арк. 165, 337.
74 Там само, ф. 2, оп. 1, спр. 1905, арк. 390.

63 Депортації. Західні землі України… – С. 289.
64 Вронська Т. Етнодемографічна катастрофа… – С. 247; Її ж. Упокорення

страхом… – С. 366.
65 ГДА СБ України, ф. 10, оп. 1, спр. 31, арк. 42–43.
66 Там само, ф. 16, оп. 1, спр. 674, арк. 9.
67 ГДА МВС України, ф. 3, оп. 1, спр. 102, арк. 75, 300.
68 Вронська Т. Упокорення страхом… – с. 366.
69 ГДА СБ України, ф. 10, оп. 1, спр. 31, арк. 107–108.
70 Депортації. Західні землі України… – С. 300; Сталинские депортации,

1928–1953 / сост.: Н. Л. Поболь, П. М. Полян. – М.: МФД; Материк, 2005. –
С. 631.

71 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 1905, арк. 387.

1 2 3 4 5
7. 28 листопада

1947 р.
26 460 – Доповідна записка МВС СРСР заступнику 

Голови РМ СРСР про становище спецпере-
селенців зі західних областей України63

8. листопад
1947 р.

– 76 268 Дані МВС СРСР64

9. 26 грудня
1947 р.

26 332 77 791 Довідка МДБ УРСР «Про результати прове-
деної операції з виселення сімей оунівців
і бандитів зі західних областей України»65

10. 6 лютого
1948 р.

26 332 – Лист міністра державної безпеки УРСР до 
міністра державної безпеки СРСР зі запитом 
щодо продовження депортацій сімей66

11. 20 травня
1948 р.

26 332 77 791 Доповідь МВС УРСР «Про підсумки роботи
з виселення з території УРСР соціально-
шкідливого і класово-ворожого елементів,
а також результати з розшуку і затримання 
втікачів із місць спецпоселень Союзу РСР»67

12. 27 травня
1948 р.

26 332 77 791 Узагальнена довідка МВС УРСР від 27 травня 
1948 р.68

13. 9 листопада
1948 р.

26 364 77 806 Довідка МДБ УРСР про кількість сімей, що 
продовжують перебувати на обліку69

14. 23 листопада
1948 р.

26 332 77 791 Довідка МВС УРСР «Про кількість виселеного 
контингенту з території України за період 
1944– 1948 рр.»70

15. серпень
1950 р.

26 364 77 806 Довідка МДБ УРСР «Про кількість виселених 
сімей учасників ОУН, бандитів та їхніх 
поплічників на території західних областей 
України за 1944–1950 рр.»71
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ліз оприлюднених та виявлених даних органів МВС засвідчує,
що впродовж кінця жовтня – листопада 1947 р. на союзному та
республіканському рівнях  було  зафіксовано різні  показники
(див. табл. 3, пп. 4, 6 та 7). Із травня 1948 р. по лінії МВС УРСР
кількісні результати депортаційної операції подавалися за да-
ними, отриманими від органів МДБ. Порівняльний аналіз облас-
ного розподілу депортованих сімей та осіб підтвердив те, що у
документах МВС УРСР було наведено показники зафіксовані у
«Довідці про результати…» від 26 грудня 1947 р.75 Подальше
опрацювання  фондів  МВС  повинно  допомогти  встановити,
коли саме і як саме було отримано ці статистичні показники
від органів держбезпеки. Так, на цьому етапі досліджень, для
встановлення кількісних результатів, доцільно брати за осно-
ву архівні документи МДБ УРСР.

Окрім уже згаданої доповідної від 25 жовтня, кількість сімей
та осіб, відправлених ешелонами, зазначена у відповідній до-
відці від 30 жовтня 1947 р., складеній ГУО МДБ СРСР. У ній заз-
началося, що упродовж 22–26 жовтня у вагони повантажено та
депортовано  26 273 сім’ї,  76 818 осіб.  Водночас  навіть  після
відправлення ешелонів до визначених місць спецпоселень, ор-
гани  МДБ  продовжували пошук  осіб  з  примусово  виселених
сімей, яким вдалося втекти чи уникнути примусового виселен-
ня76. Отже, ці показники точно не були фінальними.

Кількісні дані проведеного масового примусового виселен-
ня, що були узагальнені відразу ж після проведення депортацій-
них заходів та зафіксовані у «Звітній довідці…», ймовірно, відоб-
ражали показники, які б мали увійти до доповідної від 25 жовт-
ня, якби С. Огольцов та С. Савченко не поспішали чимшвидше
відрапортувати про  завершення операції. Аналіз  доповідних
записок секретарів обкомів  західноукраїнських  областей  за-
свідчив, що у партійних документах Волинської, Дрогобицької,
Ровенської, Тернопільської, Чернівецької областей, датованих

75 ГДА МВС України, ф. 3, оп. 1, спр. 102, арк. 87; ГДА СБ України, ф. 10, оп. 1,
спр. 31, арк. 40–43;  Депортації. Західні  землі України…  –  С. 300;  Ста-
линские депортации… – С. 631.

76 ГДА СБ України, ф. 9, оп. 2, спр. 125, арк. 164–165.

деної операції з виселення сімей оунівців і бандитів зі західних
областей України» (далі – «Довідка про результати…»). Окрім
даних по Львівській області, показники кількості депортова-
них  сімей  та  осіб  є  тотожними  у  регіональному  розрізі.  По-
рівняння даних щодо Львівської області засвідчило зростання
кількості сімей на 32 одиниці (до 5255 сімей), а осіб на 17 оди-
ниць (до 15 937 осіб). Джерело кількісних показників, зазначе-
них для Львівської області поки не виявлене. Той факт, що дво-
ма днями раніше, 22 квітня 1953 р., було подано дані ідентичні
«Довідці про результати…», дозволяють припустити, що співро-
бітники органів намагалися дотягнути до показників поданих
у «Звітній довідці…». Подальше визначення джерел походжен-
ня даних для Львівської області потребує ретельнішого опра-
цювання фондів ГДА МВС України. Отже, кількісні показники у
26 364 сім’ї є двома різними варіантами. Найпоширенішими се-
ред виявлених кількісних результатів операції є сьомий показ-
ник – він зазначений у шести варіантах табл. 3, а ще у двох він є
базовим.

Статистичні відомості про кількість депортованих осіб зас-
відчують шість варіантів показників (у порядку хронології пер-
шої виявленої згадки), з яких переважає другий:

1) 77 806 осіб (МДБ СРСР та МДБ УРСР),
2) 77 791 (МДБ УРСР),
3) 76 192 (МВС СРСР),
4) 76 818 (ГУО МДБ СРСР),
5) 76 586 (МВС УРСР),
6) 77 808 (МВС УРСР).

Доповідна записка від 25 жовтня 1947 р., звідки походить
перший варіант кількісних результатів операції «Запад», як вже
було проаналізовано вище, була складена ще під час завершен-
ня польового етапу депортації та точно не відображала реаль-
них показників щодо виселених сімей та осіб. Дані, подані в ар-
хівних документах органів МВС, навряд чи можуть бути взяті
за основу для встановлення остаточної кількості депортованих.
Відповідальними за проведення депортаційної операції були
органи МДБ УРСР. Саме вони визначали план, формували пе-
реліки та безпосередньо проводили примусове виселення. Ана-
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Діаграма 6. Співвідношення варіантів результатів операції «Запад»,
визначених на кінець жовтня та станом на 26 грудня 1947 р.

у демографічному та обласному розрізах (к-сть осіб)

27–31 жовтня, було подано показники тотожні зафіксованим у
«Звітній  довідці…»77. Дані  для Станіславської  області, подані
місцевим обкомом Компартії 14 листопада, містять дані, що не
зустрічаються в інших аналізованих документах, а саме 4575 сі-
мей  проти  4551  у  «Звітній  довідці…»  та  12 476 осіб  проти
12 07578. Дані Львівського обкому поки не виявлені.

Кількість сімей, зазначена у цій довідці, продовжувала уточ-
нюватися і в даних про кількість облікових справ, що мали бути
надіслані на розгляд Особливої наради при МДБ СРСР (далі –
ОН МДБ  СРСР) станом  на 1 листопада,  зазначено  на 56 сімей
менше, ніж у «Звітній довідці…», натомість збільшилася кіль-
кість сімей, які втекли від виселення – на 444 одиниці79. Попри
те, що «Звітна довідка…» не містить остаточних кількісних ре-
зультатів проведеної депортації, вона є важливим свідченням
для проведення аналізу динаміки процесу встановлення кіль-
кісних результатів операції «Запад».

Прикметно, що у «Довідці про результати…» (див. табл. 480)
зазначено таку ж кількість депортованих осіб, як і у «Звітній
довідці…» – 77 791 особа. Водночас порівняльний аналіз показ-
ників у демографічному та обласному розрізах засвідчив, що
це  не  було  механічне  перенесення  кількісних  даних.  Так,  у
«Звітній довідці….» зазначено більшу кількість виселених дітей
до 15 років – 23 240 осіб проти 20 856 осіб у «Довідці про ре-
зультати…», натомість меншу кількість дорослих жінок (35 685
проти 37 865) та чоловіків (18 866 проти 19 070). В обласному
розрізі аналогічними були лише дані щодо загальної кількості
осіб депортованих з Львівської області, натомість статево-вікові
відомості різнилися (детальніше див. діагр. 6)81.

77 Літопис УПА. Нова серія. Т. 5. Боротьба проти УПА і націоналістичного
підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії НКВС–МВС
МДВ–КДБ. 1943–1959. Кн. 2. 1946–1947 / упоряд.: А. Кентій, В. Лозиць-
кий, І. Павленко. – К., 2002. – С. 430, 433, 435, 439, 444.

78 Літопис УПА. Нова серія. Т. 5… С. 459; Сергійчук В. Український здвиг. –
Т. 3: Прикарпаття… – С. 570.

79 ГДА СБ України, ф. 2, оп. 1, спр. 727, арк. 72, 74.
80 Там само, ф. 10, оп. 1, спр. 31, арк. 40–43.
81 Там само, арк. 43; ф. 2, оп. 1, спр. 727, арк. 72.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Втекло сімей
під час операції: 2101 30 460 557 338 602 97 17

Втекло осіб
під час операції: 12063 318 3013 2641 2487 3132 421 51

чоловіків 2654 62 743 583 433 717 95 21
жінок 4851 131 1243 1290 906 1066 198 17
дітей 4558 125 1027 768 1148 1349 128 13

В момент операції
були хворі 258 31 91 1 30 85 14 6

На момент операції
померли 87 21 49 1 1 8 7 –

Арештовано
під час операції 84 17 5 21 37 – 4 –

Вбито під час операції 14 – 2 1 – 9 2 –
Виселено сімей: 26 332 2711 4504 5223 3768 4512 5001 613

засуджених 14 558 1842 2670 2548 2039 2501 2481 477
вбитих 6965 534 910 1308 1224 1231 1654 104

нелегалів 4138 331 659 967 503 780 866 32
куркулів 3 1 – – 2 – – –

поплічників 668 3 265 400 – – – –
Зокрема (соціальні
категорії):

куркулів 1757 150 401 400 198 261 298 49
середняків 19 279 1856 3119 4592 2830 2650 3928 304

бідняків 4713 651 792 30 687 1535 764 254
колгоспників 32 6 6 – 19 1 – –

службовців 394 29 53 201 34 65 11 1
робітників 97 19 78 – – – – –

без визначених занять 60 – 55 – – – – 5
Всього виселено осіб: 77 791 9050 14 456 15 920 11 347 11 883 13 508 1627

чоловіків 19 070 1936 3603 4647 2636 2775 3204 269
жінок 37 865 4264 6398 8894 5105 5499 6962 743
дітей 20 856 2850 4455 2379 3606 3609 3342 615

Виселено сімей з міст: 823 56 274 340 28 70 36 19
чоловіків 617 37 204 267 18 58 21 12

жінок 970 77 280 410 34 99 48 22
дітей 600 52 237 215 14 33 29 20

Таблиця 4. Кількісні результати операції «Запад»
за даними станом на 26 грудня 1947 р.

(довідка «Про результати проведеної операції з виселення
сімей оунівців і бандитів зі західних областей України»)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кількість затверджених
МДБ справ на 
виселення:

36 036 3187 5523 6429 6383 6096 7636 782

засуджених 20208 2184 3236 3018 3603 3253 4304 610
вбитих 9240 613 962 1537 2115 1587 2289 137

нелегалів 5798 387 1060 1361 656 1256 1043 35
поплічників 267 2 265 – – – – –

куркулів 523 1 – 513 9 – – –
Всього осіб підлягало
виселенню: 103 953 10 953 20 366 20 644 13 165 18 458 18 619 1748

чоловіків 24821 2345 4998 5545 2935 4266 4481 251
жінок 48 046 5153 8928 10 145 5791 8029 9284 716
дітей 31 086 3455 6440 4954 4439 6163 4854 781

Кількість відсіяних
сімей під час операції: 926 47 539 183 52 50 50 5

з оперативних
міркувань 60 5 2 2 38 11 1 1

служби в РА 230 32 8 136 – 21 30 3
нагороджених

радянськими
нагородами

29 1 20 – 5 3 – –

учасники «Великої 
вітчизняної» 108 8 87 – 1 – 12 –

учасники радянських 
партизанських загонів – – – – – – – –

явка з повинною 5 – – – – – 5 –
клопотання місцевих 

органів 8 – – 4 – 3 1 –

помилково оформлені 55 1 32 9 – 12 1 –
інші 431 0 390 32 8 – – 1
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103 953 особи  (повні  кількісні  дані наведено  у табл. 4).  Біль-
шість справ заведено на сім’ї засуджених – 20 208, на другому
місці сім’ї убитих повстанців – 9240, на третьому «нелегалів» –
5798. Окремо зазначені й сім’ї, категорії яких не були передба-
чені  нормативно-розпорядчою  базою  операції:  «бандпосіб-
ників» – 267 сімей та куркулів – 523 сім’ї. Майже половину усіх
затверджених до виселення становили жінки – 48 046 осіб, нас-
тупною за чисельністю групою були діти до 15 років – 31 086 і
на останньому місці чоловіки – 24 821 особа (практично вдвічі
менше, ніж жінок)82.

Під час проведення депортаційної операції було «відсіяно»
926 сімей, з них 230 через наявність у їхньому складі військо-
вослужбовців Радянської армії (найбільше у Львівській облас-
ті – 136 сімей), 108 – учасників «Великої вітчизняної» (більшість
у Дрогобицькій – 87), 60 – з оперативних міркувань (найбіль-
ше в Ровенській – 38 сімей). Помилково оформлених виявлено
55 сімей. Ще щодо 431 сім’ї зазначено, що вони відсіяні як «інші»
категорії без тематичної  деталізації  (переважна  більшість у
Дрогобицькій області – 390)83.

Під час операції втекла 2101 сім’я (8% від загальної кількості
депортованих сімей). Найбільше сімей втекло у Станіславській
(602 сім’ї), Львівській (557) та Дрогобицькій (460 сімей) облас-
тях. Усього ухилилося від депортації 12 063 особи (15,5% від
кількості усіх виселених), із них жінок – 4851 особа, дітей до
15 років – 4558 та чоловіків – 2654 особи. Найбільше втікачів
налічувалося у Станіславській (3132 особи) та Дрогобицькій
(3013 осіб) областях. У Станіславській та Ровенській областях
серед втікачів переважали діти до 15 років – 1349 та 1148 осіб
відповідно. Втікачі-чоловіки переважали лише у Чернівецькій
області – 21 особа. Втікачів-жінок було більше за інші категорії
у Львівській  та Дрогобицькій  областях – 1290 та  1243 особи
відповідно84. 258 осіб на момент проведення депортації були

82 ГДА СБ України, ф. 10, оп. 1, спр. 31, арк. 40.
83 Там само, арк. 41.
84 Там само.

Саме «Довідка про результати…» стала тим джерелом, кіль-
кісні показники з якого пізніше використовувалися у наступних
звітних та діловодних документах органів МДБ та МВС респуб-
ліки. Спорадичне використання у документах МДБ УРСР неос-
таточних  відомостей  із  доповідної  про  завершення  операції
«Запад» від 25 жовтня (див. табл. 3) може пояснюватися тим,
що співробітники зверталися до звітного документа, не знаючи
про особливості процесу встановлення кількісних результатів
депортації. На користь того, що саме дані зафіксовані у «Довідці
про результати…» можуть вважатися потенційно остаточними
кількісними показниками внаслідок проведення операції (на
цьому етапі досліджень), свідчить також і факт їхнього вико-
ристання  у листі  щодо продовження  депортаційної  кампанії
проти «сімей оунівців» міністра державної безпеки УРСР С. Сав-
ченка до  міністра  державної  безпеки  СРСР  В. Абакумова  від
6 лютого  1948 р.  На  цей момент  перипетії  зі  встановленням
кількісних результатів мали бути ще свіжими у пам’яті.

Додатковим вагомим аргументом на користь того, щоб вва-
жати дані, зазначені у «Довідці про результати….», потенційно
остаточними кількісними результатами проведення депорта-
ційної операції стало те, що документ було складено внаслідок
перевірки облікових справ, персональних та посімейних кар-
ток, а також коректності їхнього групування щодо ешелонних
списків (після того, як ці документи було отримано від УМДБ
та перед тим як пересилати їх на розгляд до ОН МДБ СРСР). От-
же, саме у «Довідці про результати…» мали бути зафіксовані
остаточні дані. Поки не виявлено жодних архівних документів,
які б засвідчували уточнення кількісних результатів операції
«Запад» після 26 грудня 1947 р.

У «Довідці про результати….» зафіксовано, що до виселен-
ня  було  затверджено  у  МДБ  УРСР  36 036 облікових  справ  на

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Виселено сімей
зі сільської місцевості: 25 509 2655 4230 4883 3740 4442 4965 594

чоловіків 18 453 1899 3399 4380 2618 2717 3183 257
жінок 36 895 4187 6118 8484 5071 5400 6914 721
дітей 20 256 2798 4218 2164 3592 3576 3313 595
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областей. Сім’ї «бандпосібників» примусово виселено із трьох
областей: Дрогобицької (265), Львівської (400) та Волинської
(3 сім’ї).  Прикметно, що  зазначені дані по  останній  категорії
розходяться з кількістю справ, затверджених на виселення МДБ
УРСР  щодо  двох  областей:  у  Волинській  було  затверджено
2 справи, а у Львівській – жодної89. Докладніше розподіл катего-
рій сімей депортованих у обласному розрізі див. діагр. 8.

Діаграма 8. Кількісний розподіл за областями категорій
виселених сімей станом на 26 грудня 1947 р.

89 ГДА СБ України, ф. 10, оп. 1, спр. 31, арк. 42.

хворими, 87 – померло85. У «Звітній довідці…» хворих на момент
операції було зазначено 447 осіб86. Можна припустити, що тих,
хто одужав, пізніше було етаповано до їхніх раніше виселених
родин. Також різнилися кількісні дані арештованих та вбитих
під  час  депортації. У  «Довідці  про  результати….»  таких було
відповідно зазначено 84 та 14 осіб87.

Загалом під час операції «Запад» депортовано 26 332 роди-
ни. Найбільше сімей виселено з Львівської (5223) та Тернопіль-
ської (5001) областей. Порядковий розподіл кількості сімей за
кожною із трьох категорій, передбачених нормативно-розпо-
рядчою базою операції, у всіх регіонах та загалом був аналогіч-
ним. Найбільше депортовано сімей засуджених учасників ук-
раїнського визвольного руху, загалом їх виселено 14 558 родин
(55%). На другому місці за кількістю були сім’ї убитих – 6965 (26%),
а на третьому «нелегалів» – 4138 (16%). Водночас у «Довідці про
результати…» зафіксовано й виселення категорій сімей, що бу-
ли не передбачені актами МДБ УРСР – куркулів (майже 0,1%)
та «бандпосібників»  (3%) (див. табл. 4 та діагр. 7)88. Сім’ї курку-
лів депортовано з Ровенської (2 сім’ї) та Волинської (одна сім’я)

85 ГДА СБ України, ф. 10, оп. 1, спр. 31, арк. 42.
86 Там само, ф. 2, оп. 1, спр. 727, арк. 72.
87 Там само, ф. 10, оп. 1, спр. 31, арк. 42.
88 Там само.

Діаграма 7. Кількісні значення та відсотковий розподіл категорій
депортованих сімей станом на 26 грудня 1947 р.
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Діаграма 10. Кількісний розподіл соціального стану
депортованих сімей в обласному розрізі

станом на 26 грудня 1947 р.

Діаграма 9. Відсотковий розподіл соціального стану депортованих
сімей станом на 26 грудня 1947 р.

Можна припустити, що зазначення частини сімей за катего-
ріями, які не були передбачені нормативно-розпорядчими акта-
ми МДБ, мало на меті залишити на засланні сім’ї, які внаслідок
перевірки були визначені як такі, що не підпадали під жодну із
трьох базових категорій. За соціальним статусом, визначеним
радянською владою, 73% виселених сімей становили «серед-
няки», на другому місці сім’ї бідняків – 18%, а сім’ї куркулів, які
автоматично вважалися класовими ворогами та за замовчуван-
ням, розглядалися як «бандпосібники», становили лише 7% (док-
ладно див. табл. 4 та діагр. 9)90. Найбільша частка сімей селян-
«середняків» була серед виселених сімей зі Львівської області –
4592 родин, сімей селян-«бідняків» зі Станіславської області –
1535, а куркульських сімей з Дрогобицької та Львівської облас-
тей – 401 та 400 відповідно (докладно див. табл. 4 та діагр. 10)91.

Під час депортації «Запад» було виселено 77 791 особу, що
становило  1,27%  від  населення  Західної  України  станом  на
1 липня 1946 р.92 Тобто під виселення потрапив більш, ніж ко-

90 ГДА СБ України, ф. 10, оп. 1, спр. 31, арк. 42.
91 Там само.
92 Там само; Перковський А.Л., Пирожков С.І. Демографічні втрати Україн-

ської РСР у 30-ті рр. // Укр. істор. журн. – 1990. – № 2. – С. 17.
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Діаграма 11. Статево-віковий розподіл кількості
депортованих в обласному розрізі (26 грудня 1947 р.)

на здійснені підпільниками антирадянські акції. Виразніше цей
мотив застосування проти місцевого населення принципу со-
лідарної відповідальності набув зі жовтня 1948 р., проте впер-
ше він був зафіксований ще влітку 1944 р. У відповідь на кожну
повстанську акцію обов’язково мали виселятися сім’ї учасників
чи симпатиків тих, хто її провів. Зафіксована чекістська стати-
стика повстанських акцій дає можливість розрахувати «ціну»,
яку сплатило місцеве населення за антирадянську боротьбу96.
Для 1947 р. унаслідок проведення операції «Запад», одній пов-

96 Детальніше див.: Когут А. Феномен «цивільного заручництва» в депор-
таційних практиках радянських спецслужб на Західній Україні у 1944–
1952 роках // Вісник Київського національного ун-ту імені Тараса Шев-
ченка. Історія. – 2020. – № 144. – С. 25–30.

жен сотий мешканець семи західних областей УРСР. Як вже заз-
началося, практично половину усіх виселених – 37 865 осіб, або
49% становили жінки. Діти до 15 років були наступною за чи-
сельністю  групою  –  20 856 осіб  (27%).  Найменше  серед  де-
портованих було дорослих чоловіків – 19 070 осіб (24%). В об-
ласному  розрізі  найбільший  відсоток від  населення  області
депортовано з Дрогобиччини – 1,82%, найменший з Буковини –
0,23%. Найбільшу кількість жінок, як у відсотковому (56%), так
і  у  кількісному  показниках  (8894 осіб),  було  депортовано  зі
Львівської області. З тієї ж області депортовано найбільше чо-
ловіків, порівняно з іншими областями (29% або 4647 осіб) та
найменше  дітей  у  відсотковому  значенні  (15%).  Найбільшу
кількість дітей до 15 років  у відсотковому  вимірі виселено з
Чернівецької області – 38% (615 осіб). З тієї ж області депорто-
вано найменшу кількість чоловіків у відсотковому вимірі – 17%
(див. табл. 4 та діагр. 11)93.

Прикметно, що попри те, що більшість депортованих ста-
новили виселені зі  сільської місцевості  – 97%  від  усіх  сімей,
практично усі вони були відправлені для роботи на промисло-
вих підприємствах94, що, напевне, мало посилити репресивний
характер чекістської операції. З міст було виселено 823 сім’ї, що
становило 3% від усіх депортованих сімей. Найбільшу кількість
виселених міських сімей вивезли зі Львівської області – 340 оди-
ниць, що становило 6% від усіх депортованих з області сімей.
Стільки ж сімей, принаймні у відсотках, відносно всіх депорто-
ваних з області, було примусово виселено і з Дрогобицької об-
ласті – 6% або ж 274 сім’ї95.

Депортації зі Західної України «сімей оунівців» (незважаючи
на те, що не всі вони мали стосунок до партизанської боротьби)
розглядалися радянськими спецслужбами як «дії у відповідь»

93 ГДА СБ України, ф. 10, оп. 1, спр. 31, арк. 43.
94 Депортації.  Західні  землі  України… –  С. 287–288;  Бажан О.  Операція

«Захід»… – С. 345; Вронська Т. Упокорення страхом… – С. 359–360; Сергій-
чук В. Депортації українців  до Казахстану. – Вишгород: ПП Сергійчук
М.І., 2017. – С. 198–199.

95 ГДА СБ України, ф. 10, оп. 1, спр. 31, арк. 43.
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Діаграма 12. Динаміка кількості депортованих осіб
у складі «сімей оунівців» упродовж 1941 та 1944–1952 рр.
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К-сть виселених Співвідношення акцій
Роки

К-сть
повстанських

акцій сімей осіб до к-сті сімей до к-сті осіб

1944 р. 3287 4724 12 762 1:1 1:4

1945 р. 3451 7393 17 497 1:2 1:5

1946 р. 2124 2612 6350 1:1 1:3

1947 р. 1636 26 332 77 791 1:16 1:48

1948 р. 1907 8:1 2:1

11–12.1948 р.
 251

240 817
1:1 1:3

1949 р. 1211 7665 25 527 1:6 1:21

1950 р. 518 11 033 41 149 1:21 1:79

1951 р. 189 5021 18 523 1:27 1:98

1952 р. 71 854 3229 1:12 1:45

станській акції дорівнювала депортація 16 сімей або ж 48 осіб
(див. табл. 5)97.

Таблиця 5. Коефіцієнт співвідношення кількості депортованих
відносно повстанських акцій 1944–1947 рр.

та дій «у відповідь» у 1948–1952 рр.

97 ГДА  СБ  України, ф. 13,  оп. 1, спр. 372,  т. 74,  арк. 235–337;  ф. 16,  оп. 1,
спр. 671, арк. 226; спр. 678, арк. 230; Когут А. Феномен «цивільного за-
ручництва»… – С. 28.

* Окремо обраховано акції здійснені за період депортацій «у відповідь».
98 ГДА СБ України, ф. 10, оп. 1, спр. 31, арк. 43; ф. 13, оп. 1, спр. 372, т. 74,

арк. 165.

Порівняно з кількістю депортованих упродовж попередніх
1944–1946 рр., операція «Запад» кардинально відрізнялася як
за способом проведення, так і за кількісними показниками (див.
діагр. 12)98. У межах довготривалої депортаційної кампанії про-
ти «сімей оунівців» ця операція стала своєрідним апогеєм зас-
тосування примусового виселення як інструменту, передусім,
протиповстанської боротьби.
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The methodology is based on the application of general historical-comparative
and historical-critical approaches, combined with source studies and
archival methods (internal and external critique of sources), as well as
problem-chronological and statistical-analytical methods (with elements
of quantitative approach).

Conclusions. Analysis of the MGB documents convincingly shows that the
potential final quantitative results of Operation «Zapad» are the data
recorded in the note «On the results of the operation to evict the families
of OUN members and bandits from the western regions of Ukraine» of
December 26, 1947.

The commanders of Operation «Zapad» deliberately manipulated
quantitative indicators in order to overfulfill the plan. The results of the
deportation intensified the atmosphere of fear among the local population,
which had a significant demoralizing effect on the direct support of the
Ukrainian underground. At the same time, the deportation not only did
not lead to the liquidation of the structures of the Ukrainian liberation
movement, but also intensified the activity of the Ukrainian underground.

As a result of Operation «Zapad», 26 332 families or 77 791 people
(more than every hundredth inhabitant of the seven western regions of
the Ukrainian SSR) were deported from the territory of Western Ukraine.
8% of families and 15.5% person in relation to all forcibly evicted managed
to escape or avoid deportation.

The deportation had a distinct female face, as half of all evicted
women were women (49% of women over the age of 15). More than half
of all evictees – 55% – were families of previously convicted persons and
families of those killed – 26%. The families of people who were in an
«illegal» position and could directly participate in the Ukrainian liberation
movement at the time of the operation were only 16%. Thus, the operation
actually became a repeated repression against families who had already
come under pressure from the Soviet totalitarian system.
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Kohut A. Outcomes and results of deportation «Zapad» («West»)
by the documents of the MGB UkrSSR

The purpose of the article is to establish quantitative results and research of
outcomes of the deportation operation «Zapad» («West») in October
1947, by analyzing a complex of archival evidences by the MGB UkrSSR,
as the direct executor of mass forced evictions.
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під час роботи із текстовими та візуальними матеріалами радянських
гумористичних видань «Крокодил» та «Червоний перець», що стали
основою джерельної бази цієї статті.

Висновки. Офіційний політичний гумор був засобом радянської агі-
тації та пропаганди. Правляча партія мала монополію на засоби
трансляції офіційних жартів, встановивши контроль та цензуру над
гумористичними  друкованими  виданнями.  У  межах  комедійного
контексту репрезентувалося протиставлення типізованих образів
«ворога»  та  «героя».  Радянському  офіційному  гумористичному
дискурсу було властиве глузування над «ворогом» і водночас –
звеличення та героїзація ВЧК/ОГПУ/НКВД. У сюжетах сатиричних
поезії/прози, карикатурах відбувалася стереотипізація образу спів-
робітників радянських спецслужб як захисника надбань революції
та борця із порушниками закону і ворогами радянського ладу. Авто-
ритарна влада прагнула уникнути іронії над органами держбезпеки
і окреслювала рамки дозволеного сміху. У офіційних гумористичних
текстах та карикатурах переважали зразки несатиричного гумору.
Трансльований  владою  офіційній  політичний  гумор мав  на меті
закріпити соціальний порядок.

Ключові слова: пропаганда, політичний гумор, карикатура, радянська
сатира, ВЧК/ОГПУ/НКВД.

У більшовицький риториці 1920–30-х рр. сміх позначався як
«ознака сили» або навіть «сама сила», радянська сатира виз-
началася як «така, що бичує», а її призначення – це боротьба.
Згодом Борис Єфімов відзначив, що карикатура була «гострою
та сильною агітаційною зброєю». Ця войовничість вказувала
на те, що гумор та його різновиди (сатира, іронія, сарказм тощо)
використовувалися більшовиками у боротьбі на ідеологічних
фронтах.

Дослідник Жак Семелен виділив три ключових поняття в
ідеології масових репресій – «ідентичність» (поділ на «героїв»
та «ворогів»); «очищення» (знищення «ворогів») та «безпека»
(ідеальний образ героя)1. У радянському дискурсі образ служби
державної безпеки СРСР поставав запорукою безпечного життя
суспільства. У межах комедійного контексту репрезентувало-
ся  протиставлення  типізованих образів «ворога» та  «героя»

1 Цит. за: Гриневич Л.В. Механізми масового народовбивства: конструю-
вання «образу ворога» в радянській політичній карикатурі (друга поло-
вина 1929 – початок 1930 рр.) // Сторінки історії: зб. наук. пр. – К.: НТУУ
«КПІ», 2014. – C. 50–51.
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Метою дослідження є характеристика образу радянських органів держ-

безпеки та механізму його формування у офіційному гумористич-
ному дискурсі СРСР 1920–1930-х рр.

Методологія. Теоретичною основою є символічний інтеракційний підхід
(зосереджується на ролі гумору в побудові значень та соціальних
відносин у соціальній взаємодії), функціоналістський підхід (трактує
гумор з точки зору соціальних функцій, які він виконує для суспіль-
ства або соціальної групи) та історико-порівняльний підхід (нама-
гається зрозуміти соціальну роль гумору шляхом порівняння часу
та місця). У дослідженні був використаний метод контент-аналізу
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священик, який писав лист до начальника ГПУ із наполегливою
вимогою віддати йому конфісковане облачення до Великодня5.
Ці глузливі повідомлення були побудовані за канонами коміч-
ного і викликали сміх, але за цим сміхом проступала погроза.

Помітне місце у радянському комічному дискурсі початку
та середини 1920-х рр. посіла сюжетна лінія «непман–ОГПУ». У
цей самий час було чимало радянських анекдотів про непманів
та кооператорів, популярних серед обивателів. Але у офіційних
жартах чітко окреслювалася моралізуюча складова – осуд та
покарання спекулянтів співробітниками ОГПУ. На сторінки гу-
мористичних видань анекдот мав шанс потрапити лише у від-
редагованому  та  процензурованому  вигляді.  Це могли бути
фейлетони,  сатиричні вірші  або  авторські  анекдоти, як  при-
міром анекдот Віктора Ардова:

– Чи не знаєте ви, де знаходиться представництво кооперативу
«Червоний Коробейник?»

– Знаю: на Луб’янці.
– Чому це вони переїхали? Здається, у них було гарне приміщення…
– Бачите, вони переїхали за наказом.
– За яким наказом ?!
– Відомо, за яким: за наказом Дзержинського…6.

Між рядками цього жарту звучало залякування московських
(і не тільки) кооператорів щодо можливості їхнього ув’язнення
на Луб’янці, де розташовувалася будівля ОГПУ та відомча в’язниця.

Проти радянських підприємців та торговців було спрямова-
но «жало сатири» Володимира Маяковського та Дем’яна Бєдно-
го. У їхніх поетичних творах, що стосувалися цієї тематиці, ОГПУ
перебувало наче в тіні, але завжди у героїчному амплуа. При-
міром, у 1922 р. «Крокодил» надрукував вірш В. Маяковського
про  підпільне  казино,  відвідувачами  якого були  непмани  та
«непові дружини та дітки». Жарт стосовно того, що «просторі
приміщення Малої Луб’янки» ліпше підійшли б для гравців, мав
викликати сміх читачів, оскільки комічний ефект створювався

4 Вежливый ответ // Крокодил. – 1923. – № 6.
5 Поп и … ГПУ // Крокодил. – 1923. – № 32.
6 Ардов В. // Крокодил. – 1925. – № 47.

(тобто ВЧК/ОГПУ/НКВД). Фактично офіційний гумор був про-
довженням  тієї  героїчної риторики, якою рясніли  радянські
партійні видання. Передусім майданчиками для трансляції офі-
ційних жартів були численні гумористичні журнали, серед них –
загальносоюзний «Крокодил» та «Червоний Перець», що вида-
вався в УСРР.

Вороги VS герої у комічному дискурсі 1920-х рр.

Мішенню  політичного гумору, створеного на замовлення
партії та уряду, були всі ті, кого радянська пропаганда марку-
вала ворогами – закордонні та всередині країни, справжні чи
надумані. У 1920 р. народний комісар освіти радянської Росії
Анатолій  Луначарський  тріумфально  заявляв, що  «сміх  –  це
ознака перемоги». Він метафорично порівняв сміх із «великим
санітаром», що дезінфікує «погань» – «мерзенного ворога»:

«Зробити що-небудь смішним – це значить нанести рану у самий
життєвий нерв. Сміх зухвалий, сміх блюзнірський, сміх вбиває
отрутою отруєних стріл»2.

З огляду на це, справедливим і доречним у цьому випадку є
твердження дослідника Чарльза Грюнера про те, що

«гумор – це гра переможців із переможеними»3.
На правах тріумфатора більшовицький офіційний гумор за

допомогою прийомів і засобів комічного конструював образи
ворогів смішними, безглуздими та слабкими, а відтак – легко
переможеними. Із ними контрастували дотепні та розумні спів-
робітники  ОГПУ/НКВД.  Зокрема,  це  можна  проілюструвати
кількома жартівливими нотатками, надрукованими на шпальтах
гумористичного журналу «Крокодил». Так, кмітливий началь-
ника ГПУ у Рибінську викрив наміри власника винно-гастроно-
мічного магазину дати хабар у вигляді «100 пляшок та 20 обідів
у ресторані “Сан-Ремо” з нагоди десятої річниці Жовтня»4. Або

2 Луначарський А. Будем смеяться // А. Луначарський. Собрание сочине-
ний. Т. 3. – М.: Худож. лит-ра, 1964. – Режим доступу: http://lunacharsky.
newgod.su/lib/ss-tom-3/budem-smeatsa/.

3 Цит. за: Kuipers G. The sociology of humor / Raskin V. (Ed.). The primer of
humor research (Humor research; 8). Mouton de Gruyter. – Berlin; New York,
2008. – P. 383.
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нерідко використовувалася назва «чекіст», навіть після того,
як ВЧК зазнала організаційних перетворень та перейменувань.
На початку 1920-х рр. у обивательському дискурсі іронічні на-
зви широко використовувалися, а абревіатури ВЧК та ГПУ про-
мовлялися  із  акцентом  –  як  «Вєчєка»  та  «Гє-Пє-У»  відповід-
но. Той, хто промовляв, навмисно спотворював назву, глузую-
чи із неї, і у такий спосіб – принижував адресата. Проте можна
помітити, що ці «назви із акцентом» потрапили до офіційного
дискурсу, але при цьому висміювався той, хто промовляв. Цей
прийом «мовленевої маски»9 використовувався для позначен-
ня  чужих ворожих  голосів,  наприклад, непманів та  білоеміг-
рантів [цитування рос. – Авт.]:

(1) И вот,
Вечекой [ВЧК. – Авт.],

Денисовський М. «Школа 1-го ступеня» (1924 р.).

9 Иссерс О.С. Речевое воздействие: учеб. пособ. для студентов. – М.: Флинта:
Наука, 2009. – C. 156.

через поєднання несумісного. Наприкінці вірша містився натяк
на майбутнє покарання гравців казино [цитування рос. – Авт.]:

Предлагаю
как-нибудь
в вечер хмурый
прийти ГПУ и снять «дамбле»
половину играющих себе,
а другую
МУРУ [Московский уголовный розыск. – Авт.]7.

Сатиричні вірши також візуалізувалися через представлен-
ня їхніх сюжетів у карикатурах. Така взаємодія тексту та зоб-
раження робила сюжет більш кумедним для реципієнта. Примі-
ром, вірш Дем’яна Бєдного поєднувався із сатиричним малюн-
ком Миколи Денисовського «Школа 1-го ступеня» (1924 р.), де
були зображені два підлітки біля будівлі Об’єднаного держав-
ного політичного управління [цитування рос. – Авт.]:

Уставились на Гепеу нэпманенков двое.
– Это что за здание такое?
Спросил нэпманенок Сеня
У нэпманенка Яши.
– А это школа 1-й ступени
  Для моего папаши8.

Короткі й влучні вірші, наче пропагандистські гасла, легко
сприймалися і виконували свою агітаційну функцію.

Радянська пропаганда намагалася дати відсіч антирадянсь-
ким жартам та анекдотам про спецслужби СРСР, контролюва-
ти іронію та встановити рамки дозволеного сміху. Прикладом
цього є спроби протидіяти використанню іронічних назв спів-
робітників  ВЧК/ОГПУ/НКВД. Найменування  «гепеушнік»  та
«енкаведешнік»  були  похідними  від  назви  відомств  ГПУ  та
НКВД, як і чекіст від ВЧК. Але, якщо остання перетворилася на
ідеологему і не сприймалася іронічно, то «гепеушнік» та «ен-
каведешнік» звучали принизливо. Тому у офіційному наративі
для позначення співробітника радянських органів держбезпеки

7 Выдержка из письма Маяковского крокодильцам «Напечатайте брат-
цы – дайте отыграться» // Крокодил. – 1922. – № 5. – С.14.

8 Школа 1-й ступени // Крокодил. – 1924. – № 17.



Удаваний сміх: образ ВЧК/ОГПУ/НКВД … 1920–1930-ті рр.                      265264       Ксенія Кузіна

Отже, така сатира була досить вибірковою і застосовувала дещо
іншу оптику до представників владних структур чи номенкла-
тури, залишаючи  за  кадром  недоліки, які  перетворилися  на
системні. Так, у 1924 р. (анти)героєм рубрики «Крокодила» –
«Вили у бік» – став колишній агент транспортного відділу ОГПУ
Уссурійської залізниці Полтавський. Можливо, це був єдиний
випадок (принаймні інших не вдалося зафіксувати за матеріа-
лами цього гумористичного журналу), коли у саркастичному
світлі постав співробітник ОГПУ. Його провина полягала у тому,
що він замість чоловічої лазні, скористався жіночою. Жінкам
довелося чекати, доки «їхнє благородіє зволить звільнити лаз-
ню»14. Напевно, це був найбільш безневинний проступок спів-
робітника органів держбезпеки, який можна було б уявити. У
цьому випадку не відбувалася типізація вад – пияцтво, вседоз-
воленість та ін. Поза критикою залишалася саме політичне уп-
равління  та  формальні/неформальні  стосунки,  поведінкові
практики та спосіб життя його співробітників, що були дале-
кими  від декларованих  більшовицькою  владою  принципів15.
Йшлося  виключно  про  конкретного  носія  вади,  властивого
«благородіям», і який контрастував із героїчним образом спів-
робітника ОГПУ, тиражованим радянськими ЗМІ. Отже, поведін-
ка Полтавського мала сприйматися як відхилення від норми.
Саме таким посилом завершується це повідомлення, наче зас-
терігаючи читача від поспішних висновків щодо інших праців-
ників політичного управління загалом:

«Бажано було б донести до Полтавського думку не виходити за
межі пристойного й  тим самим не дискредитувати співробіт-
ників органів ГПУ перед робітничими масами».

Надалі жарти, у яких згадувалися співробітники ОГПУ/НКВД,
ставали все більш стриманими, особливо у періоди гучних кам-
паній над ворогами. Іронія, і тим більше сарказм, щодо відом-

14 Женская баня и ГПУ // Крокодил. – 1924. – № 2.
15 Детальніше  про  спосіб  життя співробітників ВЧК/ОГПУ/НКВД  див.:

Тепляков А.Г. Инфернальная карнавализация:  «черный юмор» парти-
зан и чекистов 1920–1930-х гг. // Идеи и идеалы. – 2013. – № 3 (17). –
Т. 1.– C. 105–116.

Эмчекою вынянчена [МЧК. – Авт.],
вчера пресмыкавшаяся тварь еще10.
(2) Мне скверно…, мне худо…
Но вдруг, – что за чудо!
В секунду одну,
Нэпманы в испуге
Умчались как вьюга.
Обход Ге-Пе-У!11

(3) Хи-хи-хи-с… Пускай свобода, –
Снова молвить можно: – «дай»…
Снова светлая погода,
Рысачок и «не рыдай».
Заживем теперь ребятки, Дни печальные – ау!
Не попасть бы лишь за взятки
Под перчатки Ге-пе-у12.

Радянська  сатира,  імітуючи  закони  жанру,  викривала  та
картала  не  лише  відвертих  ворогів  більшовиків,  але  й  вис-
міювала промахи в роботі та поведінкові звички радянських
службовців та керівників невисокого рангу, робітників та кол-
госпників. Втім, не варто переоцінювати значення цієї критики,
враховуючи, що вона була «продуктом творчості влади». Саме
на  цій  її  особливості  акцентував дослідник  Євген  Добренко,
зазначаючи:

«сатира  не  стільки  висловлювала  невдоволення,  скільки  мо-
делювати  його  прийнятні,  або  корисні  для  влади,  об’єкти  і
дискурс. Радянська  сатира –  це невдоволення,  яким  би  його
хотіла бачити влада»13.

10 Маяковский В. Спросили раз меня: «вы любите ли НЭП?» – «люблю  –
ответил я – когда он не нелеп» (1922) // В. В. Маяковский. Полн. соб.
соч.: в 13 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Ху-
дож. лит-ра, 1955–1961. Т. 4.

11 Атака нэпмачей // Крокодил. – 1922. – № 10. – C. 10.
12 Цит. за: История глазами «Крокодила». ХХ век. Слова. 1922–1937 / ред.

А. Яблоков. – М., 2014.
13 Добренко Е.  Гоголи  и  Щедрины: уроки  «положительной сатиры»  //

Новое литературное обозрение. – 2013. – № 3: – Режим доступу: https://
magazines.gorky.media/nlo/2013/3/gogoli-i-shhedriny-uroki-
polozhitelnoj-satiry.html.
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Ф. Дзержинський за життя став героєм сюжетів карикатур.
Початок 1920-х рр. був досить ліберальним для творчості ра-
дянських карикатуристів, тому образи, у яких поставав перший
очільник ВЧК, були жвавими та нетривіальними, поза шаблона-
ми репрезентації, що сформувалися згодом. Такими, наприклад,
є  образи Дзержинського-богатиря  на  карикатурі  П. Шухміна
«Три богатиря» (1923 р.) – алюзія на картину Віктора Васнецова, –
або Дзержинський-щука. Цікаво, що основою для створення ос-
таннього  образу  і  карикатури
стало російське прислів’я [циту-
вання мовою оригіналу. - Авт.]:

«На то и щука в море, чтобы карась
не дремал»19.

Втім,  цей  крилатий  вислів,  що
супроводжував карикатуру, був
змінений і набув іншого змісту:

«На то и щука в море, чтобы этот
карась не плодился».

Відтак,  навіювалася  думка,  що
шансів вижити  та  розмножува-
тися  у  карасів-ворогів,  на  яких
полює щука-чекіст, не було.

Карикатуристи черпали сю-
жети  з  інформаційних  повідомлень  радянських  газет, нади-
халися  ситуаціями  «з  життя»,  про  які повідомляли  у  листах
читачі. Приміром, обурливий лист до редакції «Крокодила» із
Новомиколаївська, де «портрети вождів революції розвішува-
лися у дрібних крамницях спекулянтів та пивних»20 , дав привід
для іронії Михайлу Черемних і появі карикатури «Дзержинсь-

Шухмін П. «На те й щука в морі,
щоб цей карась не плодився»,

1923 р.

исследования  //  Источниковедческие  исследования.  –  М.,  2004.  –
Вып. 1.– C. 199–200.

19 Пословицы русского народа: сб. пословиц, поговорок, речений, присло-
вий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и проч. / [соч.] В. Да-
ля. – М.: Имп. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1862. –
[4], XL, 1096, 6 с.

20 Крокодил. – 1923. – № 48. – C. 1265.

ства, що позиціонувалося радянським агітпропом як втілення
справедливості та законності, були недоречними.

(Не)комічні герої радянських карикатур
(1920–1930-ті рр.)16

Карикатура – це жарт, розказаний у малюнку. Політична ка-
рикатура  до  того  ж виконувала пропагандистське завдання.
Радянський карикатурист Б. Єфімов зауважив:

«Карикатура – це перше, на що дивиться читач газети. Він розу-
міє це швидше і повніше, ніж будь-яку довгу статтю, яку він прочи-
тав би. Карикатура миттєво дає вам як подію, так і коментар до
неї. У цьому суть карикатури: швидко, весело і переконливо»17.

Іншими словами, політична карикатура – це політінформація у
малюнках, у тому числі для мало- або зовсім неписемних.

Важливі події суспільно-політичного життя СРСР ілюстру-
валися карикатурами. До ряду значущих тем, що висвітлюва-
ли радянські ЗМІ і що не втрачали своє актуальності упродовж
1920–1930-х рр., належала боротьба із ворогами радянського
ладу різного штибу. Глузування за допомогою гумористичних
малюнків – це ще один спосіб зробити супротивника слабким
та безглуздим, якого легко перемогти. Поруч із ними на кари-
катурах могли бути присутні позитивні персонажі, приміром,
червоноармійці, співробітники ВЧК/ОГПУ/НКВД. Проте, на від-
міну від ворогів, вони зображувалися хоча у шаржованому, але
не у карикатурному вигляді.

Зображення позитивних героїв можна класифікувати на об-
рази відомих постатей (Фелікса Дзержинського, Миколи Єжова)
та типажи – узагальнені образи співробітників органів держ-
безпеки чи відомства загалом18.

16 У цьому розділі були використані опубліковані раніше фрагменти: Ку-
зіна К. ОДПУ/НКВС у радянському плакаті та карикатурі (1930-ті – по-
чаток 1940-х рр.) // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2019. – № 1 (51). –
C. 220–263. DOI: https://doi.org/10.15407/vuchk2019.01.220.

17 Цит. за: Davies C. Political ridicule and humour under socialism // European
Journal of Humour Research. – 2014. – № 2 (3). – P. 9–10. DOI: http://dx.
doi.org/10.7592/EJHR2014.2.3.davies.

18 Таку класифікацію запропонувала С. Звєрєва. Див.: Зверева С.Н. Совет-
ская внешнеполитическая  карикатура:  Опыт  источниковедческого
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намагається зцілити радянське народне господарство від про-
гулів, надмірних кошторисів та роздутих штатів23. Сатира у пер-
шу чергу була спрямована проти
радянських чиновників,  які  са-
ботували «лікування».

Після смерті Дзержинського
його  комічні  образи  зникають,
що  було  пов’язано  із сакраліза-
цією постаті «першого чекіста»,
несумісну  із  профанним  гумо-
ром, та регламентацією творчос-
ті  радянських  карикатуристів.
На карикатурі Д. Моора, надруко-
ваній на шпальтах газети «Прав-
да» у 1927 р., «Залізний Фелікс»
був представлений реалістично,
не  шаржовано24.  Зображення
Ф. Дзержинського на портретах
чи плакатах, що з’являлися у нас- Малютін І. «Один із багатьох»,

1926 р.

Моор Д., 1927 р.

23 Крокодил. – 1926. – № 25.
24 Правда. – 1927. – 18 грудня.

кий у … пивній» (1923 р.). Зображення містило у собі невідпо-
відність – комсомольці пиячать під портретом Дзержинського,
образ якого транслювався агітпропом як борця із соціальними
вадами. Субтитри, що супроводжують малюнок, дають можли-
вість вирішити цю невідповідність і зрозуміти «родзинку» жарту:

1-й комсомолець: Чому ти відвертаєшся – шию звернеш!
2-й комсомолець: Боюся пити у його присутності…  А то як побачить.
Крім того, ця карикатура, висміюючи пияцтво як асоціаль-

не явище та ваду, була у руслі антиалкогольної кампанії в СРСР
початку 1920-х рр.

Через три роки ідея із портретом Дзержинського знову була
використана та інтерпретована К. Єлісєєвим для створення ка-
рикатури-комікса «Несподіване підношення на одному ювілеї,
або як тов. Дзержинський втратив самовладання» (1926 р.)21.
Дзержинський, який «зійшов» з портрета на стіні, розганяє пуб-
ліку, що вшановувала ювеліра і бенкетувала три дні поспіль.
Отже, радянські художники створювали аскетичний та пози-

тивний  образ  Дзержинського22.
На карикатурах він контрастував
із негативними персонажами, спо-
сіб життя яких зовсім не відпові-
дав революційному аскетизму.

Із  1924 р.  Ф. Дзержинський
очолив Вищу раду народного гос-
подарства,  і  на  радянських  ка-
рикатурах він з’явився у новому
героїчному амплуа – відтепер як
борець  за  успішний  розвиток
економіки  СРСР.  На  карикатурі
Б. Єфімова Дзержинський постає

у образі апостола, що проповідує режим економії. Цей героїч-
ний  цикл  поповнився  образом  Дзержинського-лікаря,  який

Черемних М. «Дзержинський
у … пивній», 1923 р.

21 Крокодил. – 1926. – № 21.
22 Маєвський О. Фелікс Дзержинський – «перший чекіст» і «кривавий кат»

крізь призму плакату і карикатури // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. –
2020. –  № 1 (53). –  C. 105–133. DOI:  https://doi.org/10.15407/vuchk
2020.01.105.
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У  1923 р.  з’явилася  карикатура  М. Чермних  із  назвою,  що
контрастувала із зображенням. Її сюжет та поява на сторінках
журналу  «Крокодил»  були  пов’язані  із  проведенням  у  СРСР
сільськогосподарської  та  кустарно-промислової  виставки  у
Москві у 1923 р. Привітний співробітник ОГПУ щиро частує се-
лянина, який приїхав на виставку, і ця ідеалістична сцена ніяк
не відповідала назві – «У “катівнях” ГПУ»29. У цьому випадку
художник  використав  візуальний  каламбур  –  неспівпадіння
тексту та малюнку, що, власне, створювало комічний ефект. Цю
карикатуру можна вважати контрвипадом радянської пропа-
ганди у бік російської еміграції, яка у першій половині 1920-х рр.
вражала європейську спільноту мемуарами про перебування у

Ротов К. «Небезпечне відчуття», 1924 р.

29 Крокодил. – 1923. – № 34.

тупні десятиліття і фактично до розпаду Радянського Союзу,
представляли собою «образ, лік, ікону, ідол»25.

Типаж співробітника ВЧК/ОГПУ/НКВД на карикатурах кон-
струювався як героїчний. Як зазначив Є. Добренко, «радянська
сатира не так типізувала, скільки стереотипізувати реальність».
Головними стереотипними характеристиками, що пов’язува-
лися із цим відомством, були захист надбань революції та спра-
ведливість у справі покарання порушників закону та ворогів
радянського устрою. Попри те, що стилю карикатури властиві
прості лінії, ескізні та спрощені фігури, «герої» на цих гуморис-
тичних малюнках зображувалися зовнішньо привабливішими
за негативних персонажів, переважали їх за розмірами чи стату-
рою. Так, художник К. Ротов зробив типізований образ співро-
бітника київського ГПУ кольоровим, у той час як непманів –
безбарвними, дрібними, схематичними, але наляканими та жа-
люгідними26.

Карикатури  часто супроводжувалися  текстовим  матеріа-
лом, який відігравав важливу роль. Експериментальні дослід-
ження  психологів,  які  проводилися  наприкінці  1970-х  та
початку 1980-х рр., довели, що карикатури із субтитрами оці-
нювалися як набагато смішніші за карикатури без підписів27 .
Це, приміром, могли бути назви карикатур, або  цитати із га-
зетних повідомлень чи листів дописувачів, що давали привід
для появи гумористичних малюнків, або пряма мова головних
персонажів та ін. Текст був не просто коментарем, що розкри-
вав зміст карикатури, але й вагомою складовою образу, що ство-
рював художник28.

25 Голомшток И. Соцреализм и изобразительное искусство // Соцреали-
стический канон. – СПб.: Академ. проект, 2000. – C. 145.

26 Крокодил. – 1924. – № 12.
27 Hempelmann Ch.F., Samson A.C. Cartoons: Drawn jokes? / V. Raskin (Ed.). The

primer of humor research (Humor research; 8). Mouton de Gruyter. – Berlin;
New York, 2008. – P. 618–619.

28 Голубев А.В. Советская  политическая  карикатура  1920–1930-х гг.  //
Российская  история.  –  2018.  –  Вып. 6.  –  C. 84–102.  DOI:  10.31857/
S086956870002292-2.
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сюжетами, які були одним із аспектів широкомасштабної про-
паганди, спрямованої  на надання легітимності  діям органам
держбезпеки.

У 1926 р. у полі зору радянських ЗМІ опинилася т. зв. «Спра-
ва  Держкіно–Пролеткіно», що  була  ініційована  економічним
відділом ОГПУ СРСР. Навесні того року у Москві були заареш-
товані працівники кінематографії – директори кінофабрик, ад-
міністратори, режисери. Загалом за ґратами опинилися понад
20 осіб. Їх звинуватили у зумисному доведенні кінофабрик до
банкрутства з метою перепродажу у приватну власність. Вреш-
ті-решт,  під час  слідства  ці  політичні  звинувачення  так  і  не
підтвердилися, втім економічні – порушення режиму економії,
розтрати  та  ін.  –  стали  підставою  для  судового  розгляду  у
1927 р.30 Перипетії цього процесу були покладені в основу сю-
жету карикатури Івана Малютіна «Бутиркіно»31. За задумом ка-

30 «…Работа была нарушена произведенной ОГПУ массовой операцией».
Записка  заместителя наркома  просвещения РСФСР  В. Н. Яковлевой
старшему помощнику прокурора республики Н. В. Крыленко в защиту
обвиняемых  киноработников  (1927 г.) /  О. И. Капчинский  //  Отече-
ственные архивы. – 2018. – № 3.

31 Крокодил. – 1926. – № 25.

Малютін І. «Бутиркіно», 1926 р.

в’язницях (катівнях) ВЧК. Головний посил розпізнавався лег-
ко:  ОГПУ,  наче  дволикий  Янус,  безжальний  до  «ворогів»  та
привітний до робітничого люду. Тим більше, текстовий діалог
між селянином і співробітником ОГПУ слугував підказкою для
розуміння:

Селянин: – А добре у вас тут в ГПУ!
Співробітник: – Кому як…

До  циклу  карикатур,  пов’язаних  із  радянським  органами
держбезпеки, належить ряд зображень, що стосувалися різних
аспектів їхньої діяльності і, водночас, її популяризували. Серед
іншого, вони мали на меті сформувати у масовій свідомості об-
раз співробітника (і відомства загалом) як корисний, соціально
значущий, вкрай необхідний для встановлення справедливості.
За повідомленнями у радянських газетах про судові процеси,
ініційовані  ОГПУ,  чи  будівництво  каналу  Волга–Москва  під
керівництвом  НКВД  слідували  карикатури  із  відповідними

Чермних М. «У “катівнях” Г.П.У.», 1923 р.
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нок був розміщений на обкладинці журналу «Червоний перець»
у 1930 р. Як правило, для титулу видання призначалася тек-
стова чи візуальна інформація про ключові події суспільно-полі-
тичного життя з метою справити на читача найбільше емоційне
враження. Процес над учасниками сфабрикованої справи «Спіл-
ки визволення України» набув широкого розголосу в УСРР. У
світлі радянської пропаганди відомі вчені ВУАН (С. Єфремов,
Й. Гермайзе, В. Дурдуківський, А. Ніковський, В. Чеховський та
інші) поставали «ворогами». Художник вдався до сатиричного
приниження дій «змовників» – засідання «міністерського кабі-
нету» на лаві підсудних – з метою показати усю марність їхньої
«ворожої» діяльності. Дві постаті охоронців на варті символізу-
вали перемогу радянського закону та нібито заслужене пока-
рання. Їхнє зображення на малюнку виконувало важливу функ-
цію: присутність «свого» семантично послаблювала «чужого»33.

У середині 1930-х рр. радянські ЗМІ розгорнули гучні про-
пагандистські кампанії, присвячені будівництву каналу, що по-
єднував річки Москва та Волга. Будівництво здійснювалося під
контролем НКВД. Цій темі присвячена карикатура М. Черемних
у «Крокодилі» під назвою «Історична довідка» про будівництво
Панамського  каналу  у Південній Америці та  каналу Москва–
Волга34 . Зображення побудоване на протиставлені «в них»/«у
нас». Карикатурист навмисно не зобразив трудівників на будів-
ництві Панамського каналу. Головними персонажами тут були
власники,  інженери  та  охоронець. Підтекстовка  пояснювала
зміст малюнка.  У «радянській» частині,  навпаки,  акцент  був
зроблений на ув’язнених-будівельниках: спочатку за працею,
потім на волі. Якщо для панамських будівничих «винагородою»
стала в’язниця, то для радянських – паспорт як свідчення по-
вернення до повноцінного життя, хоча ця ідеалістична картин-
ка була далекою від реальності. По-різному були представлені
дії двох охоронців. Якщо співробітник НКВД охороняв людей

33 Вашик К. Метаморфозы зла: немецко-русские образы врага в плакат-
ной пропаганде 30–50-х годов / [пер. А. Перлова] // Образ врага / сост.
Л. Гудков; ред. Н. Конрадова. – М.: ОГИ, 2005. – C. 222.

34 Крокодил. – 1937. – № 10.

рикатуриста, московська в’язниця Бутирки перетворилася на
кіностудію – місце для фінансових шахраїв радянської кіноін-
дустрії. Художник використав прийом бісоціації – перебування
об’єкту у нетиповому середовищі.

Іншому судовому процесу, але вже політичному, була при-
свячена карикатура Б. Фрідкіна «До процесу СВУ»32. Цей малю-

Фрідкін Б. «До процесу СВУ», 1930 р.

32 Червоний перець. – 1930. – № 4.
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Єфімов Б. «Пролетарське око»,
1922 р.

Примітно, що карикатури та плакати, присвячені ВЧК/ОГПУ/
НКВД, з’являлися наче за розкладом – до ювілейних дат, у такій
спосіб нагадуючи обивателям країни рад про важливість подій.
Вони швидко та переконливо допомагали збагнути пафосні на-
ративи, присвячені «караючому мечу пролетарської революції».
До першого п’ятирічного ювілею ВЧК у 1922 р. у журналі «Кро-
кодил» була надрукована карикатура Б. Єфімова «Пролетарське
око», побудована на принципі бінарного протиставлення – «пе-
реможене  зло»  та  «всеперемагаюче  добро»35.  З  одного  боку,
художник  зобразив  «ворожу  нечисть»  із  маркерами  «зрада»,
«шпигунство», «змова», «спекуляція», а з іншого – озброєний
робітник, який тримає ліхтар із написом «ВЧК».

У карикатурах, присвячених ювілеям органів держбезпеки
СРСР, можна помітити кілька
тенденцій.  По-перше,  репре-
зентація  героїчного  образу
цього відомства була можлива
за умови зображення ворога.
Цей прийом бінарного проти-
ставлення виявився напрочуд
вдалим. Всі радянські карика-
туристи  та  плакатисти,  які
зверталися до цієї тематики,
його застосовували. По-друге,
засобами карикатури – спот-
ворення  та  перебільшення  –
можна було зобразити ворога,
втім, образ героя не мав виг-
лядати кумедно. Тому радян-
ські  карикатуристи  почали
звертатися, особливо із другої
половини 1920-х рр., до архе-
типних  символів  для  позна-
чення на малюнку ВЧК/ОГПУ/
НКВД. Такими символами бу-

35 Крокодил. – 1922. – № 11.

за працею, нібито у такий спосіб допомагаючи їм соціалізува-
тися, то іноземний охоронець був представлений як співучас-
ник несправедливих, злочинних дій стосовно людей праці.

Черемних М. «Історична довідка», 1937 р.
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«Раніше казали: “Всі дороги ведуть до Риму”. Тепер кажуть: “Всі
дороги ведуть до Нариму”»39.

По-третє, на деяких карика-
турах  каральне  відомство візу-
ально  взагалі  не  позначалося –
натомість  художники  робили
відповідні написи. Як, приміром,
на карикатурі Віктора Дені, над-
рукованої  на  шпальтах  газети
«Правда» у 1927 р. з нагоди де-
сятої річниці ВЧК/ОГПУ. На ній
представлені лише ворожі персо-
нажі  різних  часів:  «білогварді-
єць» та  «терорист»  періоду  ро-
сійської громадянської війни, із якими боролася ВЧК, та «шпи-
гун» й «спекулянт», яким протидіяло ОГПУ у добу НЕПу. Напис –
«10 років ЧК–ГПУ» – був ключовим для розуміння сюжету40. Ця
ж фабула була використана Дені у 1932 р. для створення пла-
кату «ВЧК–ОГПУ. 15 років на варті завоювань Жовтня».

Зображення  представників держбезпеки СРСР на карика-
турі були можливим лише за умови максимальної наближеності
цього  образу  до  реальності.  У  1937 р.  на  сторінках  журналу
«Крокодил», напередодні святкування двадцятої річниці НКВД,
була опублікована карикатура Б. Єфімова «Сталеві їжачі рука-
виці»41.  На  ній  зображувався  Микола Єжов,  який  правицею,
вдягнену у рукавицю, душив багатоголову змію – «троцькістсь-
ко-бухарінсько-риковських шпигунів, шкідників, диверсантів».
Карикатурист використав каламбур – фразеологізм «їжачі ру-
кавиці», що означає повне та беззаперечне підпорядкування,
безумовну покірність, пов’язувався із прізвищем наркома внут-
рішніх  справ  СРСР.  М. Єжов,  уособлюючи  НКВД,  поставав  як
борець та переможець ворогів. «Сталінський нарком» представ-

39 Мельниченко М. Советский анекдот (указатель сюжетов). – М.: Новое
лит. обозрение, 2014. – C. 365.

40 Правда. – 1927. – 18 декабря.
41 Крокодил. – 1937. – № 34.

Дені В. «10 років ЧК–ГПУ. На варті
революції», 1927р.

ли рука та меч, що апелювали до
уявлень про  справедливе  пока-
рання. Отже, типізований образ
співробітника радянської служ-
би держбезпеки трансформував-
ся у символи. За допомогою цих
символів  художники  достатньо
легко у доступній формі переда-
вали ідею боротьби героя із во-
рогом, тому створений малюнок
не потребував додаткових роз’-
яснень і не вимагав специфічних
знань реципієнта. Зокрема, щоб
продемонструвати марність  за-
зіхань контрреволюції на країну
Рад, Д. Моор використав символ
руки  у  карикатурі,  створеної
до  десятої річниці  ВЧК/ОГПУ  у
1927 р., лейтмотивом  якої була
думка про те, що кожну ворожу
руку зупинить рука ГПУ36. Той са-
мий символ присутній на іншій
карикатури  цього  художника:
караюча рука ГПУ тримає спеку-
лянта,  щоб  відправити  його до
місця  покарання  –  Нариму37,
місцевості  малопридатної  для
господарської діяльності та жит-
тя38.  Цікаво,  що у  обивательсь-
кому  дискурсі  у  цей  час  було
чимало жартів про це місце зас-
лання, як-то:

Моор Д., 1927 р.

36 Правда. – 1927. – 18 декабря.
37 Нарим – місце заслання, що розташоване на півночі сучасної Томської

області Російської Федерації.
38 Правда. – 1927. – 18 декабря.

Моор Д., 1927 р.
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Образи карикатури створюють певну ієрархію. Мінімалізація
ворога та гіперболізація героя підштовхували глядача до дум-
ки про остаточну перемогу останнього.

У 1938 р. під час апогею Великого терору лютневий номер
«Крокодила» вийшов із обкладинкою, прикрашеною карика-
турою «Меч народного правосуддя»43. Меч із зіркою, що симво-
лізував  НКВД,  семантично  про-
тиставлявся чорній руці зі свас-
тикою. За допомогою візуальної
інформації  художники  створю-
вали небезпечний образ ворога:
рука злодія прагнула принести не-
безпеку, що  графічно  представ-
лена  у  вигляді  пляшки  з  отру-
тою, вибухівки та зброї. У такий
спосіб  були  зображені  злочини
«шкідництва», «тероризму» та «ди-
версії», які найчастіші фігурували
у звинувачувальних вироках. Об-
рана художниками кольорова га-
ма підкреслювала протистояння
«добра» зі «злом»: чорний колір,
що  символізував темні  сили  та
підступність, та червоний, який
мав асоціювався із перемогою та
радянською владою.

Але навряд чи подібні карикатури могли викликати посміш-
ку, хіба що – зловтішну. Офіційний гумор мав на меті не стільки
розважити, скільки виконати пропагандистську функцію. Сет
Грахам, досліджуючи гумористичну культуру в СРСР, дійшов
висновку, що

«у  професійних  гумористичних  текстах переважали зразки  не-
сатиричного гумору»44.

«Меч народного правосуддя»,
1938 р.

43 Крокодил. – 1938. – № 6.
44 Graham S. A cultural analysis of the russo-soviet anekdot (dissertation). –

University of Pittsburgh, 2003. – P. 13.

лений на карикатурі реалістич-
но, у той час як ворог – сатирич-
но принижений, а відтак вже не
ніс загрозливого потенціалу. Іро-
нічне  висміювання  ворога  пе-
редбачало  дистанціювання  від
нього  глядача  і наближення до
«героя».

Загалом,  роботи  карикату-
ристів 1930-х рр., присвячені ра-
дянськім органам держбезпеки,
сповнені  героїчного  пафосу.  У
державі, де встановився тоталь-
ний контроль, а репресії набира-
ли обертів, жодна іронічна тінь

не могла бути кинута на образ співробітника внутрішньої роз-
відки СРСР. Сюжети карикатур були стандартизованими і не
виходили за рамки боротьби із ворогом та його покарання, а

символи  –  впізнаваними.  Вони
використовувалися як у візуаль-
ній пропаганді, так і у вербаль-
ній,  викликаючи  у  реципієнтів
відповідні  асоціації.  Контекст
використання цих символів так
само залишався незмінним. Тому
до  двадцятого  ювілею  НКВД  у
1937 р. рука та меч знов стали у
нагоді.  Прикладом  може  слугу-
вати карикатура Б. Єфімова, над-
рукована  у  1937 р.  у  газеті «Із-
вєстія»42. Рука у їжачій рукавиці
із відповідними маркерами вка-
зувала  на  співробітника  нар-
комвнусправ,  який  знищує  фа-
шистського шпигуна й викликає
у  розпач  Троцького  та Гітлера.

42 Известия. – 1937.

Єфімов Б. «Сталеві їжачі
рукавиці», 1937 р.

Єфімов Б. «Залізна рука НКВД»,
1937 р.
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сарказму або сатири49. У цьому ж руслі є твердження Біллінга
на початку ХХІ ст., що

«гумор та сміх є механізмами соціального контролю, що ґрун-
тується на глузуванні та збентежені»50.

Отже, ця методологічна опція дає можливість поглянути на
радянський гумор 1920–30-х рр., що його транслювали офіційні
видання, як на маніпуляцію з метою корекції «правильної» по-
ведінки громадян. Зокрема, це може бути проілюстровано на
прикладі теми доносів, що наприкінці 1930-х рр. потрапила у
фокус радянської сатири. Доноси радянських громадян могли
бути адресовані різним установам чи посадовим особам, втім,
якщо у них згадувалися «вороги народу» чи був наявний полі-
тичний підтекст, така заява потрапляла до НКВД.

У офіційному радянському дискурсі слово «донос» не вжи-
валося.  Складається  парадоксальна  ситуація,  за  якої  явище
було, а назва, що його позначала, відсутня51. Термін «донос» мав
негативну конотацію і від нього відмежовувалися як від спад-
ку  царського  режиму,  нібито чужого  радянській  реальності
1920–1930-х рр. Приміром, у словнику, упорядкованому Дмит-
ром Ушаковим і виданому у 1935 р., «донос» визначалося як

«зброя боротьби буржуазно-чорносотенної реакції проти рево-
люційного руху»52.

Дослідник Франсуа-Ксав’є Нерар з цього приводу зазначив, що
«йшлося про те, щоб не допустити жодної подоби між тим, що

просять робити радянських людей, і вчинками, що засуджуються
з моральної точки зору. […] “Сигналізувати” владі не мало ста-
ти синонімом “донести в органи”»53.

49 Цит. за: Мартин Род. Психология юмора / пер. с англ. под ред. Л. В Ку-
ликова. – СПб: Питер, 2009. – C. 148–149.

50 Цит. за: Kuipers G. The sociology of humor. – P. 383.
51 Нерар Ф.-К. Пять процентов правды. Разоблачение и доносительство в

сталинском СССР  (1928–1941)  /  [пер.  с  фр.  Е. И.  Балаховской].  –  М.:
РОССПЭН, 2011. – C. 103.

52 Толковый  словарь  Ушакова  онлайн.  –  Режим  доступу:  https://
ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=13669.

53 Нерар Ф.-К. Пять процентов правды. – C. 103, 113.

На  особливостях  радянської  сатири акцентував Є. Добренко,
зазначивши, що сатира СРСР сталінської доби значно відрізня-
лася від того, що власне прийнято вважати сатирою. Відтворю-
ючи події, пов’язані із Великим терором, чи-то у фейлетонах,
чи-то карикатурах або на театральних підмостках, «радянсь-
кий сміх, будучи перетвореною формою страху, виконував свою
терористичну функцію»45. Карикатури, присвячені ВЧК/ОГПУ/
НКВД, цілком підпадають під ці характеристики.

Гумор і соціальний контроль
(кінець 1930-х рр.)

Гумор виконує різні соціальні функції, причому ці функції
множинні, і вони можуть нести як загрозу соціальному поряд-
ку, так і зміцнювати його. Дослідники, наголошуючи на функції
соціального контролю, інтерпретували гумор як соціальну ко-
рекцію46. Ще у 1920-х рр. саме так визначав сміх Анрі Бергсон,
зауваживши, що те, над чим сміються, визначається як таке, що
виходить за межі норми:

«Сміх … “карає звичаї”. Він відразу  ж примушує нас виглядати
так, як ми повинні були б виглядати, якого вигляду ми колись
набудемо, перетворившись на самих себе»47.

У градації форм соціального виправлення Пауел відвів гу-
мору «м’яку» позицію,  у той час,  як  проголошення  будь-якої
особи  божевільною  –  є  іншою  сильнішою  крайністю48.  На-
прикінці 1980-х рр. дослідники Лонг та Гассер зазначали, що
за допомогою гумору можна примусити членів групи викону-
вати соціальні норми та здійснювати опосередкований конт-
роль над їхньою поведінкою за допомогою іронії, жартування,

45 Добренко Е. Гоголи и Щедрины: уроки «положительной сатиры». – Ре-
жим  доступу:  https://magazines.gorky.media/nlo/2013/3/gogoli-i-
shhedriny-uroki-polozhitelnoj-satiry.html.

46 Kuipers G. The sociology of humor. – P. 365.
47 Бергсон А. Сміх. – К.: Дух і Літера, 1994. – C. 26–27.
48 Детальніше про теоретичні дослідження гумору як соціального конт-

ролю див.: Kuipers G. The sociology of humor. – P. 362–368, 383.
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ставлення до апеляцій виключених з ВКП(б) і про заходи щодо
усунення цих недоліків»57. Зокрема, у постанові засуджувалася
практика виключення  із лав партії на підставі «наклепниць-
ких»,  «компрометуючих»,  «неправильних  та  провокаційних»
заяв, а їхні автори називалися «ворогами народу», «дворушни-
ками», «підлими провокаторами» та ін. Таким чином, пленум
засудив подібну практику, проте, ця постанова та визначені у
ній заходи стосувалися лише партійців.

Новий посил влади мали донести (разом із офіційними тек-
стами) жарти та карикатури відповідного змісту, що були по-
кликані  скорегувати поведінку  населення. Фейлетони,  анек-
доти, карикатури про запопадливих радянських громадян, які
невтомно писали донесення, друкувалися на шпальтах офіцій-
них гумористичних видань, як-от:

– От і мерзотник, цей Сінічкін! Оце так підвів!
– А що трапилося?
– Я на нього три заяви подав, а він, негідник, виявився порядною

людиною!58

Наступним кроком у цьому напрямі було рішення про при-
пинення «чисток», ухвалене на XVIII партійному з’їзді у березні
1939 р.  Основні  ідеї  виступу  секретаря  ЦК  Андрія  Жданова
багато  у  чому  збігалися  із  положеннями  січневої  постано-
ви 1938 р.

А. Жданов  іронізував  над  наклепниками,  наводячи  при-
клади, які потішали аудиторію. Це, приміром, історія про об-
мовника із Київської області Ханевського, який написав бага-
то неправдивих заяв на комуністів і просив надати йому путівку
на курорт, бо він «виснажився у боротьбі із ворогом». Або роз-
повідь про ганьбителя Алексєєва із Красноярського краю, який

«працював погано, віддаючи весь свій час написанню наклеп-
ницьких заяв на чесних комуністів та безпартійних вчителів».

57 Сталин И.В. Сочинения. Т. 16. – М.: Изд-во «Писатель», 1997. – C. 316–
326.  –  Режим  доступу:  https://c21ch.newcastle.edu.au/stalin/t16/
t16_ap15.htm.

58 Гибель надежды // Крокодил. – 1938. – № 22.

За  умов  табуювання  слова  «донос»,  інформацію, адресовану
владі, про помилки, зловживання тощо називали «заявою» або
«сигналом».

Під час Великого терору в умовах нагнітання підозрілості
та шпигуноманії одним із способів «допомоги» НКВД був «сиг-
нал». Так, Анастас Мікоян з нагоди святкування двадцятиріччя
цього відомства у грудні 1937 р. заявив:

«Кожний робітник, кожний колгоспник вважає своїм обов’язком,
якщо бачить ворога, допомогти наркомвнусправцям розкрити
його»54.

На шпальтах газет публікувалися повідомлення про «викриття
ворожих гнізд» за участі пересічних громадян. Шейла Фіцпат-
рик зазначала, що доноси були важливим механізмом розпов-
сюдження терору55. Однак  хвиля доносів  починала  набувала
ознак  некерованості.  Так,  у  Зміївському  районі  Харківської
області на підставі «сигналів» було звільнено 36 вчителів і ще
42  планувалося  звільнити,  внаслідок  чого  у  селах  району не
викладали українську та іноземні мови, історію. Із лав Вінниць-
кої парторганізації було виключено без вагомих причин понад
48% її членів56.

Наприкінці 1930-х рр. публічний дискурс почав змінювати-
ся, що було пов’язано зі змінами у курсі партії та уряду СРСР
щодо регулювання репресій. Спочатку у січні 1938 р. Пленум
ЦК ВКП(б) ухвалив постанову «Про помилки парторганізацій
під  час  виключення  із  партії,  про  формально-бюрократичне

54 Микоян А.И.  Славное  двадцатилетие  советской  разведки.  Доклад
на торжественном заседании в Большом театре 20 декабря 1937 г. //
20 лет ВЧК–ОГПУ–НКВД. – М.: ОГИЗ, Гос. изд-во полит. лит-ры, 1938. –
C. 38.

55 Фицпатрик Ш.  Повседневный  сталинизм.  Социальная  история  Со-
ветской России в 30-е годы: город / [пер. с англ. Л. Ю. Пантина]. – М.:
РОССПЭН, 2008. – C. 250.

56 Приклади  запозичені  із тексту  постанови Пленуму  ЦК ВКП(б)  «Про
помилки парторганізацій під час виключення із партії, про формаль-
но-бюрократичне  ставленні  до апеляцій  виключених з ВКП(б)  і  про
заходи  щодо  усунення  цих  недоліків».  –  Режим  доступу:  https://
c21ch.newcastle.edu.au/stalin/t16/t16_ap15.htm.
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1) Щодо моїх заяв на Карпова люди мають різні думки: одні ствер-
джують, що це чиста брехня, а  інші говорять, що це найбруд-
ніший наклеп.

2) Тільки-но подумай,  Маріє, яка  прикрість. Я  написав  заяву  на
Галкіна, а виявляться, у Балкіна кімната більше.

3) Товариші судді, як я міг написати 75 заяв, коли у нас в установі
працює всього 63 особи.

Темі доносів та наклепів присвячена комедія радянського
білоруського письменника та драматурга Кіндрата Кропиви –
«Хто сміється останнім» (1939)62. Події відбуваються в інсти-
туті геології, де спокій у науковому колективі порушує пліткар
та підлабузник Зьолкін. Центральним негативним персонажем
цієї комедії є директор інституту Горлохвацький, який теро-
ризує наукового співробітника Тулягу і примушує останнього
написати замість себе наукову роботу, маніпулюючи його стра-
хами  через  надзвичайну  схожість  із колишнім  денікінським
полковником. Образ Горлохвацького постає як образ ворога,
який підступно проліз до лав радянських вчених. Будучи не-
уком, він шкодить справжньому вченому – професору Чорно-
вусу: поширює плітки про його політичну неблагонадійність,
чинить перепони публікації його книги, телефонує до профко-
му педінституту, де вчиться донька Чорновуса, щоб повідоми-
ти про батька, який «втягнувся у ворожі справи», намагаючись
їй нашкодити. Цей негативний персонаж був згущенням усіх
тих рис та характеристик двурушників і ворогів, які згадували-
ся у постановах 1938–1939 рр., його дії контрастують з заявою
Сталіна, що «син за батька не відповідає». Чорновуса і Тулягу
«врятувала» січнева постанова 1938 р. «Про помилки парторга-
нізацій під час виключення із партії…» та голова партосередку
Леванович, який зумів розібратися у цій ситуації. Серед персо-
нажів комедії є «людина у формі НКВД», яка з’являється лише
один раз у першому акті. Шукаючи свого брата з біологічного
інституту, він помилково потрапив до інституту геології. Втім,
його появу та наміри неправильно зрозумів наклепник Зьолкін,

62 Крапіва К. Хто смяецца апошнім (Камедыя ў трох актах). – Режим дос-
тупу:  https://coollib.net/b/259327-kandrat-krapiva-hto-smyaetstsa-
aposhnim/read.

У стенограмі виступу зафіксована схвальна реакція присутніх
на з’їзді слухачів – «гучний сміх», «загальний сміх». Отже, пуб-
лічним висміюванням засуджувалися дії, які виходили за межі
дозволеної норми. Крім того, цей гумор був артикульований
безпосередньо  владою  і  виступав  «корелятором  соціальної
зверхності», а жарти у цьому випадку були «актом принижен-
ня або соціальної ізоляції»59.

Жданов апелював до таких літературних сатиричних пер-
сонажів (типів), як Собакевич із «Мертвих душ» Миколи Гого-
ля, проводячи паралелі між наклепниками, які писали заяви на
партійців, та  поміщиком,  який  буквально  у  кожному  вбачав
шахрая  та  розбійника.  Подібне  запозичення  у  черговий  раз
підкреслювало, що така поведінка була пережитком дореволю-
ційного минулого:

«Вочевидь, праправнуки Собакевича дожили й до наших днів,
подекуди навіть пробралися у партію. Треба взяти міцнішу мітлу
та вимести з нашого дому таке сміття»60.

Ця  промова  дала  сюжет  для  карикатури  А. Каневського
«Торгівельний будинок спадкоємців Собакевича», надрукова-

ної у 1939 р. на сторінках «Кро-
кодила»61.  Це  була  серія  гумо-
ристичних малюнків, об’єднаних
темою доносу. Донощик, врешті-
решт, сам опинявся на лаві під-
судних і був відправлений за гра-
ти.  У  текстових  субтитрах,  що
супроводжували  карикатури,
жодного  разу  не  було  викорис-
тано слово «донос» – натомість
«заява», а замість «донощика» –
«наклепник»:

59 Цит. за: Kuipers G. The sociology of humor. – P. 383.
60 Доклад  тов.  Жданова  //  XVIII  съезд  Всесоюзной  коммунистической

партии (б). 10–21 марта 1939 г. Стенографический отчёт. – М.: ОГИЗ,
1939. – C. 522.

61 Крокодил. – 1939. – № 11.

Каневський А. «Торгівельний дім
спадкоємців Собакевича»

[фрагмент] (1939 р.).
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упереджень накинулася на ворогів радянського ладу. Герой та
ворог  у  комічних  сюжетах  ніби відтіняли  один одного. При-
сутність героя на карикатурі чи у сатиричній поезії/прозі зав-
жди вказувала на переможність ворога, який, у свою чергу, у
цьому жалюгідному статусі був підтвердженням сили та моці
переможця. До того ж, відбувалася і сама героїзація репресив-
них дій. Радянська сатира підтримувала соціальний порядок та
зміцнювала його, вказуючи на  неприйнятність або,  навпаки,
бажаність певних форм поведінки.
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поширивши інформацію, що у їхньому інституті працює ворог
народу, за яким приходив наркомвнусправець. Видається, що
цьому сюжету комедії відводиться роль громовідводу – спроба
зняти відповідальність за перебіг чисток з НКВД, переклавши
її на обивателів, які невірно інтерпретували рішення партії, дії
цього наркомату та зловживали заявами-наклепами.

Таким чином, сама практика інформування влади через за-
яви не засуджувалася. Втім, визначалися певні рамки дозволе-
ного і забороненого, зазначалося, які доноси писати не можна,
і  на  кого  писати не  треба (відповідно  до  січневої  постанови
1938 р.). Влада намагалася спрямувати потік писання донесень
у  бік  їхньої  правдоподібності та  достовірності.  Завдання  са-
тирика/карикатуриста було  показати,  де політично  корисна
операція (інформування влади про порушення чи злочин) обер-
талася на свою протилежність (наклеп). Висміювання доносів
було відгуком  на  кампанію  1939 р. щодо  засудження  «пере-
гинів» Великого терору та пошуку цапа-відбувайла.

Отже,  радянський офіційний гумор був одним із аспектів
широкого потоку пропаганди і мав надати легітимність біль-
шовицькому режиму та його структурам. Олександр Герцен –
російський публіцист ХІХ ст. – відзначив:

«Примусити сміятися над богом Апісом означає розстригти його
зі священного сану у звичайнісінькі бики. Зніміть рясу із мона-
ха, мундир з гусара, сажу із сажотруса – і вони вже не будуть
лякати ані малих, ані дорослих»63.

У офіційному радянському дискурсі це правило застосову-
валося в інший спосіб. Відомство ВЧК/ОГПУ/НКВД у офіційно-
му гумористичному дискурсі користувалося своєрідним імуні-
тетом і було недосяжним для висміювання чи приниження у
комічний спосіб.  Іронічне ставлення до органів держбезпеки
СРСР загрожувало б їхньому авторитету і, врешті-решт, – легі-
тимності, що було неприпустимим для влади, яка вдавалася до
репресій проти власних громадян. Відтак «чекісти» поставали
у героїчному ареолі у світлі офіційної сатири, яка без жалю та

63 Герцен А.И. Полное собрание сочинений и писем / под ред. М. К. Лемке.
Т. XI, Пгр. 1919. – C. 119.
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Kuzina K. Pretended Laughter: The Image of the Cheka/OGPU/NKVD
in Official Humorous Discourse (the 1920s–1930s)

The article aims at characterizing the image of the Soviet intelligence service
and the mechanisms of its creation in the official humorous discourse of
the USSR in the 1920s and 1930s.

Methodology. This research is based on the symbolic interactionist approach
to humor (focuses on the role of humor in the construction of meanings
and social relations in social interaction), the functionalist approach
(interprets humor in terms of the social functions it fulfills for a society or
social group) and the historical-comparative approach (attempts to
understand the social role of humor through comparisons in time and
place). The method of content analysis was used to investigate textual
and visual materials of the Soviet humorous magazines «Crocodile» and
«Red Pepper», which were the main historical sources of this study.

Conclusions. Official political humor was a means of Soviet agitation and
propaganda. The ruling party of the Soviet Union had a monopoly over
the means of producing official jokes. All publications were owned,
controlled and censored by the state. The opposition between «enemy»
and «hero» was represented within the comedic context. The Soviet
official humorous discourse was characterized by the ridicule of the
«enemy» and, at the same time, the glorification of the Cheka/OGPU/
NKVD as a «hero» and a «winner». In the plots of satirical poetry or
prose and in the cartoons, there were the stereotypical images of Soviet
intelligence officers as defenders of the achievements of the revolution,
fighters against lawbreakers and enemies of the Soviet system. The
authoritarian state tried to avoid laughter at the state security agencies
as well as outlined the framework of permitted laughter. There were
samples of non-satirical humor in official humorous texts and caricatures.
The official political humor was aimed at consolidating social order in the
USSR.

Key words: propaganda, political humor, caricature, Soviet satire, Cheka/
OGPU/NKVD.
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актуальність, поступаючись інтернет-мемам та демотиваторам, які
не потребують додаткових затрат на друк та значно легше поши-
рюються в соціальних мережах. Розвиток супутникових теле- і ра-
діотехнологій, а також використання мережі internet дає широкі
можливості для проведення різноманітних психологічних операцій
та розповсюдження різних видів пропаганди як в мирний час, так
і під час ведення повномасштабних збройних конфліктів. Проте,
досвід із залучення різноманітних засобів і методів поширення дру-
кованих агітаційно-пропагандистських матеріалів періодично стає
в нагоді і в сучасних локальних конфліктах.

Ключові слова: інформаційно-психологічна операція, війна, агітацій-
но-пропагандистські матеріали, листівки, повітряна куля, повітряні
змії, залистовування, агітаційний снаряд, розсіювання, безпілотні
апарати.

Збройні конфлікти та війни завжди супроводжувалися зас-
тосуванням засобів інформаційного впливу на військовослуж-
бовців та цивільне населення. Протиборчі сторони намагалися
досягти двоєдиної мети: дезінформувати противника та світову
спільноту і, водночас, завдяки маніпуляції масовою свідомістю,
дезорієнтувати і дезорганізувати цивільне населення, що спри-
чинило б значне зменшення мобілізаційного ресурсу. У ХХ ст.
ведення ідеологічної війни вийшло на реальний технологічний
рівень, що передбачав активне застосування науково-техніч-
них винаходів.

Друга світова війна уможливила не лише активну апроба-
цію нових та доведення до ідеалу вже існуючих форм поширен-
ня інформації з метою агітаційно-пропагандистського впливу,
а й певною мірою стала поштовхом для удосконалення засобів
і способів розповсюдження поліграфічних матеріалів інформа-
ційно-психологічного впливу, які, до речі, використовуються й
сьогодні у зонах бойових дій та військових конфліктів.

Друкована агітаційно-пропагандистська продукція потре-
бувала новітніх технологій для її поширення. Спочатку друко-
вані матеріали розповсюджувалися  групами (батальйонами)
пропаганди. Окремо можна виділити групи розклеювачів – зав-
данням яких було розмістити плакати та листівки у найбільш
доступних для реципієнтів місцях. До цієї роботи у роки Другої
світової війни у СРСР найчастіше залучалися діти та жінки. На
окупованих територіях, лінії фронту, у зонах, контрольованих
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Розглядаються технічні засоби, що використовувалися в інформаційно-
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лотних апаратів, які використовувалися для поширення листівок
над позиціями ворога та в тилу. Узагальнено матеріальний арсенал
засобів, методи  і масштаби поширення друкованої продукції під
час Першої світової війни. Наводяться статистичні дані по кількості
розсіяних матеріалів під час Першої та Другої світових війн. Аналі-
зується практичний досвід використання безпілотних апаратів та
агітаційних снарядів під час світових воєн та локальних конфліктів.
Подано характеристики  типових зразків носіїв легкої невелико-
форматної друкованої пропагандистської продукції. Визначено роль
і місце усього арсеналу засобів і методів поширення друкованих
агітаційно-пропагандистських матеріалів в інформаційно-психоло-
гічних операціях.

Засоби  розповсюдження умовно  стратифіковані  на 4  групи:
1) за допомогою авіації  та  сучасних безпілотних апаратів; 2) за
допомогою артилерії: прицільних засобів засилання агітснарядів,
агітмін,  агітгранат  різних  видів;  3) за  допомого  повітроплавних
технічних засобів з відсутніми двигунами та електроприводами:
агітзмії, катапульти, повітряні кулі-балони та інші; 4) розповсюд-
ження розвідувальними та десантними підрозділами, партизансь-
кими загонами та цивільним населенням. Малоформатні друковані
агітаційно-пропагандистські матеріали поступово втрачають свою
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ніатюрних  фотокниг  військовополонених;  888 200  листівок
із  закликами  здаватися  у  полон;  250 000  копій  50  номерів
«Courrier de l’Air». Загальна кількість усієї друкованої продукції,
що  розповсюдила  МІ-7(b)  «повітряним  шляхом», становила

Британські військовослужбовці споряджають агітаційними
матеріалами повітряну кулю. 1917 р.

противником, направлялися диверсійно-розвідувальні загони,
які поряд з бойовими завданнями мали ще й доставити, а іноді
і розповсюдити друковані пропагандистські матеріали.

У 1870 р. під час франко-прусської війни зафіксовано один
із перших випадків розповсюдження листівок з повітря. Під час
облоги Парижу французи з повітряної кулі скинули над прус-
ськими військами урядові прокламації німецькою мовою. Ця
подія дала поштовх подальшому розвитку авіапоширення агі-
таційно-пропагандистських матеріалів.  Вже під час  італо-ту-
рецької  війни  1911–1912 рр.  друкована  пропаганда  активно
розповсюджувалася за допомогою аеропланів.

Наймасовішого поширення друкована пропаганда набула у
роки Першої світової війни. Всі без винятку учасники світово-
го конфлікту вдавалися до розповсюдження агітаційно-пропа-
гандистських матеріалів. Перша світова війна стала й першою
інформаційно-психологічною війною за кількістю розповсюд-
жених агітаційно-пропагандистських матеріалів. За підрахун-
ками британців, лише підрозділ МІ-7(b) (зовнішня і внутрішня
пропаганда), що входив до воєнної розвідки МІ-7 (Military Intelli-
gence) Секції 7 (Section 7) упродовж війни розповсюдив понад
26 млн примірників  листівок. Джордж  Кокріл,  який  керував
Управлінням воєнної розвідки МІ-7(b), у звіті означив основні
варіанти агітаційної-пропагандистської продукції:

«Репродукції  листів  німецьких  військовополонених,  які  відоб-
ражали гарне ставлення до полонених в Англії; репродукції фо-
тосвітлин військовополонених; фотокниги військовополонених;
листівки соціалістичного та заохочувально-під’юджуючого ха-
рактеру;  листівки-заклики  до  військовослужбовців  ворожих
армій здаватися у полон і припинити війну; листівки із інфор-
мацією, що приховувалася від особового складу збройних сил
противника їх керівництвом та органами державної влади; тиж-
невик “Courrier de l’Air”»1.

До 1917 р. МІ-7(b) розповсюдила 594 000 репродукцій з 88
листів і 7 поштових карток військовополонених; 90 000 репро-
дукцій із 17 фотосвітлин; 85 000 великоформатних та 25 000 мі-

1 Wilkin B. Aerial Propaganda and the Wartime Occupation of France, 1914–
1918 / Bernard Wilkin. – London: Routledge, 2017. – 168 p.
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повсюдження  пропагандистських  листівок:  повітряна  куля»
Пола  Сімонса  у  щоденній  газеті  «The  Times»  від  20  жовтня
2017 р. Автор розкрив певні технологічні особливості британсь-
ких куль. Так, П. Сімонс зазначив, що із жовтня 1917 р. розпоча-
лися активні випробування безпілотних аеростатів, що були на-
багато безпечнішими і дешевшими у порівнянні з керованими
повітряними суднами. На думку експертів, найбільш вдалою
випробуваною конструкцією була повітряна куля висотою по-
над 8 футів, що склеювалася з паперу, потім ретельно обробля-
лася лаком і заповнювалася водневим газом. Кожен паперовий
балон  міг  нести  сотні  примірників  друкованої  продукції,
підвішених нитками, що порціями випускалася через певні про-
міжки часу. Повітряні кулі, запущені з Північної Франції, могли
триматися на висоті упродовж трьох днів. Цього було достат-
ньо, щоб досягти позицій чи долетіти у ворожий тил. Вирішаль-
ними для успіху місії були розрахунки метеорологів, які могли
прогнозувати сприятливі вітри.

Автор стверджував, що до березня 1918 р. операція з вико-
ристання безпілотних повітряних куль була повністю розгор-
нута. П. Сімонс надав статистичні дані, які згодом були продуб-
льовано у «Королівському інженерному журналі»4.

Основними темами листівок, що розповсюджувалися бри-
танськими пропагандистами, стали жебрацьке існування німців
у  власній  країні,  що  спричинене війною,  незадовільне  став-
лення  командування  до  військовослужбовців,  яких  вважали
«гарматним м’ясом», поразки і вражаючі втрати німецьких під-
водних човнів та «Цепелінів».

У Національному архіві Великобританії (The National Archi-
ves) зберігається доповідь капітана П. Чалмерса Мітчелла «The
aerial  distribution  of  propaganda  to  the  enemy»  від 23  лютого
1918 р. Він зазначив, що, оскільки розповсюдження агітаційно-
пропагандистської продукції здійснювалося у зоні армії, то це

4 Simons P. A new weapon to spread propaganda leaflets: the balloon [Елект-
ронний ресурс]  / Paul  Simons //  The Times. – 2017. – Режим  доступу:
https://www.thetimes.co.uk/article/a-new-weapon-to-spread-propaganda-
leaflets-the-balloon-xtprc79rr.

25 986 180 одиниць. Для транспортування такої кількості ма-
теріалів британці використали 32 694 кулі2.

Оскільки  на  початку війни,  пілоти,  які  скидали листівки,
опинилися перед загрозою знищення, англійці змушені були
освоїти нові технології для поширення друкованих матеріалів
повітряним шляхом. Постала необхідність створення безпілот-
них апаратів для виконання завдань з розкидання над розта-
шуванням противника та у його тилу агітаційних матеріалів.
Повітряну кулю для листівок винайшов А. Флемінг. Заповнена
воднем куля Флемінга трималася у повітрі упродовж трьох днів
і вільно рухалася за напрямом вітру. А. Флемінг виготовив по-
над 48 000 таких апаратів.

Певні статистичні дані щодо ви-
користання повітряних куль містить
стаття «Пропаганда на повітряній ку-
лі» за авторством капітана Л. С. Пітт-
манна. У ній зазначалося:
«[…] у березні 1918 р. королівські  ін-
женери  контролювали  виробництво
цих повітряних куль […], що відправля-
лися до Франції двічі-тричі на тиждень
(персонал  групи,  що працювала  над
їхнім виробництвом, складався майже
з сотні дівчат). У період із 1918 р. до
підписання перемир’я  було  відправ-
лено із Франції понад 35 000 повітря-
них куль і 20 мільйонів листівок, при-
кріплених до балонів. Упродовж одно-
го дня через лінію фронту спрямову-
вали  400 аеростатів.  Кожен  із  таких
літальних  апаратів  мав  на  борту  від
500 до 1500 листівок»3.

Докладний опис британських без-
пілотних аеростатів уміщено у публікації «Нова зброя для роз-

2 Herbert A. Friedman. Allied psyop of WWI [Електронний ресурс] / Herbert A.
Friedman – Режим доступу: http://www.psywarrior.com/WWIAllies.html.

3 Capt. L.C., Pittman R.E. Propaganda by Balloon / The Royal Engineers Journal. –
1919. – P. 161–166.

Королівський
 інженерний журнал.

Квітень 1919 р.
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спосіб транспортування. Прецедент полягав у тому, що німці
дипломатичними  каналами  довели до  відома  британців,  що
розповсюдження провокаційної літератури пілотами буде роз-
глядатися на рівні воєнного злочину з відповідними наслідка-
ми. Складність полягала у визначенні того, яку літературу слід
вважати провокаційною, а яку гуманною та дозволеною. Адже
листівки,  де  інформувалося  про  цивілізоване  ставлення  до
військовополонених, фактично не підпадали під категорію про-
вокаційних за прямою ознакою. Водночас вони містили закли-
ки складати зброю та здаватися у полон, що трактувалося вже
як провокація і злочин.

Відповідальність  за  сепарацію  друкованої  продукції,  що
підпадала під визначення провокаційної, покладалася на Голов-
ний штаб (GHQ) у Франції і відповідно МІ-7(b). Ці відомства мали
провести  ретельну  цензуру  власних  друкованих  пропаган-
дистських  матеріалів.  Також  їм  надсилалися на  погодження
пропагандистські матеріали, підготовлені іншими агентствами.
Завдання полягало в тому, щоб відфільтрувати матеріали, що
розкидалися з літаків, з тим, аби вони не містили провокацій-
них та пропагандистських матеріалів стосовно військовослуж-
бовців ворожої армії чи цивільного населення. Однак, по-перше,
на практиці важко було провести чітку лінію між пропагандист-
ською літературою. По-друге, відібрані матеріали виявлялися
настільки  безбарвними,  що  їх пропагандистський ефект  був
сумнівним. Водночас у Головному штабі (GHQ) наголошувалося,
що, ймовірно, німці у своїх зусиллях перешкодити поширенню
союзної пропаганди будуть послідовними в оголошенні обви-
нувачення захопленим пілотам. Підтвердженням цього стало
засудження на десять років каторги двох пілотів за поширення
дублікатів листів, написаних німецькими військовополоненими
у грудні 1917 р. Відповідно було вирішено відмовитися від роз-
сіювання агітаційно-пропагандистської літератури літаками.

Повітряні кулі стали альтернативним і водночас найбільш
безпечним  засобом. Кулі  з  тканини,  виготовлені  на  фабриці
Андерсона з Брістоля, вартістю 9,15 фунтів стерлінгів і ванта-
жопідйомністю  22  фунти (понад  10 кг)  пройшли  відповідну
апробацію. Вона виявила необхідність встановлення запобіж-

треба вважати військовою операцію, а відповідальним за неї –
МІ-7(b) – підрозділ Управління військової розвідки, що співпра-
цював з головним офісом, філіями та відділами у Лондоні, які
займалися  підготовкою пропагандистської літератури  та  їх-
ньою адаптацією для фронту. Доповідь містила аналіз підходів,
що використовувалися британцями для поширення друкова-
них матеріалів. П. Чалмерс Мітчелл запевняв, що використан-
ня літаків було найбільш вдалим і найпростішим способом для
розповсюдження листівок. Великі партії друкованої продукції
можна швидко і з високою точністю розсіювати практично не-
залежно від погодних умов. Наприкінці 1916 – початку 1917 рр.
значно збільшився обсяг розповсюджуваних пропагандистсь-
ких матеріалів за допомогою літаків. Однак, після того як чет-
веро  британських  пілотів  потрапили  до  німецького  полону,
командування вирішило згорнути цей зручний й ефективний

Британський підрозділ запускає повітряні кулі, споряджені
агітаційними листівками. Жовтень 1918 р.
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солютно непридатним для значних відстаней, оскільки водень
дифундував через легований папір швидше, ніж газ. Натомість
процес перевертання та розсипання листівок був надзвичайно
простим, він здійснювався в екранованому корпусі висотою по-
над 14 футів. Конструкція складалася з алюмінієвого кріплення
з пружинним затиском, що проходив через отвір, пробитий у
пропагандистських аркушах. Пружина утримувала за допомо-
гою тонкого мідного дроту, який переходив у чашку целулоїду.
Безпосередньо перед запуском у чашку виливалася азотна кис-
лота, і через проміжок часу, який визначався терміном дії кисло-
ти, дріт «роз’їдався» й аркуші розсипалися. Позитивні резуль-
тати апробації уможливили розробити і більш вантажопідйомні
кулі у 4 та 8 фунтів. Простота у виробництві та дешева сировина
визначила собівартість понад 50 шилінгів6.

Активно проводилися експерименти з балоном із промасле-
ного шовку. Такий тип мав корисне навантаження до 25 фунтів,
був здатний до подорожей у сотні кілометрів і коштував не біль-
ше п’ятдесяти шилінгів. Для усіх прототипів планувалося роз-
робити дешевий годинниковий механізм, який би уможливив
плавний і поступовий процес розкидання друкованої продукції.

Розглядалися і так звані «вогняні кулі» (fire balloons). Профе-
сор Бойс, який консультував бюро винаходів, покладав великі
надії на пристрій, за допомогою якого тканина кулі повинна
складатися з пропагандистських аркушів, розділених смугами
сенсорного паперу. Такі повітряні кулі не мали б додаткового
навантаження для перевезення, і були б наповнені та рухалися
за рахунок гарячого повітря. Досягнувши своєї максимальної
висоти, вогонь підпалював сенсорний папір і таким чином ав-
томатично відокремлював та розсіював аркуші. Проте вологість
повітря  перешкоджала  загорянню  сенсорного  паперу.  Сен-
сорний папір (touch-paper) – виконував роль запобіжника з по-
вільним спалюванням, обробленого розчином  нітрату  калію
(«селітри»)7.

6 Herbert A. Friedman. Allied psyop of WWI [Електронний ресурс].
7 The National Archives, Kew – WO 32/5143 WAR 1914–1918: General (Code

86[A])... [Електронний ресурс].

ника,  задля  того,  аби  вантаж  скидався  через  рівні  проміжки
часу. Кулі Андерсона могли проходити значні відстані, однак
вони дорого коштували у виробництві. Водночас виготовлення
таких куль обмежувалося тим, що тканина та металеві конст-
рукції були необхідні для інших важливих військових виробів.

Також дослідницькій групі у Каїрі було надано консультації
щодо можливості використання повітряних куль для розпов-
сюдження пропагандистських матеріалів на Близькому Сході,
Малій Азії та Месопотамії. Однак з Каїру надійшла відповідь,
що  погодні  умови  там  непридатні  для  використання  таких
типів повітряних куль5.

Вже у жовтні 1917 р. Рада з повітряних винаходів провела
консультації про використання паперових повітряних куль та
інших засобів для розповсюдження матеріалів з повітря. У ре-
зультаті активного пошуку та співпраці з різними конструк-
торськими бюро  Рада  запропонувала  військовому відомству
кілька варіантів паперових прототипів. Зразки паперових куль
мали відразу відправлятися з експертом з управління винаходів
боєприпасів та офіцером МІ-7(b).

Тим часом, двоє офіцерів з МІ-7(b), консультуючись з вина-
хідниками,  продемонстрували  зразки  німецьких  повітряних
куль і роз’яснили вимоги про навантаження та діапазон дії бри-
танських апаратів. Вони також відвідали експериментальний
майданчик і побачили процес спорядження і розкидання лис-
тівок з повітряних куль, потім обговорили питання вартості і
пропозиції, спрямовані на удосконалення пристроїв.

Відділ  винаходів  боєприпасів  після  проведених  експери-
ментів  запропонував  два  прототипи  паперових  повітряних
куль, виготовлених з легованого паперу, діаметром 16 і 20 футів
і корисним навантаженням на один і два фунти. «Заправляли-
ся» такі кулі воднем або газом. Водень уможливлював підйомну
потужність більшу у півтора рази, ніж газ. Але він виявився аб-

5 The National Archives, Kew – WO 32/5143 WAR 1914–1918: General (Code
86[A]): Propaganda leaflets used for aerial distribution over enemy lines
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  https://www.psywar.org/
content/apdissemination01.
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серпні, 3 715 000 – у вересні, 5 360 000 –
у жовтні і 1 400 000 – у перші десять
днів листопада10.

Сполучені Штати Америки, всту-
пивши у війну у 1917 р., основний ак-
цент  також  зробили  на  друковану
пропаганду.  Вони  теж вважали,  що
це була найбільш доступна й ефек-
тивна форма впливу на масову сві-
домість.  Основним  методом  поши-
рення американського агітпропу бу-
ли літаки та вдосконалені повітряні
кулі. У статті «Німці вражені нашою
пропагандою», надрукованій у газеті
«The New York  Times»  9  листопада
1918 р., йшлося про те, що відділ про-
паганди мав велике друкарське під-
приємство у Парижі. Його очолив ка-
пітан Артур Пейдж з американської
видавничої  компанії  «Doubleday  &
McClure Company». Редакційна робо-
та здійснювалася під керівництвом
Вальтера Ліппмана – письменника,
журналіста,  політичного  оглядача,
автора оригінальної концепції фор-
мування  суспільної  думки,  колиш-
нього  співробітника  політичного
щотижневика «Нью-Репаблік» (The
New Republic) і в майбутньому дво-
разового  лауреата  Пулітцерівської
премії11.

На початку 1918 р. у складі Гене-
рального  штабу  розпочав  роботу
відділ  пропаганди  (G-2D), який ак-

«Німці вражені нашою
пропагандою». The New York

Times, 09.11.1918 р.

10 Herbert A. Friedman. Allied psyop of WWI [Електронний ресурс].
11 Germans impressed by our propaganda // The New York Times. – 1918. – P. 5.

Також Рада з повітряних винаходів організувала для війсь-
кового відомства проведення експериментів з розповсюдження
пропагандистських матеріалів за допомогою повітряних зміїв.
Коробкові  повітряні  змії  були  відправлені  на  різну  висоту  в
межах майже двох миль. Складаний крилатий носій з посиле-
ною конструкцією Ґеймжа був завантажений друкованою про-
дукцією і летів так далеко, наскільки дозволяв дріт. Досягнув-
ши упору на дроті, закріпленому біля кайта, він скидав вантаж
листівок й автоматично спускався для повторного завантажен-
ня. У реальних експериментах, що проводилися у присутності
офіцерів  МІ-7(b),  вантаж  у  десять  фунтів  був відправлений  і
успішно розвантажений на заданій відстані. Змію знадобилося
лише десять хвилин, щоб піднятися, і менше часу, щоб повер-
нутися. При дуже слабкому вітрі і з висоти менше півтора кі-
лометри було досягнуто діапазону у 10 миль від точки розван-
таження. Бічне розсіювання також продемонструвало чудові
результати. Цей метод активно проходив апробацію на польо-
вих  випробуваннях  і  вдень,  і  вночі.  Ефективність  та  еконо-
мічність цього методу на відстані не менше двадцяти миль при
хорошому вітрі довела його найбільшу перспективність. Але
згодом льотчики розцінили наявність дротів як небезпеку для
літаків. Тому подібні експерименти були припинені8.

Також були апробовані варіанти з використанням різнома-
нітних за формою ракет і мінометних снарядів. Але у процесі
випробувань було встановлено, що ці методи можна застосову-
вати на дуже короткі дистанції. Водночас вибухи і вивільнення
самих матеріалів викликають небажану увагу ворога9.

Поряд із випробуваннями нових методів доставки, британці
продовжували  активне  поширення  агітаційного  продукту.
Загальна кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів,
що розповсюджувалася із повітря, вражала: 1 689 457 листівок
було поширено у червні 1918 р., 2 172 794 – у липні, 3 958 116 – у

8 The National Archives, Kew – WO 32/5143 WAR 1914–1918: General (Code
86[A])... [Електронний ресурс].

9 Ibid.
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Ця подія певною мірою збентежила британців, і вони поверну-
лися до цього методу поширення листівок з літаків в останні
тижні війни. Х. Бланкенхорн стверджував, що деякі британські
пілоти спалили листівки у своїх ангарах, щоб ухилитися від зав-
дання розкидати їх на ворожі лінії13.

З лютого до березня 1918 р. 3-тя ескадрилья австралійсь-
кого льотного корпусу (Australian Flying Corps, RAAF) постійно
брала участь у розвідувальних місіях навколо району Арман-
тьєр,  де фотографувала  військові укріплення.  Деякі  польоти
були призначені для скидання пропагандистських листівок над
таборами ворога за лінією фронту. Їхня мета полягала в тому,
щоб внести розлад у стані ворога, давши знати, що хороша їжа,
теплий одяг і якісний тютюн чекали на них, якщо вони здадуть-
ся. Проте ці місії були припинені після того, як стало відомо,
що пілоти, збиті на території ворога під час скидання листівок,
жорстоко каралися й утримувалися у нелюдських умовах. Бри-
танське міністерство авіації вкрай неохоче відправляло своїх
пілотів на рейди зі скидання листівок, але наказ про призупи-
нення цих дій залишався в силі до жовтня 1918 р., тобто при-
пинив свою дію лише за місяць до закінчення війни.

Запозичивши  та  вдосконаливши  технічні  винаходи  бри-
танців та французів, американські військові розробили деякі
свої власні винаходи. Але повітряні кулі та літаки залишалися
для них головними засобами розповсюдження. Пізніше вико-
ристовувалися також спеціальні бомби-брошури і міномети.

За  останні  три  місяці  війни  1918 р.  американці  скинули
майже три мільйони листівок на ворожі лінії. Більшість з них
доправили літаками, деякі – на повітряних кулях. Президент
В. Вільсон затвердив суму в розмірі 76 000 доларів для вироб-
ництва  пропагандистських  куль.  Планувалося  виготовити
10 000 таких повітряних куль з діапазоном 600–800 миль. Од-
нак американські командири не були схильні до втілення цього
плану, оскільки вважали за краще зберігати дорогий газ для
спостережних куль. Як наслідок, переважна більшість амери-
канських листівок поширювалася літаками. AЕF використову-

13 Herbert A. Friedman. Allied psyop of WWI [Електронний ресурс].

тивно  співробітничав  із командуванням американських екс-
педиційних сил (American Expeditionary Forces (AEF)). Його очо-
лив колишній редактор Хебер Бланкенхорн, який отримав чин
капітана. Підрозділ спершу мав завдання вивчати ворожу про-
паганду і розробляти методи контрпропаганди. У квітні 1918 р.
його  перейменували на  «психологічний  підрозділ»  («Psycho-
logic  Subsection»). У  липні Х. Бланкенхорна та  сімох  офіцерів
відрядили для вивчення досвіду пропагандистської роботи у
французькій і британській арміях.

Офіційна історія підрозділу G-2 про роботу при штабі коман-
дувача  американських  сил  у  Європі  генерала  Д. Першинга
свідчить, що вони в основному займалися друкованими матері-
алами і листівками. Повітряні кулі та літаки були головними
засобами  розповсюдження  друкованої  пропаганди  амери-
канців. Специфічною рисою американського підходу до розпов-
сюдження друкованої пропаганди, було, в першу чергу, те, що
до кожної партії листівок німецькою мовою паралельно док-
ладалися друковані англійські версії, щоб американські війська
могли знати, які  матеріали вони розповсюджують.  Це також
мало позитивний вплив і на власний особовий склад.

Одним із методів, який активно застосовували американці,
полягав у тому, що їхні розвідувальні групи залишали невеликі
стоси  листівок,  притискаючи  їх  камінням  у  місцях  проходу
німецьких патрулів. Х. Бланкенхорн у статті «Як Америка об-
стрілювала  німецькі лінії папером»12 розповів цікавий факт.
Переглядаючи на наступний день місця, де були залишені лис-
тівки,  американці  знаходили  ручні  гранати,  що  їх  німецькі
військовослужбовці залишали як своєрідну «квитанцію» про
отримання. Коли настала «тиша» (підписання перемир’я), аме-
риканці розклали 3 000 000 листівок вздовж німецьких ліній.
Знаючи німецьку позицію стосовно пілотів, які розкидали лис-
тівки, і про досвід британських авіаторів, американці,

«повністю усвідомлюючи ворожі загрози, навмисно зробили все
для того, щоб пролетіти на мінімально можливій висоті і скину-
ти свої листівки безпосередньо на німецькі позиції».

12 Blankenhorn H. «How America Shelled the German Lines with Paper» // Har-
per’s Magazine. – 1919.
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ни») з жовтня 1916 до жовтня 1918 рр. Наповненням слугували
також листи німецьких військовополонених.

Також використовувалися різні методи для доставки листі-
вок у розташування противника. На початку війни для цього
застосовувалися ручні гранати. Однак французькі солдати час-
то відмовлялися від таких завдань, оскільки могли потрапити
у приціл німецьких снайперів, коли піднімалися, щоб кинути
«агітаційну гранату».

У 1915 р. французи для розповсюдження листівок почали
використовувати літаки ескадрильї «Лафайєт» (The Lafayette
Flying Squadron)  і «Ескадрильї-де-Армес»  (The  Escadrilles  des
Armees). Пілоти двічі на тиждень скидали пропагандистські ма-
теріали над територією ворога.

Пол Віллату у статті «Війна союзників і листівки у 1914–1918
роках», опублікованій у «The Falling Leaf», зазначив, що

«кількість листів, розданих союзниками під час Першої світової
війни, оцінюється у 66 000 000, з яких 14 000 000 – припадала
на вересень 1918 р.».

Італійці почали вперше використовувати літаки у військо-
вих операціях під час Італо-турецької війни 1911 р. Літаки вико-
нували спочатку розвідувальні, а згодом бомбардувальні місії
у Північній Африці. Вже невдовзі італійські пілоти почали ви-
конувати рейди для поширення пропагандистських матеріалів.
Після того, як Італія перейшла на бік союзників, у квітні 1918 р.
при Генеральному штабі Італії була створена Міжнародна ко-
місія пропагандистів. До її складу увійшли Анте Трумбіч15, який
згодом  став  міністром  закордонних справ Югославії, доктор
Стефаник, доктор Едуард Бенеш і професор Масарик з Чехосло-
ваччини. Вони готували тексти для брошур, а італійський поет
Габріель Д’Аннунціо не тільки писав тексти для листівок, а й
особисто вилетів з аеродрому в Падуї, щоб скинути їх на Відень16.

15 Setzekorn Eric B. The U.S. Army in World War I: Complete History of the U.S.
Army in the Great War, Including the Mobilization, The Main Battles & All
Official Documents of the U.S. Government during the War / Eric B. Set-
zekorn., 2018. – 937 p.

16 Herbert A. Friedman. Allied psyop of WWI [Електронний ресурс].

вав невелику кількість агітаційних артилерійських снарядів та
гранат, хоча вони були дуже популярні у англійців і французів.
Британці постійно експериментували з мінометами як засобом
поширення листівок. Цей спосіб зарекомендував себе добре, але
збирання  листівок  під  час  мінометного  обстрілу  вважалося
малоймовірним14.

Загалом країни Антанти виділяли чималі кошти для про-
пагандистських цілей. Щойно Франція вступила у війну, уряд
узяв  під  контроль засоби  масової  інформації та  комунікації.
Французька  преса  не  могла  опублікувати  жодних  новин про
мобілізацію або військові дії, які могли б негативно позначи-
тися на ставленні до армії. Через три дні після початку війни
міністр закордонних справ Рене Вівіані виділив 25 мільйонів
франків на пропагандистські цілі. Однак ці кошти не були пов-
ністю витрачені до 1916 р., оскільки французи скептично стави-
лися  до  інформаційно-психологічної  боротьби.  Здебільшого
французькі листівки – це тексти без ілюстрацій, доволі прості
за змістом, друкувалися у чорно-білому варіанті. Лише незнач-
на частина французьких листівок мала пробивний отвір, який
використовувався для прив’язки листівки до повітряної кулі.
Тому дослідники припускають, що більшість з них були або ски-
нуті літаками, або були розповсюджені агентами чи розвіду-
вальними патрулями.

Чимало французьких пропагандистських методів були по-
дібні до того, що робили англійці. Вони готували листівки із
копіями листів німецьких військовополонених, що розповідали
про чудові умови у французьких таборах. Розповсюджувалися
великі інформаційні бюлетені-листівки під назвою «Grusse an
die  Heimat  –  Briefe  deutscher  Kriegsgefangener» («Привітання
батьківщині – листи німецьких військовополонених»), ілюст-
ровані фотографіями щасливих німецьких військовополонених
та їхніх родин. Було надруковано одинадцять таких листів-бю-
летенів: перші – у грудні 1916 р., останні – у травні 1918 р. Ще
одна подібна серія з 14 великих листів була опублікована під
загальною назвою «Briefe aus Deutschland» («Листи з Німеччи-

14 Herbert A. Friedman. Allied psyop of WWI [Електронний ресурс].
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Персонал агітаційного підрозділу надуває повітряні кулі
типу М з водневих балонів. 1945 р.

Японська повітряна куля зачепилася за дерево на території США.

У Великобританії була сформована таємна служба, що про-
водила агтаційно-пропагандистську роботу у Бельгії. Вона мала
назву «Service de Propagande Belge» (SPB). Специфіка бельгійсь-
кої пропаганди полягала у тому, що її наратив поступово зміню-
вався від концепції «маленької і бідної Бельгії» до «маленької
але сильної». В арсеналі прийомів розповсюдження пропаган-
дистських матеріалів був лише запуск шнурових зміїв, прив’я-
заних до дерев активістами.

Загалом кількість розповсюджених агітаційних матеріалів
була вражаючою. Ґерберт А. Фрідман у статті «Союзні психо-
логічні операції у Першій світовій війні» з посиланням на Кар-
ла Берґера17 зазначив наступні дані: із серпня 1917 р. до 1918 р.
французи розповсюдили майже 27 000 000 листівок, британці,
за короткий термін розповсюдили 18 000 000 листівок, амери-
канці,  які  значно  пізніше  вступили у війну,  розіслали  майже
3 000 000 листівок до листопада 1918 р.18

Листівки, які розповсюджувалися повітряним шляхом со-
юзниками, відіграли важливу роль у перемозі. Підтвердження
впливу на свідомість солдатів, які знайомилися з агітаційно-
пропагандистськими матеріалами, містяться у звітах команду-
вачів, мемуарах та дослідженнях науковців.

Із початком Другої світової війни всі без винятку методи
розповсюдження агітаційно-пропагандистської продукції зно-
ву знайшли своє місце в арсеналі воюючих сторін. Окрім того,
вже апробовані методи удосконалювалися та з’являлися нові
типи літаючих об’єктів, що могли розсіювати листівки з повіт-
ря. Командування британських Королівських військово-повіт-
ряних сил навіть опублікувало брошуру «Лекція про значення
операцій з листівками».

На початок Другої світової  війни командування Червоної
армії  не було готове  до проведення активних психологічних
операцій. Це  підтверджувалося  тим, що  основний  акцент  на
розповсюдження агітаційно-пропагандистської літератури ро-

17 Berger Carl. «An Introduction to Wartime Lea?ets». – Washington: American
University, 1959.

18 Herbert A. Friedman. Allied psyop of WWI [Електронний ресурс].
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Військовослужбовці споряджають агітаційні снаряди листівками.
Голландія, 24 січня 1945 р.

У США агітаційну авіаційну бомбу розробив капітан 305-ї
бомбардувальної групи Джеймс Монро. Цей пристрій отримав
назву за іменем його творця – «бомба Монро» і використову-
вався з 1943 р. Зроблена вона з контейнерів ламінованого па-
перу, що використовувалися для перевезення запалювальних
бомб М-17.

Загалом, засоби  доставки  агітаційних  матеріалів  періоду
Другої світової війни існують у вдосконаленому вигляді і в наш
час для різних систем озброєння і родів військ:

 агітаційні авіаційні бомби;
 агітаційні снаряди для нарізної артилерії;

бився на партизанів та місцеве населен-
ня,  що  опинилося  на  окупованій  тери-
торії і наражалося на небезпеку бути зни-
щеним  за розповсюдження  радянської
пропаганди.

Малоефективним виявилася і спроба
поширення за допомогою розробок Нау-
ково-дослідного інституту № 3, що зап-
ропонував  реактивні  снаряди  як  носії
матеріалів агітпропу для штатних бойо-
вих машин БМ-13-16 «Катюша». Згодом
у Червоній армії почали активно застосо-
вувати 122-мм гаубичні агітаційні снаря-
ди та агітаційні мінометні міни калібру
82 мм. Із 1943 р. користувалися попитом
авіаційні бомби з дерев’яним корпусом
типу АГБ-100-30. Також активно засто-
совувалися  літаки,  що  залишалися  го-

ловним засобом поширення агітаційних матеріалів усіма учас-
никами війни.

У  німців  найбільшою  популярністю  користувалися  агі-
таційні снаряди19. Він складався з тонкостінного корпусу, дна,
що відокремлювалося, вибивного заряду, 2–3 розрізних мета-
левих контейнерів для літератури та дистанційної трубки. Під
час польоту агітаційного снаряда пломінь вогню від дистан-
ційної  трубки  через  заданий проміжок  часу  передавався  до
вибивного заряду, контейнери викидалися і матеріали, упако-
вані в снаряді, розліталися над позиціями противника. Найпо-
ширенішими були німецькі 105-мм снаряди, 73-мм реактивні
снаряди і 30-мм агітаційні гранати20. Німці також використо-
вували контейнери AB-250.

Друкована версія лекції
про операції по

розповсюдженню
листівок.

19 Агітаційний снаряд — вид спеціальних артилерійських снарядів, які
застосовуються  для  доставки  і  розкидання  агітаційної  літератури
(листівок, пропусків тощо) у розташуванні противника у прифронто-
вій смузі.

20 Боеприпасы артиллерии бывшей германской армии. Справочник. – М.:
Воениздат: 1946. – 558 с.
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Американський солдат завантажує адаптер кластера бомбового типу M16M1,
який вміщував 22 500 листівок. Японія, 1 листопада 1950 р.

до 500 метрів. На площу розсіювання значний вплив чинила
швидкість та висота, на якій перебував снаряд в момент розри-
ву і швидкість вітру.

Німці використовували проти британців ракети V-1, де лис-
тівки містилися у картонній трубі на хвості ракети. Натомість

 агітаційний снаряд для реактивної артилерії;
 агітаційні артилерійські міни.

Однак, зустрічалися і варіанти картонних освітлювальних
бомб  (бураків),  набитих  листівками.  Агітаційний  бурак мав,
здебільшого, форму півсфери чи конусу і наповнювався квад-
ратними листівками.

Активно застосовувалося і кустарне виробництво «повітря-
них носіїв». Саморобні німецькі агітаційним міни збиралися з
50-мм гільзи і стабілізатора від 50-мм мінометної міни. Корис-
тувалися попитом і радянські саморобні агітаційні міни з ко-
робів від кулемета «Максим» та 120-мм агітміни. Активно зас-
тосовувалася агітграната ВАГ-42. Під час пострілу під тиском
порохових газів на втулку стабілізатора  граната зривалася з
мортирки і летіла в напрямку противника. Одночасно порохові
гази запалювали капсулу-запальник, вкручену у втулку стабі-
лізатора. Вогонь капсули-запальника передавався сповільню-
вачу, а від нього – до вижимного заряду. Під тиском порохових
газів заряду на металеву шайбу котушки остання виштовхува-
лася з корпусу гранати і листівки розсіювалися21.

У  німецькій  армії  для  стрільби  агітаційними  снарядами
(Weiss-Rot-Geschoss) використовувалися 105-мм легкі польові
гаубиці le F.F.16, le F.H.18, le F.H. 18/40. Зазвичай агітаційні сна-
ряди застосовувалися у місцях стабільної лінії фронту або над
оточеними частинами противника. У корпусі снаряду кріпився
контейнер з листівками, згорнутими у рулон (загалом у снаря-
ді їх містилося майже 250 штук). Механічна трубка подвійної
дії (Dopp. ZS/60FI) через 60 секунд польоту запалювала заряд з
димного  пороху,  який  виштовхував  контейнер (аналогічний
снаряд тільки калібру 122 мм застосовувався Червоною армією,
на відміну від німецького снаряда, де вкладне дно кріпилося
мідними шпильками, у радянському дно угвинчувалося, а спра-
цьовування виштовхувального заряду забезпечувалося поро-
ховою дистанційною трубкою).  Снаряд забезпечував розсію-
вання листівок на ділянці шириною до 50 метрів і довжиною

21 Описание винтовочной агитационной гранаты обр. 1942 г. (ВАГ-42). –
М.: Воениздат, 1943. – 7 с.
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Однак надзвичайні ситуації з особами, які знаходили літаючі
пристрої, привернули увагу та спричинили широкий розголос
з відповідним втручанням співробітників органів держбезпеки.

Такі випадки фіксувалися у доповідних записках. Так, 5 січня
1955 р. мешканці с. Нестоїта Котовського (нині – Подільського)
району Одеської області знайшли повітряну кулю та занесли її
до  контори  колгоспу. У цей час  у конторі топили піч  і через
якийсь  час  куля вибухнула. У  результаті вибуху були вибиті
вікна,  а  кілька  осіб,  які  перебували у  приміщенні,  отримали
сильні опіки. Аналогічний випадок трапився 8 січня у с. Ольхівці
Тячівського району Закарпатської області.

20 січня  мешканець  с.  Ташлик  Ротмистрівського  району
Черкаської області заніс у власний будинок знайдену повітряну
кулю. Через кілька хвилин куля вибухнула, оскільки перебувала
неподалік від ліхтаря з відкритим вогнем. Наслідком стали роз-
биті вікна та опіки членів родини24.

Подібні випадки стали масовими наприкінці 1955 р. Співро-
бітники держбезпеки провели роз’яснювальну роботу з керів-
никами  обласних,  районних  та  партійних  органів з  приводу
того,  які  дії необхідно  вчиняти  після  виявлення  повітряних
куль. В окремих випадках фіксувалися звернення до органів
держбезпеки з проханням викликати саперну бригаду на садову
ділянку, оскільки на деревах було помічено від 2 до 6 повітря-
них куль, а місцеві робітники боялися самостійно їх знімати аби
не стався вибух, оскільки не знали, що слугувало детонатором.

Повітряні  кулі здебільшого  мали  вигляд мішка розміром
2,4 х 2,8 м, виготовленого з напівпрозорого пластику, схожого
на  целофан  і  була наповнена  вибухонебезпечними  газами  –
воднем  чи  метаном.  До  кулі  за  допомогою  шпагату  і  мета-
левих  крючків  підвішувалася  картонна  коробка  розміром
25 х 19 х 13 см, заповнена листівками. До такої коробки вміщу-
валося до 1000 листівок25.

Натягнуті кінці шпагату, на яких підвішена коробка, розтя-
гувалися дерев’яною планкою з відповідними вирізами на кін-

24 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 912, арк. 80.
25 Там само, арк. 78.

англійські інженери вдосконалили водневі повітряні кулі і про-
довжили їх використання для поширення листівок.

Листівки були ефективними у психологічних операціях усіх
учасників Другої світової війни. Підрахувати кількість розсія-
них агітаційно-пропагандистських матеріалів неможливо, од-
нак відомі наступні  цифри:  на  території Західної  Європи,  за
приблизними підрахунками, було поширено майже 6 мільярдів
листівок.  Лише  війська  США  у  1945 р.  розповсюдили  майже
40 млн листівок22.

Поширення «підривної» друкованої продукції засобами по-
вітряного доставки продовжувалося й у повоєнний період. Так,
12  травня  1955 р.  голова  Комітету  держбезпеки  при  Раді
Міністрів УРСР – генерал-майор В. Нікітченко доповідав про те,
що  закордонні антирадянські організації  продовжували роз-
повсюджувати на території СРСР антирадянські листівки. Од-
нак, у  доповідній йшлося  не про звичну систему поширення
агітаційно-пропагандистської продукції, а про нові підходи до
використання та винайдення механізмів, що уможливлювали
розповсюдження матеріалів без безпосереднього використан-
ня людського ресурсу. Наприкінці 1940-х рр. до органів держав-
ної безпеки надходили повідомлення про те, що неодноразово
на прикордонних територіях були помічені повітряні кульки,
з яких розкидалися листівки.

В. Нікітченко повідомляв, що за 1954 р. органами держбез-
пеки на території СРСР було знайдено майже 500 таких кульок.
Левова частка знайдених предметів була виявлена у південних
та західних районах Української РСР та Білоруської РСР23.

Неодноразові звернення жителів прикордонних областей
про «літаючі об’єкти», ймовірно, й не зацікавили б органи держ-
безпеки. Оскільки тривалий час ця інформація не виходила за
межі сільських адміністрацій. Вони не надто охоче звітували
про  такі  інциденти,  вважаючи  їх  поодинокими  епізодами  та
випадково занесеними вітром предметами, не вартими уваги.

22 Schmulowitz, Nat, Luckmann, Lloyd D. «Foreign Policy by Propaganda
Leaflets» // The Public Opinion Quarterly. – Vol. 9. – No. 4. 1945–1946.

23 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 912, арк. 78.
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Принцип роботи механізму розповсюдження листівок.
ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1. спр. 912.

Використання повітряних куль для транспортування дру-
кованих матеріалів на контрольовану противником територію
використовується  також  у  сучасних  збройних конфліктах та
війнах.  Так,  на  сході  України  під  час  проведення  Антитеро-
ристичної операції (нині – Операції об’єднаних сил) російські
окупаційні  війська  використовували  агітаційні  снаряди  ро-
сійського виробництва для САУ 2С1 «Гвоздика» для поширен-
ня листівок. Вони містили текст з пропозицією про здачу в по-
лон серед українських військових, оточених під Дебальцево28.
Подібні боєприпаси як для САУ, так і польових гаубиць, наприк-
лад Д-30, активно використовувалися обома сторонами. Зброй-
ні сили України використовували агітаційний снаряд 3А1Д для
поширення агітаційно-пропагандистських листівок на окупова-
ну росіянами територію. На зміну повітряним кулям прийшли
квадрокоптери та безпілотні літальні апарати29.

28 Украинских  солдат  под  Дебальцево  закидывают  агитснарядами
[Електронний ресурс] // Донецкое агентство новостей – Режим дос-
тупу: http://dan-news.info/defence/na-vyxode-iz-debalcevskogo-kotla-v-
storonu-ukrainy-silovikov-zhdut-zagradotryady-minoborony-dnr.html.

29 Аеророзвідка фонду «Сестри  Перемоги»  скинула листівки  на 5  міст
окупованої території [Електронний ресурс] // Depo. Донбас. – 2018. –
Режим  доступу:  https://dn.depo.ua/ukr/lugansk/volonteri-skinuli-
patriotichni-listivki-nad-luganskom-ta-doneckom-foto-20180516775184.

цях. Завдяки такій конструкції коробка вільно поверталася на-
вколо своєї осі на гачках, не торкаючись шпагату.

Зовні до нижньої і бокових стінок коробки кріпилася метале-
ва пластина, на якій містилося кілька отворів для регулювання
висоти підвішування коробки до кулі. До пластини прикріплено
дротовий стержень довжиною 32 см, що закінчувався гачком,
на який підвішувався вантаж у вигляді паперового пакету, на-
повненого піском чи сухим льодом.

У момент коли кулю відпускали у повітря, пакет з ванта-
жем як противага діяв на дротовий стержень і не давав мож-
ливості  коробці  з  листівками перевернутися догори  дном.  У
міру висипання піску з коробки, чи в разі танення льоду, центр
тяжіння коробки зміщувався і її положення ставало все більш
нестійким. Поступово вона починала повертатися навколо своєї
осі, а потім перевертатися, поступово розсипаючи листівки.

Залежно від швидкості вітру, кількості піску чи льоду в па-
кеті й висоти зачіпок гачками за отвори пластини приблизно
розраховувалася відстань, на яку можна було закидати листівки.
Після того, як пакет повністю спорожниться, а з коробки висип-
ляться усі листівки, куля піднімалася вище й летіла до тих пір,
доки у ній зберігається достатня для цього кількість водню26.

Це був унікальний механізм, яким тривалий час користува-
лися для розповсюдження легкої невеликоформатної друкова-
ної пропагандистської продукції. Однією з останніх фіксованих
згадок про використання подібного методу розповсюдження є
випадок 1989 р.

Саме такі «пусті» механізми й знаходили жителі прикордон-
них областей, призначення яких залишалося довгий час незро-
зумілим.  Органами  держбезпеки були  надіслані роз’яснення
про те, що целофанові кулі можуть загрожувати життю та здо-
ров’ю. Вони були наповнені воднем чи метаном, що, змішую-
чись з повітрям, утворювали газ великої вибухової сили. Зна-
ходження  кулі  поблизу  вогню,  запаленого  сірника, цигарки,
гасової лампи призводило до вибуху27.

26 ГДА СБ України, ф. 16, оп. 1, спр. 912, арк. 79.
27 Там само, арк. 78.
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«Повітряний спосіб» поширення листівок залишився акту-
альним навіть при наявності Інтернету та соціальних мереж.
Оскільки у зоні бойових дій ці засоби комунікації можуть бути
вимкнені. Тому агітаційні снаряди та безпілотні літальні апа-
рати залишаться актуальними засобами доставки агітаційно-
пропагандистської продукції.
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Maievskyi O. Means and methods of distribution of printed
propaganda materials in information and psychological

operations in the twentieth century

The article analyzes the main means of distribution of printed propaganda
materials. The technical means used in information psychological

Таким чином, технологія поширення агітаційно-пропаган-
дистської  продукції  упродовж  ХХ  –  початку  ХХI ст.  пройшла
динамічний шлях. Технічний прогрес початку ХХ ст. зумовив
використання літаків, водневих і гелійових куль, формування
прошарку професійних фахівців із інформаційно-психологічних
операцій.

Агітаційно-пропагандистські матеріали для військових під-
розділів та цивільного населення активно використовувалися
упродовж Першої та Другої світових воєн. Основним методом
розповсюдження масової агітаційно-пропагандистської інфор-
мації була листівка, що скидалася із повітря на окуповані тери-
торії. У поширенні листівок під час німецько-радянської війни
на окупованій території СРСР активну участь брали підпільні,
розвідувально-диверсійні групи, партизанські загони тощо.

Спорядження безпілотника листівками для розповсюдження
на тимчасово окупованій території Донецької області.
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Метою статті стало вивчення причин та методів фальсифікації кримі-

нальних справ органами державної безпеки під час Великого те-
рору 1937–1938 рр., їхні особливості стосовно членів суддівського
корпусу.

Методологія  ґрунтується  на  принципах  об’єктивності,  історизму  та
всебічності розгляду проблеми. Застосовані порівняльний, проблем-
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operations since 1870 are considered. Examples of designs and
mechanisms for scattering of printed materials from air are given. The
evolution and technical improvement of unmanned aerial vehicles used
to distribute leaflets over enemy positions and in the rear can be traced.
The material arsenal of means, methods and scales of distribution of
printed materials during the First World War is generalized. Statistics on
the number of scattered materials during the First and Second World
Wars are given. The practical experience of using unmanned aerial vehicles
and agitation shells during world wars and local conflicts is analyzed. The
characteristics of typical samples of carriers of light small - format printed
propaganda products are given. The role and place of the whole arsenal
of means and methods of distribution of printed propaganda materials in
informational and psychological operations are determined.

Means of distribution are conditionally stratified into 4 groups: 1) by
means of aviation and modern unmanned aerial vehicles; 2) with the
help of artillery: aiming means of agitation shells, agitmin, agit grenade
of different types; 3) with the help of aircraft with missing engines and
electric drives: agitation, catapults, balloons, balloons, and others.
4) distribution by reconnaissance and landing units, guerrilla units and
civilians. Small-format printed propaganda materials are gradually losing
their relevance, giving way to Internet memes and demotivators, which
do not require additional printing costs and are much easier to distribute
on social networks. The development of satellite TV and radio technologies,
as well as the use of the Internet, provides ample opportunities for various
psychological operations and the spread of various types of propaganda,
both in peacetime and during large-scale armed conflicts. However, the
experience of using various means and methods of disseminating printed
propaganda materials is periodically useful in modern local conflicts.

Key words: information-psychological operation, war, propaganda materials,
leaflets, balloon, kites, flares, agitation projectile, scattering, unmanned
aerial vehicles.
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У той же час, незважаючи на значну кількість праць в істори-
ко-юридичній науці щодо створення та діяльності судової сис-
теми в УСРР/УРСР у 1920–1930 рр., одна з проблем практично
залишилася поза увагою дослідників – репресії стосовно суддів-
ського загалу, їхні причини та наслідки.

Загалом проблематика історії суду та судочинства радянсь-
кого  періоду  стала  сьогодні надзвичайно  актуальною, адже
нинішня судова система України вибудовувалася саме на ос-
нові реформування радянської юридичної спадщини. У даній
статті автори зробили спробу на основі дослідження архівно-
кримінальної справи першого голови Миколаївського обласно-
го суду через мікроісторію виявити певні закономірності роз-
витку радянської  юстиції,  становище та місце органів суду у
владній та управлінській структурі.

Радянська судова система від самого початку мала на меті
максимально сприяти знищенню політичних опонентів біль-
шовиків, представників «експлуататорських класів», керуючись
«революційною свідомістю». Відповідно до декрету Раднарко-
му УСРР від 19 лютого 1919 р., в Україні скасовувалися усі суди,
створені російським імперським та Тимчасовим урядами Росії.
Водночас реформи судочинства урядів Центральної Ради, Геть-
манату  та  Директорії не  були  реалізовані  на  Півдні  України
через окупацію південних губерній військами Антанти та гер-
мано-австрійськими  підрозділами.  Натомість  утворювалися
народні суди та революційні трибунали у складі 15 осіб, що були
спеціальними судами, покликаними боротися з контрреволю-
цією. Із утворенням у лютому 1920 р. Миколаївської губернії
був створений Миколаївський губернський революційний три-
бунал (губревтрибунал), який існував до 1922 р.

Від самого початку створення нових судів більшовики від-
мовилися від апеляційного оскарження рішень судів 1-ї інстан-
ції. Діяч «червоної» юстиції О. Хмельницький у 1918 р. виступав
за скасування апеляційної інстанції як інституту «буржуазної
юстиції», мотивуючи це тим, що вона «віддалена від місця та

352 с.; Васильєв В., Подкур Р. Радянські карателі. Співробітники НКВС –
виконавці «Великого терору» на Поділлі. – K., 2017. – 240 с. та ін.

У статті прослідковується еволюція радянської системи судочинства в
бік її уніфікації та централізації, адаптація під потреби керівників
комуністичного  режиму.  На  основі  архівно-кримінальної  справи
першого  голови Миколаївського  обласного  суду А. Г. Онищенка
розглядаються основні тенденції у підборі кадрів радянських суддів.
Фахова освіта, глибокі знання різних галузей права були незатре-
бувані. Основні критерії для успішної кар’єри судді – це лояльність
до політичного режиму, належність до Комуністичної партії та «не-
заплямована» біографія. При цьому повністю ігнорувалися основні
принципи  цивілізованого  судочинства:  відокремленість  судової
влади, незалежність суддів тощо.

Окремі судді дотримувалися процесуальних норм при розгляді
кримінальних  справ,  сфабрикованих  співробітниками  НКВС,
повертали їх на повторне розслідування. У багатьох випадках суди
стали заважати органам держбезпеки у реалізації масових реп-
ресій. Не випадково одним з обвинувачень голові Миколаївського
суду фігурувало «змазування» справ по контрреволюції та зайва
прискіпливість. До обвинувачення А. Онищенку слідчі Миколаївсь-
кого УНКВС залучили участь у «бандах» у 1919–1920 рр., в «анти-
радянській українській націоналістичній повстанській організації»,
«побитті» радянських та партійних кадрів тощо.

Однак  кримінальну  справу  на  А. Г. Онищенка  та  декількох
інших суддів Миколаївського обласного суду чекісти не довели до
логічного завершення. Наприкінці 1938 р. масові репресивні акції
були згорнуті. Восени 1939 р. кримінальна справа на А. Онищенка
була припинена.

Ключові слова: народний суд, обласний суд, Великий терор, НКВС,
революційний трибунал.

Сучасна вітчизняна історіографія має значні досягнення у
дослідженні каральної системи радянського тоталітарного сус-
пільства, діяльності комуністичного режиму. Вчені докладно
вже вивчили особливості функціонування окремих ланок дер-
жавного  терору,  механізми  здійснення  репресій,  його  регіо-
нальні  аспекти,  участь судових  і правоохоронних  структур  у
«соціальній інженерії», ініційованій вищим політичним керів-
ництвом СРСР1.

1 Відлуння Великого терору. Зб. док. у 3-х т. Т. 1: Партійні збори та опера-
тивні наради співробітників управлінь  НКВС УРСР  (листопад 1938  –
листопад 1939 pp.)  / авт.-уклад.:  В. Васильєв, Л. Віола,  Р. Подкур. –  K.,
2017. – 744 с.; Юнге М. Чекисты Сталина: мощь и бессилие. «Бериевская
оттепель» в Николаевской  области  Украины.  –  М.:  АИРО-XXI, 2017.  –
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Створення Миколаївської області та формування органів
влади, у т. ч. судових, припадали на 1937–1938 рр. – період ма-
сових репресій, що здійснювалися у тому числі позасудовими
органами – «трійками», «двійками», Особливою нарадою при
НКВС СРСР. Жертвою Великого терору став і перший виконую-
чий обов’язки голови Миколаївського обласного суду Ананій
Григорович Онищенко. Оскільки Миколаївська область створю-
валася з районів Одеської та Дніпропетровської областей, то
організаційна робота була покладена на А. Онищенка, який пра-
цював в Одеському облсуді. Труднощі організаційного станов-
лення були як матеріально-технічного характеру, так і кадро-
вого забезпечення нового обласного суду. У доповідній записці
секретарю оргбюро ЦК КП(б)У О. Ф. Волкову він скаржився:

«На основі телеграфного розпорядження заст[упника] нар-
кома юстиції УРСР тов. Гаріна, я 24 жовтня 1937 року приступив
до виконання обов’язків т[имчасово] в[иконуючого] о[бов’язки]
гол[ови] облсуду і приступив до його організації.

Враховуючи, що для забезпечення роботи обласного суду
необхідні,  у  першу  чергу,  кадри  –  члени  обласного  суду  у
кількості 18 чоловік, я представив на затвердження оргбюро ЦК
КП(б)У по Миколаївській області тов. Примака, Зельцера, Зозу-
лю, Рижикову, Бойко, Шлейфера, Турчака і Горностаєва, із яких
в оргбюро є тільки характеристики на тов. Зельцера і Рижико-
ву,  із  усіх  перелічених  товаришів  оргбюро  затвердило  лише
одного члена обласного суду – тов. Горностаєва, інші ж до цих
пір не затверджені.

[…] НКЮ УРСР дав санкцію на переведення із Одеського обл-
суду до Миколаївського облсуду 5 товаришів членами облсуду,
а саме: Примака, Геця, Малинку, Ефруси і Доманського.

До цих пір вищевказані товариші із Одеси до Миколаєва не
прибули, так як Одеський обком їх не відпускає. Внаслідок ви-
щевикладеного  Миколаївський  облсуд  на  сьогоднішній  день
має лише одного члена суду і ясно, що до роботи стати не може.
Між  тим,  в  обсуд  надходять справи  актуального  значення,  а
заслуховувати їх нікому.

Другим основним гальмом організації облсуду є відсутність
приміщення»5.

5 ГДА СБ України, м. Миколаїв, спр. 4914-с, арк. 307–308.

факту події», відкидав взагалі необхідність будь-якого оскар-
ження рішень суду 1-ї інстанції. Але вже в наступному році було
запроваджено  касаційне  оскарження  рішень  революційних
трибуналів2.

Судова реформа 1922 р., започаткована «Положенням про
судоустрій УСРР» (введена в дію з 1 лютого 1923 р.), встановила
триланкову судову систему: народний суд (1 постійний суддя
та 2 народних засідателі), губернський суд та Верховний Суд
УСРР. «Положенням про судоустрій УСРР» від 11 вересня 1929 р.
встановлювалася виборність народних суддів районів окруж-
ними з’їздами Рад, у містах і селищах – пленумами міських і се-
лищних Рад. Запроваджувався інститут судових виконавців при
окружних  і  народних  судах3.  Нарешті,  з  травня  1932 р.  були
організовані обласні суди. Отже, сформувалася така судова сис-
тема:  народний  суд,  обласний  суд  і  Верховний  Суд  України.
Саме  ця структура  повинна була відіграти одну  із ключових
ролей у боротьбі із «ворогами народу», «шпигунами» та «контр-
революціонерами».

У 1930-х рр. у СРСР остаточно сформувалася комуністична
диктатура, очолювана Й. Сталіним. Її діяльність «освячувалася»
основоположними юридичними актами. Зокрема, Конституція
УРСР 1937 р. декларувала принцип гласності судових засідань,
право обвинуваченого на захист, однак вони так і залишилися
декларацією. Затверджувалася також виборність суддів: Вер-
ховний Суд обирався Верховною Радою на 5 років, обласні – об-
ласними Радами депутатів трудящих на 5 років, народні суди –
населенням терміном на 3 роки4.

Незважаючи на те, що замість «революційної правосвідо-
мості»  ще наприкінці 1920-х рр. був задекларований «захист
соціалістичної законності» та закріплені у Конституції демок-
ратичні принципи, це не стало гарантією втілення їх у повсяк-
денну судову практику.

2 Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості
розвитку/ за ред.. І. Б. Усенка. – К.: Наук. думка, 2014. – С. 362.

3 Там само. – С. 393.
4 Музиченко П.П. Історія держави і права України. – К.: Т-во «Знання», КОО,

2001. – С. 311.
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Після остаточного утвердження влади більшовиків в Україні
у 1920 р. обійняв посаду завідуючого відділом праці волревко-
му, а в наступному 1921 р. став членом військово-революційної
трійки.  Наприкінці того  ж  року Ананій  Григорович  пов’язав
свою долю з радянською юстицією. Спочатку був призначений
начальником повітового розшуку і одночасно членом Криво-
різького трибуналу, із 1923 р. – уповноваженим губернського
суду по Криворізькому повіту Катеринославської губернії. Після
закінчення у 1924 р. Одеських юридичних курсів розпоряджен-
ням Катеринославського губсуду А. Онищенка призначили на
посаду завідуючого об’єднаною камерою суду з житлово-кому-
нальних справ у м. Катеринославі. Цю посаду він обіймав включ-
но до 1928 р.

У  1930 р.  він  став членом  міжрайонного  суду  на  Дніпро-
петровщині, а наступного року був призначений головою місь-
кого суду Дніпропетровська. У 1933 р. постановою народного
комісаріату юстиції УСРР А. Онищенка перевели на роботу до
Одеського обласного суду7.

22 вересня 1937 р. була створена Миколаївська область, до
складу якої увійшли ряд районів Одеської та Дніпропетровсь-
кої областей. Оргкомітет ЦВК УРСР розпочав роботу з форму-
вання обласних органів влади, у т. ч. судових. Розпорядженням
заступника наркома юстиції Гаріна Ананій Григорович був на-
правлений до Миколаєва з завданням організувати роботу об-
ласного суду і вже 24 жовтня 1937 року прибув на нове місце
роботи в якості виконуючого обов’язки голови Миколаївсько-
го облсуду8. Цю посаду він займав до дня арешту у липні 1938 р.

Робота А. Онищенка з формування обласного та районних
народних судів  співпала  із  періодом Великого  терору  1937–
1938 рр., жертвами якого стали сотні тисяч не винних громадян.

Проведення  масових  репресій  покладалося  на  потужний
апарат НКВС, який проводив масштабні арешти та вирішував
долю людей через позасудові структури – «трійки», «двійки»,
Особливу нараду. Водночас значна частина кримінальних справ

7 ГДА СБ України, м. Миколаїв, спр. 4914-с, арк. 13–14.
8 Там само, арк. 46.

Зокрема, облсуд розташовувався у двох кімнатах приміщення
на околиці  міста. Тут  же знаходилися  12 дільниць народних
судів, які приймали до тисячі відвідувачів щодня. Також було
відсутнє приміщення для розміщення спецколегії, криміналь-
но-касаційного  та  цивільно-касаційного  та  інших  відділів.
А. Онищенко акцентував  увагу  О. Волкова,  що  за  місяць  вже
надійшло 1500 справ, але їх не можна розглянути через брак
зали для засідань. Також він зазначив, що члени суду та апарат
позбавлений житла.

Труднощів додавало ще й те, що члени облсуду повинні на-
давати допомогу  народним судам,  виїжджати у райони,  про-
водити виїзні розгляди справ на місцях, проводити навчання,
стажування та підвищення кваліфікації народних суддів та су-
дових секретарів. Хоча судові органи були у підпорядкуванні
управління юстиції обласного виконкому, фактично вся робота
з поточного керівництва районними народними судами коор-
динувалася обласним судом, і, в першу чергу, його головою6.

Майбутній організатор обласного суду Миколаївської облас-
ті Ананій Григорович Онищенко народився 30 вересня 1888 р.
у с. Казанка. В автобіографії він описав свій доволі непростий
життєвий шлях. Батьки – селяни-бідняки, які все своє життя
обробляли  3 десятини  землі. У  1920 р.  помер батько.  Мати  і
менший брат Василь у подальшому працювали у колгоспі в тій
же Казанці.

Доля Ананія склалася по-іншому. Після закінчення дворіч-
ної  сільської школи  він деякий  час  працював  у господарстві
німців-колоністів, у 1912–1914 рр. – на залізорудній шахті на
Криворіжжі.  Із  початком Першої  світової війни  А. Онищенко
проходив службу у 203-му окремому батальйоні 3-ї кавалерійсь-
кої дивізії. Під час буремних революційних подій повернувся
до  рідного  села,  де  1918 р.  був  обраний  головою  ревкому  у
Казанці. Після початку окупації Миколаївщини германо-авст-
рійськими військами вступив до партизанського загону Василя
Скирди. Був заарештований у 1919 р. білогвардійцями, пере-
бував до кінця року у Миколаївській в’язниці.

6 ГДА СБ України, м. Миколаїв, спр. 4914-с, арк. 308–309.
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Вранці 25/VІІ прийшов знову Федоровський і почав вимага-
ти зізнання на ім’я начальника УНКВС. Тоді ж 25/VІІ мене поміс-
тили до камери № 2 тюрподу. Там знаходилися арештовані, які
почали мене переконувати дати зізнання, як це роблять всі. […]

[…] Коли через декілька годин після цього мене знову викли-
кав Федоровський і дав 60 аркушів паперу вимагаючи писати
свідчення, я під враженням перенесеного вирішив дати необ-
хідні свідчення10 . Слідчий Ткаленко вимагав надати свідчення
про вербовку 30 осіб, а інакше побиття відновляться»11.

Слід зазначити, що арешт А. Онищенка був оформлений заднім
числом. Постанови про початок попереднього слідства й арешт
за звинуваченням за ст. ст. 54-10 і 54-11 КК УРСР (контрреволю-
ційна діяльність) були підписані лише 25 липня 1938 р., а санк-
ція обласного прокурора Ланчуковського була надана 26 липня.

Ананія Григоровича обвинувачували в участі у «контрре-
волюційній українській націоналістичній організації», що мала
на меті

«створення  на  Україні  самостійної  буржуазної  демократичної
держави та повалення радянської влади»12.

На допиті 11 серпня 1938 р. А. Онищенко під тиском  слідчих
свідчив, що до «антирадянської організації» його завербував
заступник наркома НКЮ УРСР Гарін, його метою було органі-
зувати «підривну діяльність в органах юстиції». Для цього він,
начебто згідно завдання Гаріна, завербував до організації го-
лову спецколегії Миколаївського обласного суду Василя Михай-
ловича Мостового. У результаті він

«умисно бракував масу справ, допускав надмірну прискіпливість,
повертав справи на дослідування [в органи НКВС] із-за несуттє-
вих дрібниць, намагався довести справу до втрати актуальності.
У розмовах зі мною говорив […], зокрема про арешти органами
НКВС без усіляких підстав, “липові” справи для віддачі під суд»13.

А. Онищенко розповів, що залучив до організації Івана Дмит-
ровича Примака – голову судово-касаційної колегії Миколаївсь-

10 ГДА СБ України, м. Миколаїв, ф. 5, спр. 67990, т. 8, арк. 241–242.
11 Там само, арк. 242.
12 ГДА СБ України, м. Миколаїв, спр. 4914-с., арк. 87.
13 Там само, арк. 100–101.

на заарештованих направлялася до судових органів, де в умовах
обмеженої сталінської юрисдикції судді намагалися дотриму-
ватися процесуальних формальностей. Це не могло не драту-
вати співробітників органів державної безпеки, які вбачали у
діях працівників суду потурання «ворогам народу». Найбільше
роздратування  у  чекістів викликали  виправдувальні вироки
або занадто м’які, на їхню думку, покарання. На їхньому сленгу
– судді «змазували» кримінальні справи. Начальник УНКВС по
Миколаївській  області  П. Карамишев, отримавши  відповідні
настанови від наркома НКВС УРСР О. Успенського про перевірку
працівників суду та прокуратури, свідчив,

«що Мостовий (голова надзвичайної сесії суду) та Онищенко спра-
ви наші провалюють, запропонував  Трушкіну (начальник 4-го
відділу УНКВС по Миколаївській обл. – Авт.) перевірити склад
суду»9.

Результати не забарилися. Проти А. Онищенка розпочали
попереднє  слідство. У  свідченні заступнику облпрокурора  зі
спецсправ Дубіну 25 червня 1939 р. він розповів:

«Арештований я [був] 20.07.1938 р. на засіданні бюро об-
кому КП(б)У.

Вийшовши із засідання бюро, де мене упродовж 5 хвилин
виключили з партії, мене відразу ж взяв співробітник НКВС, як
згодом  з’ясувалося,  це  був  Федоровський  (начальник  3-го
відділення 4-го відділу УНКВС. – Авт.).

Мене автоматично відвезли в управління НКВС, […] слідчий
Федоровський відразу ж почав кричати, вимагав “роззброїтися”.

“Роззброюватися” мені у ворожій роботі вимагали з 20 по
24 липня. Ці дні тримали в т. зв. “конвеєр” (безперервний бага-
тоденний допит. – Авт.) та “вистійці” (багатоденне стояння без
можливості присісти. – Авт).

Увечері 24/VІІ мене на допит взяв Федоровський. На допиті
був присутній Ткаленко. Допит розпочався з того, що мене Фе-
доровський і Ткаленко разом почали бити, тягаючи по підлозі.
Коли я від побоїв втратив свідомість, мене відлили водою і зно-
ву почали вимагати зізнатися у ворожій роботі.

Через деякий час Федоровського і Ткаленка змінили Кірєєв
і ще один співробітник й продовжували бити та відливати во-
дою. Били у тому ж кабінеті.

9 ГДА СБ України, м. Миколаїв, ф. 5, спр. 67990, т. 8, арк. 92.
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«[…] апарат радянської влади у Казанці був “засмічений” націо-
нальними елементами, який одночасно займався бандитизмом.
Це видно, наприклад, з того що, по-звірячому знищивши загін
червоноармійців, Григор’єв не зачепив радянський апарат»16.

Він  розповів,  що  війська  Н. Григор’єва  розпочали  наступ  на
Дніпропетровськ, але  в районі  П’ятихаток  були розбиті  Чер-
воною армією і, сівши в ешелон, стали відступати у напрямку
м. Олександрії:

«Не доїхавши до Олександрії, [мій] полк зійшов з ешелону і
почав розбігатися по домівках. Всі, хто з Казанки, повернулися
додому зі зброєю. Я кинув гвинтівку, але залишив наган.

Почалися насильства і грабежі, місцеве населення [Казан-
ки] повстало і видало вожаків Криворізькій ЧК (Пронько Мак-
сим, Баратюк Григорій, Септа Севастян та ін.).

Вони пробули там короткий час і були амністовані, вступили
в органи ВЧК (так у тексті. – Авт.), користуючись довірою Радян-
ської влади і органів ЧК, почали розправу з мирним населен-
ням, яке їх видало. Прибувши в Казанку як органи влади, вони
[бандити] розстріляли 12 осіб із числа мирного населення.

За  перевищення  своїх  повноважень  і  підрив  авторитету
органів ЧК, яке довірило їм боротися з ворогами революції, а
не з мирним населенням, яке йшло за радянською владою, їх
судив Ревтрибунал і розстріляли всіх цих вищевказаних очіль-
ників банди.

Я в цей час відійшов від банди, працював в апараті радянсь-
кої влади, у кооперації, знав всі оборудки цих бандитів, але не
боровся  з  ними. Оскільки  голова  совдепу  Іванишин  Андрій  і
голова прод[овольчого] відділу Онищенко Ананій, нач[альник]
міліції – колишній очільник банди Овчаренко Іван Карпович –
це був мозок всієї банди, творили свої мерзенні справи – вдень
працювали  як  рад[янські]  співробітники,  а  вночі  вони  гра-
біжники»17.

Свідок О. Трипольський на допиті стверджував, що А. Они-
щенко брав участь у банді Іванова, а також у бандах Шпака й
Овчаренка, був найближчим помічником отаманів18.

16 ГДА СБ України, м. Миколаїв, спр. 4914-с, арк. 180.
17 Там само, арк. 180–182.
18 Там само, арк. 210.

кого облсуду, Карабанова – помічника прокурора зі спецсправ,
Панасюка  –  заступника  обласного  прокурора  та  інших.  Він
«зізнався», що у результаті їхньої діяльності

«в органах юстиції відбулося послаблення боротьби з класово-
ворожими елементами, що торкнулося головним чином судо-
во-касаційної  та  кримінальної  колегій.  По  багатьох  справах
[були] допущені пом’якшення вироків, незаконне припинення
справ та інше. При розгляді справ по контрреволюційних фор-
муваннях і серйозних кримінальних угрупуваннях […] бралася
лінія, щоб обвинувачені і свідки відмовлялися від своїх свідчень,
[породжувати] недовіру у ці справи і злочини»14.

Слідчі 4-го (секретно-політичного) відділу УДБ УНКВС по
Миколаївській області змусили тортурами надати необхідні їм
свідчення. Про це свідчить протокол допиту 29 жовтня 1938р.,
де А. Онищенко почав надавати докладну інформацію про свої
«провини».

Як підтвердження вини, А. Онищенку були пред’явлені акти
обслідування діяльності Миколаївського облсуду з 1 січня по
1  жовтня  1938 р.,  де  були задокументовані  вагомі  недоліки.
Хоча із зазначеного терміну Ананій Григорович 3,5 місяці зна-
ходився під арештом. Та й сам акт був упереджений, оскільки
основним завданням учасників перевірки діяльності Миколаїв-
ського облсуду було знайти максимальну кількість недоліків.
Зокрема, А. Онищенко розповів:

«[…] В акті […] засвідчено, що обласний суд не керував судовими
виконавцями. Повинен сказати, що безпосереднє керівництво
судовими виконавцями покладалося на народних суддів. Об-
ласний суд відповідає  тільки  за своєчасне  інструктування на-
родними суддями судових виконавців. Для цього був виданий
мною наказ 15 січня 1938 р.»15.

Наступне пред’явлене звинувачення – це участь А. Онищен-
ка у 1919–1920 рр. у «політбандах» Григор’єва, Шпака та Івано-
ва.  На  допиті  2  березня  1938 р.  колишній  командир  взводу
дивізії Н. Григор’єва Д. Михлик дав наступні свідчення:

14 ГДА СБ України, м. Миколаїв, спр. 4914-с., арк. 100–101.
15 Там само, арк. 123.
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Наступним пунктом обвинувачення, пред’явленим Ананію
Григоровичу, було «побиття партійних та радянських кадрів
як  свідома  лінія  у  ворожій  контрреволюційній  діяльності».
Йшлося про виїзну сесію Одеського обласного суду у м. Берисла-
ві у серпні 1937 р., на якій головував А. Онищенко. На ній розгля-
далася кримінальна справа секретаря Бериславського райкому
партії І. Пантелєєва, голови райвиконкому П. Горбаня, керівни-
ка райфінвідділу Т. Ніколенка, районного прокурора Д. Зайцева,
завідувача господарством райвиконкому В. Демченка та район-
ного уповноваженого комітету заготівлі РНК М. Усова. Їх зви-
нувачували у службових злочинах, передбачених ст.97 КК УРСР.
Згадані особи привласнили державні кошти, розкрадали майно
підсобного господарства. Крім того, кошти господарства вико-
ристовувалися на оплату банкетів, прийомів, виїздів на полю-
вання тощо23.

9 серпня 1937 р. суд ухвалив:
«Справу відкласти, надіслати для додаткового слідства об-

ласній прокуратурі,  слідство  закінчити  не пізніше двохдекад-
ного терміну. Зайцеву запобіжну міри змінити з підписки про
невиїзд з  місця  проживання,  взявши  його  негайно  під  варту.
І. І. Некрасова взяти під варту. Пантелєєва, Горбаня, Ніколенка,
Демченка – тримати під вартою, Усову – підписка про невиїзд.

Притягнути  до  кримінальної  відповідальності  Філіпчука,
Пляцкевича,  Турянського –  підписка  про  невиїзд.  Тримати  в
Одеській тюрмі, ув’язнених у Херсонській в’язниці відправити
до Одеси»24.

Отже, слідчі УНКВС по Миколаївській області надали кримі-
нальній справі про майнові злочини та корупцію серед район-
них партійно-радянських чиновників політичного підтексту і
використали  для  обвинувачення  А. Онищенка.  Інший  склад
виїзної сесії Миколаївського обласного суду під головуванням
Горностаєва 24 січня 1938 р. у Бериславі (вже була утворена
Миколаївська область і вся сучасна Херсонщина увійшла до її
складу. – Авт.) ухвалив виправдувальний вирок фігурантам цієї
кримінальної справи.

23 ГДА СБ України, м. Миколаїв, спр. 4914-с., арк. 295–296.
24 Там само, арк. 297.

Свідки О. Трипольський, Ф. Степанов, І. Погребняк описали
один і той же епізод про напад бандитів на будинок комуніста
Курдибанова та спробу вбити його. Вони розповідали, що бан-
дит Градиль у перестрілці з Курдибановим і ще одним комуні-
стом Чухновським був убитий. Згодом на велосипеді під’їхав
А. Онищенко, який спочатку почав тікати. Але потім привів ін-
ших бандитів і став переслідувати Курдибанова і Чухновського.
У 1919 р. у перестрілці з бандою Іванова Курдибанов і червоний
партизан Дахно загинули. Застрелив їх, начебто, А. Онищенко
з кулемета19. Свідок В. Мацикурь стверджував, що

«А. Онищенко був членом банди І. Овчаренка, вбивав і грабував
місцеве населення»20.

Зазначені свідки підкреслювали той факт, що А. Онищенко ча-
сто спілкувався з очільниками бандитів, які відвідували його
будинок.

У червні 1939 р. прокурор відділу спецсправ Прокуратури
УРСР  Косман,  перевіряючи  матеріали  кримінальної  справи
А. Онищенка, не знайшов жодних доказів його участі у бандах.
Свідки давали плутані свідчення зі слів інших людей, перека-
зували чутки тощо. Також виявилося, що згаданий «комуніст»
Курдибанов виявився бандитом і був причетним до вбивства
начальника міліції Гончаренка. Міліціонер А. Онищенко у складі
оперативної групи брав участь у його затриманні.

При перевірці свідчень свідок Кордін розповів, що Курди-
банов не був комуністом. Також він був причетний до вбивства
Овчаренка21.  Натомість  А. Онищенко  брав  активну  участь  у
ліквідації банди Іванова, що діяла на території дев’яти волос-
тей Миколаївщини.

Отже, слідчі 4-го відділу УДБ УНКВС по Миколаївській об-
ласті вміло маніпулювали  свідченнями  свідків  і  направляли
відому інформацію у потрібне для кримінальної справи русло22.

19 ГДА СБ України, м. Миколаїв, спр. 4914-с, арк. 210.
20 Там само, арк. 284, зворот.
21 ГДА СБ України, м. Миколаїв, ф. 5, спр. 67990, т. 8, арк. 231–232.
22 Там само, арк. 230.
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вився від попередніх «зізнань», заявивши, що «обмовив людей,
нікого  не  вербував  і  сам  не  був  членом  контрреволюційної
організації», а «зізнання» надав через жорстокі катування26. Він
рішуче відкинув всі звинувачення слідства.

Розв’язка настала лише наприкінці осені 1939 р. 29 листо-
пада 1939 р. була ухвалена постанова виконуючого обов’язки
заступника прокурора Миколаївської області зі спецсправ Ду-
біна. У ній зазначалося, що обвинувачення щодо А. Онищенка
не знайшли підтвердження, тому

«керуючись ст. 221, п. 1 КПК, кримінальну справу по обвинува-
ченню Онищенка  Ананія Григоровича  припинити,  справу  для
зберігання  передати  до  1-го  спецвідділу  Миколаївського
УНКВС»27.

Під час вивчення архівно-кримінальної справи А. Онищенка
виявилося, що частина вилучених як речові докази документів
були спалені. Про це свідчить відповідний акт, підписаний на-
чальником відділення А. Федоровським. Зокрема, була спалена
службова анкета А. Онищенка. Подальші зусилля щодо встанов-
лення подальшої долі А. Онищенка та його родини, на жаль, не
увінчалися успіхом.

Таким чином, життєвий шлях голови Миколаївського облас-
ного суду А. Г. Онищенка засвідчив, що фахова освіта, глибокі
знання різних галузей права були незатребувані серед судових
працівників. Основні критерії для успішної кар’єри судді – це
лояльність до політичного режиму, належність до Комуністич-
ної партії та «незаплямована» біографія. Вище політичне керів-
ництво СРСР при формуванні судової системи ігнорувало ос-
новні принципи цивілізованого судочинства: відокремленість
судової  влади, незалежність  суддів  тощо.  Суди повинні  були
виконувати функцію охорони комуністичного режиму.

В умовах проведення масових репресивних операцій 1937–
1938 рр. окремі судді дотримувалися процесуальних норм при
розгляді кримінальні справ, сфабрикованих співробітниками
НКВС,  і  повертали  їх  на  повторне  розслідування.  У  багатьох

26 ГДА СБ України, м. Миколаїв. Спр. 4914-с., арк. 295–296.
27 Там само, арк. 300.

Підслідного  А. Онищенка  «врятувало»  рішення  Й. Сталіна
про припинення масових репресивних операцій. Він вважав, що
рішення політбюро ЦК ВКП(б) від 2 липня 1937 р. «Про анти-
радянські елементи» наприкінці 1938 р. було виконано. Значні
національні, антирадянські контрреволюційні групи, які були
потенційно здатні на спротив, були знищенні або опинилися у
виправних таборах. Нажахане масовими арештами населення
було нездатне чинити спротив комуністичному режиму, який
чітко вів країну до участі у світовій війні.

Для виправдання «помилок» під час арештів Й. Сталін у по-
станові РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1938 р. пере-
клав  провину  на  співробітників  НКВС,  які,  начебто,  вийшли
з-під контролю партії. Згадана постанова скасувала «трійки»,
посилювала роль прокурорського нагляду та судочинства.

Позиція вищого партійно-радянського керівництва країни
спричинила повну дезорієнтацію і розгубленість серед співро-
бітників державної безпеки25. Практично всіх начальників об-
ласних УНКВС арештували, розпочалися розслідування щодо
«порушення соціалістичної законності» стосовно партійно-ра-
дянського апарату, військовослужбовців тощо. Результатами
таких  розслідувань  стали  судові  засідання  військових  три-
буналів, де розглядалися кримінальні справи окремих співро-
бітників держбезпеки  із  «єжовської  когорти».  Такий  процес
відбувся також у Миколаєві. Начальник УНКВС по Миколаїв-
ській області П. Карамишев та начальник 4-го відділу УДБ УНКВС
Я. Трушкін  були  розстріляні,  два  керівники  підрозділів  от-
римали значні терміни позбавлення волі за «порушення соціа-
лістичної законності».

У 1939 р. до Миколаєва для перевірки діяльності обласного
УНКВС прибув особливоуповноважений НКВС УРСР О. Твердох-
лібенко, до якого відразу був спрямований потік заяв і скарг
від  підслідних. На  перегляд потрапила  і  кримінальна  справа
А. Онищенка. Під час допиту 8 квітня 1939 р. А. Онищенко відмо-

25 Подкур Р. Реакція  співробітників  органів державної  безпеки УРСР на
припинення «великого терору» (листопад 1938–1939 рр.) // З архівів
ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2009. – № 2. – С. 136–167 та ін.
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unclaimed. Major criteria for a successful career as a judge were the
loyalty to the political regime, communist party membership, and «clear»
biography in terms of class nature. At the same time, such principles of
civilized justice as the separation of the judiciary from the administration,
the independence of judges, etc. were completely ignored.

Despite the fact that A. Onyshchenko met all the requirements for a
successful career in law, the wave of the Great Terror did not pass him
by. The courts were forced to follow procedural rules in the cases fabricated
by NKVD officers and remanded them for re-investigation. Despite being
controlled by party committees and the justice departments. Thus,
objectively, both the people’s and regional courts began to obstruct the
security forces in carrying out repressions in many cases. It is no
coincidence that one of the accusations against the chairman of the
Mykolaiv court was «smearing» of cases on counterrevolution and
excessive meticulousness. The investigators from the Mykolaiv UNKVD
also included his participation in «political gangs» in 1919–1920, in the
anti-Soviet Ukrainian nationalist insurgent organization, in the «beating»
of Soviet and party cadres, and so on in the formula for accusing
Onyshchenko. However, the chekists didn’t finish the case of the execution
of A. Onyshchenko and some other judges of Mykolaiv Regional Court.
At the end of 1938, mass repression was finished and, as a result, the
possibility of uncontrolled use of physical and psychological pressure on
those arrested by investigators was limited. In autumn, 1939,
A. Onyshchenko’s case was closed.

Key words: people’s court, regional court, NKVD, revolutionary tribunal.

випадках суди стали заважати органам держбезпеки у реалі-
зації  масових  репресій. Не  випадково одним  з обвинувачень
голові Миколаївського суду фігурувало «змазування» справ по
контрреволюції та зайва прискіпливість.
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Makarchuk S., Poberezhet H. The Repressed Themis: the case
of the head of Mykolaiv Regional Court A. Onyshchenko

The purpose of the article is to identify the reasons and methods of falsification
of criminal cases by state security agencies during the Great Terror of
1937–1938, their features regarding the judiciary staff.

The methodology is based on the principles of objectivity, historicism and
comprehensive consideration of the problem. Comparative, problem and
chronological methods are used.

The article traces the evolution of the Soviet judicial system towards its
unification and centralization, adjustment to changes in the policy of the
political regime. Major trends in the selection of Soviet judges are traced
based on the biography of the particular person, A. Onyshchenko.
Professional education, great knowledge in various branched of law were
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про Голодомор 1932–1933 рр.
Метою статті стало дослідження створення інформаційних документів

органів державної безпеки про Голодомор 1932–1933 рр.

Методологія ґрунтується на принципах історизму, науковості, усебіч-
ності. При класифікації документів комуністичних спецслужб був
застосований провінієнц-принцип. Для реалізації мети були засто-
совані проблемний, хронологічний, конкретно-пошуковий методи.

Висновки. Упродовж 1930–1931 рр. секторами ГПУ УСРР була реорга-
нізована  і  створена  агентурна мережа,  що була  спрямована  на
жорсткий контроль  за політичною, економічної ситуацією, наст-
роями  населення  в  адміністративно-територіальних  одиницях.
Керували агентурними мережами районні уповноважені ГПУ УСРР.

Система підбору агентів спрямувалася на отримання інформа-
ції безпосередньо із соціальних груп, що були об’єктами пильної
уваги співробітників державної безпеки: робітники, соціалістичний
сектор (радгоспи, МТС, колгоспи) із поділом на соціальні прошар-
ки, індивідуальний сектор, куркулі і куркульські виселки, націо-
нальні громади,  інтелігенція, службовці, безробітні, колгоспний,
радянський, адміністративно-судово-слідчий апарат, земельні орга-
ни, кооперація, військові об’єкти.

При вербуванні співробітники держбезпеки враховували певні
індивідуальні якості агента: він мав бути лояльним до радянської
влади, але не проявляти активність у громадському житті, ініціа-
тивним, моторним, жвавим, із адекватним сприйняттям дійсності,
вмінням завойовувати довіру людей.

У період Голодомору 1932–1933 рр. районні уповноважені ГПУ
УСРР докладно інформували про рівень виконання плану хлібозаго-
тівлі, факти канібалізму, масової смертності населення, харчування
сурогатами тощо.

Співробітники ГПУ УСРР зайняли чільне місце у збиранні й уза-
гальненні статистичної інформації. На дані ГПУ УСРР посилалися
партійні керівники всіх рівнів. Тому ці статистичні дані важливі як
джерело для проведення статистичних досліджень щодо кількості
загиблих від голоду у 1932–1933 рр.

Ключові слова: агентурна мережа, Голодомор, ГПУ УСРР, районний
уповноважений.

Дослідження перебігу Голодомору 1932–1933 рр. відкрива-
ють все більше нюансів, оскільки виявляються додаткові дже-
рела, осмислюються вже наявні документи. Головні напрями
вивчення зосереджуються  на настроях та поведінці окремих
соціальних груп населення (сільські активісти, представники
партійно-радянського апарату, селяни-власники тощо)1.

* Подкур Роман Юрійович – кандидат історичних наук, старший науковий
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туту  історії  України НАН  України;  5roman@ukr.net;  ORCID: https://
orcid.org/0000-0002-1043-7535.
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Вагомим чинником для характеристики перебігу виявили-
ся документи ГПУ радянської України, що підпорядковувався
повністю ОГПУ СРСР2.

У сучасній історіографії Голодомору 1932–1933 рр. вже на-
явні  оцінки  інформаційного  потенціалу  документів  органів
державної безпеки. Так, Р. Пиріг зазначив, що методом логічної
критики він упевнився у високому ступені достовірності фак-
тичного матеріалу, поданому у документах ГПУ УСРР. На його
думку, інформаційні спеціальні зведення відтворювали перебіг
тогочасних подій,  зокрема, антиколгоспні настрої,  так  звані
«продовольчі труднощі», масові смерті і голодування населен-
ня, їхні наслідки – епідемії, дитячу безпритульність і бездог-
лядність, канібалізм, втечу із села тощо.

Дослідник зазначив, що інформаційно-аналітичні матеріа-
ли ГПУ УСРР

«точно вказують на причинно-наслідкові зв’язки голоду, інспіро-
ваного  політикою  вищого партійно-державного керівництва  і
перегинами місцевих компартійних органів».

Серед таких причин згадуються адміністративні заходи щодо
хлібозаготівлі,  обшуки,  експропріація  продовольства,  проти-
правна діяльність місцевого партійно-радянського апарату, ак-
тивістів та ін.3

Т. Вронська і Н. Платонова, аналізуючи документи органів
ГПУ УСРР в архівосховищах Галузевого державного архіву МВС
України щодо Голодомору 1932–1933 рр., визначили їхню тема-
тику – забезпечення ОГПУ СРСР – ГПУ УСРР реалізації політики

радянської влади щодо «соціалістичних перетворень» на селі
й організаційно-структурна перебудова, кадрова політика, що
була спрямована на посилення репресивної ролі органів внут-
рішніх справ, кримінальні справи стосовно розкрадачів соціа-
лістичного майна, канібалів та протоколи Особливої наради та
трійок4.

Окремий розділ колективної монографії був присвячений
документам, що зберігаються у Галузевому державному архіві
Служби безпеки України. Василь Даниленко та Володимир При-
стайко означили й побіжно описали декілька груп джерел про
Голодомор. Це  нормативно-правові  і  розпорядчі  документи,
доповідні записки, спецповідомлення, довідки, оперативні зве-
дення про  боротьбу  із  контрреволюцією  у  галузі сільського
господарства, документи річної, піврічної, квартальної опера-
тивно-статистичної  звітності  про  наявність  кримінальних
справ на «контрреволюціонерів» – противників хлібозаготівлі,
осіб, які чинили опір діям представників влади, архівно-кримі-
нальні справи5 .

Важливим  доповненням став  анотований довідник доку-
ментів Галузевого державного архіву Служби безпеки України
про Голодомор 1932–1933 рр.6  Важливо, що у довіднику зібрані
документи за 1932–2007 рр. Власне документи органів держ-
безпеки мають крайню дату 5 травня 1988 р. – це доповідна
записка КГБ УРСР першому секретарю ЦК КПУ В. Щербицькому
про активізацію антирадянської кампанії навколо голоду 1932–
1933 рр.7 Період незалежної України представлений свідчення-
ми очевидців Голодомору.

Часто документи органів ГПУ УСРР використовувалися як
джерело у значній кількості дисертаційних досліджень, присвя-
чених історії Голодомору. Однак здебільшого такі документи

матер. / авт. вступ. ст. та упоряд.: О. Коваленко, Р. Подкур, В. Васильєв,
О. Лисенко. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012. – 464 с.; Настрої та
поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції «згори».
1928–1940: зб. док. та матер. / авт. вступ. ст.: В. Васильєв, Р. Подкур; упо-
ряд.: Р. Подкур, В. Васильєв, П. Кравченко, В. Петренко. – К.: Ін-т історії
України НАН України, 2013. – 528 с.

2 Див. докладніше: Подкур Р. Взаємовідносини ГПУ УСРР та ГПУ РСФРР у
контексті підписання союзного договору 1922 р. // З архівів ВУЧК–ГПУ–
НКВД–КГБ. – 2012. – № 1 (38). – С. 69–90.

3 Голод  1932–1933  років  в  Україні:  причини  та  наслідки  /  редкол.:
В. А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 2003. – С. 18

4 Голод 1932–1933 років в Україні: причини та наслідки. – С. 28–41.
5 Там само. – С. 81–97.
6 Голодомор 1932–1933 рр. в Україні за документами ГДА СБУ: анотова-

ний довідник / В. Даниленко (відп. упоряд.), Л. Аулова, В. Лавренюк. –
Львів: Центр досліджень визвольного руху, 2010. – 472 с.

7 Там само. – С. 88.
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згадувалися лише як один із видів джерел для написання квалі-
фікаційної наукової роботи.

Однак при використанні чи аналізі інформаційного потен-
ціалу документів органів державної безпеки малодослідженою
темою залишався механізм створення інформаційно-аналітич-
них документів.  Тому  метою  даної  статті  стало дослідження
процесу створення інформаційних документів органів держав-
ної безпеки про Голодомор 1932–1933 рр.

При опрацюванні документів органів державної безпеки ко-
муністичного режиму варто погодитися із думкою Г. Папакіна,
який запропонував класифікувати документи комуністичних
спецслужб  згідно  провінієнц-принципу  на:  1) джерела,  ство-
ренні спецслужбами  і 2) зібрані ними упродовж їхньої діяль-
ності із інших документостворювачів. Він також запропонував
концепцію класифікації документів спецслужби згідно першої
групи: за авторством і метою. Останнє повинно було поясню-
вати ціль створення цього документу і його подальшу роль в
ухваленні рішення вищого партійно-радянського керівництва
різного рівня. Ним же були запропоновані основні види таких
джерел офіційного (службового, інституційного) походження:
ідеологічні,  директивні,  організаційно-розпорядчі,  планові,
звітні,  інформаційно-аналітичні  документи,  офіційне листу-
вання, різноманітні матеріали агентурної діяльності, обліково-
контрольні, слідчі, судові документи. Їх доповнюють джерела
другої групи, тобто зібрані (вилучені) документи неофіційного
походження – приватні листи, записки, щоденники, спогади, які
відклалися, здебільшого, як докази контрреволюційної діяль-
ності у архівно-кримінальних справах.

Оскільки проблема інформаційного потенціалу документів
органів державної безпеки про Голодомор 1932–1933 рр. надто
широка  для  статті,  тому  проаналізуємо механізм  створення
інформаційних  доповідних записок.  Це  зумовлено, по-перше,
значною кількістю таких документів, що зберігаються у Галузе-
вому державному архіві Служби безпеки України та його регіо-
нальних підрозділах, архівосховищах центральних та обласних
архівів. По-друге, документи цього виду стали одним із головних

джерел для ілюстрації жахливого перебігу Голодомору у числен-
них наукових працях та науково-документальних збірниках.

Основний об’єм інформації збирався і первинно опрацьову-
вався на районному рівні і спрямовувався керівництву секто-
ру ГПУ УСРР, зі 1932 р. – до обласного відділу ГПУ УСРР. Процес
інформаційного  забезпечення  співробітниками  органів дер-
жавної безпеки партійно-радянського керівництва всіх рівнів
був складним через постійні структурні реорганізації, що часто
накладалися на проведення адміністративно-територіальних
змін. Так, згідно з постановами ЦВК і РНК СРСР від 23 липня
1930 р. «Про ліквідацію округів» і ВУЦВК та Раднаркому УСРР
від 2 вересня 1930 р. «Про ліквідацію округів і перехід на двосту-
пеневу систему управління», округи в Україні скасовувалися8.
Уся територія республіки розподілялася на 503 адміністратив-
них одиниці: 484 райони (замість 6809), 18 міст республікан-
ського підпорядкування і АМСРР (до якої входило 11 районів).
Отже, кількість районів значно зменшувалася, а площа кожно-
го з них збільшувалася.

У кожному районі передбачалися відповідні органи держав-
ного управління, мережа партійних комітетів КП(б)У, райвідділ
міліції тощо. Але місцеві відділення та апарати державної безпе-
ки мали дещо іншу структуру. В окремих районах було створено
районні відділення ГПУ УСРР (три–чотири штатні одиниці), в
інших – діяли лише районні апарати – районний уповноваже-
ний ГПУ та його помічник.

Така дислокація місцевих чекістських органів зумовлюва-
лася  наявністю стратегічно  важливих  об’єктів (залізничних
станцій, комунікацій, підприємств) або розселенням етнічних
груп, близькістю державного кордону, «повстанськими» тра-
диціями тощо. Окремі райони, де були відсутні об’єкти, «гідні
оперативного обслуговування», називали «відкритими» через
відсутність районного апарату. Співробітник найближчого су-

8 Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду Украї-
ни. – 1930. – № 14. – Ст. 141. – С. 449–453; № 23. – Ст. 225. – С. 687–714.

9 Нові адміністративні  райони УРСР: Статистичний довідник.  – Харків:
Господарство України, 1930. – С. 5.
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сіднього районного відділення ГПУ УСРР створював та конт-
ролював декілька агентурних мереж, аналізував зібрану інфор-
мацію, за необхідності вживав оперативних заходів.

В умовах проведення адміністративно-територіальної ре-
форми  1930 р. ситуація  практично  не змінилася.  Голова  ГПУ
УСРР В. Балицький у вересні 1930 р. заявив:

«Загальне положення про Державне політичне управління УСРР,
діюче на підставі постанови ВЦВК і РНК від 13 серпня 1924 р., у
зв’язку з переходом УСРР на двоступеневу систему управління,
не змінюється»10.

Але В. Балицький зазначив, що «у разі оперативної необхід-
ності», згідно з постановою ВУЦВК та Раднаркому УСРР від 2 ве-
ресня 1930 р., при районному виконавчому комітеті рад ство-
рюються районні відділення ГПУ УСРР або запроваджуються
районні уповноважені, а у 18 містах (за особливим списком) –
міські відділення ГПУ УСРР. Так, 27 липня 1933 р., згідно з на-
казом ГПУ УСРР № 289 від того ж дня, при формуванні органів
місцевої влади новоутворених Ситковецького та Шпиківсько-
го районів Вінницької області (постанова ВУЦВК від 14 червня
1933 р.) створювалися відповідні районні апарати ДПУ УСРР.
Проте їхня організації не означала суттєвого розширення шта-
тів. Новостворені райони формувалися за рахунок Брацлавсь-
кого та Чернівецького районів Вінницької області. Тож діючі
Брацлавське та Чернівецьке районні відділення ГПУ УСРР були
понижені у статусі й переформовані у районні апарати11. Осо-
бовий склад, вивільнений з розформованих відділень, був пра-
цевлаштований у новостворених районних апаратах.

За потреби окремі районні апарати перетворювали на ра-
йонні відділення. Так, наказом ДПУ УСРР від 14 квітня 1931 р.
окремі районні апарати було переведено на штат районних від-
ділень (3 штатні одиниці). Зокрема, у Харківському секторі було

організовано 7 нових районних відділень, Донецькому – 3, Київ-
ському – 22, Дніпропетровському – 7, Одеському – 11, Вінниць-
кому – 14, Житомирському – 2, Полтавському – 13, Сумському –
13, Молдавському  відділі  ГПУ  УСРР –  2, у  19-му  Олевському
прикордонному загоні – 1, 20-му Славутському прикордонно-
му загоні – 1, 21-му Ямпільському прикордонному загоні – 3,
22-му Волочиському прикордонному загоні – 2, 23-му Кам’я-
нець-Подільському прикордонному загоні – 4, 24-му Могилів-
Подільському прикордонному загоні – 312.

Формування нових міських відділень ГПУ УСРР відбувало-
ся після відповідної постанови ВУЦВК про організацію міської
ради. Так, згідно з постановою ВУЦВК від 4 січня 1933 р. про
створення Чистяківської міської ради, місцеве районне відді-
лення наказом ГПУ УСРР № 59 від 22 лютого 1933 р. було реор-
ганізоване у Чистяківське міське відділення ГПУ УСРР13.

Специфіка оперативної діяльності спецслужб не обмежува-
лася лише конкретною адміністративно-територіальною оди-
ницею нижчого рівня (зокрема, районом). Для «оперативного
охоплення  всіх  адміністративно-територіальних  одиниць  і
створення міцних оперативних кулаків по боротьбі з контрре-
волюцією і розвідувальною роботою противника», що будуєть-
ся не враховуючи меж районів, створювалися секторні апара-
ти ГПУ14. Центральний апарат ГПУ УСРР здійснював загальне
політичне, оперативне та адміністративне керівництво як сек-
торами, так і міськими та районними апаратами. Отже, на те-
риторії республіки  було сформовано  9 секторів з наступною
дислокацією:
 м. Вінниця  (колишні  Вінницька,  Проскурівська  і  частини

Уманської округи);
  м. Дніпропетровськ  (колишні  Дніпропетровська,  Криво-

різька, Запорізька і Мелітопольська округи);
 м. Житомир (колишні Волинська, Бердичівська округи);

10 Лубянка: Органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ: 1917–1991:
справочник / под ред. А. Н. Яковлева; авт.-сост. А. И. Кокурин, Н. В. Пет-
ров. – М.: МФД, 2003. – С. 505.

11 Галузевий  державний  архів  Служби  безпеки  України (далі  –  ГДА  СБ
України), ф. 9 (УРСР), спр. 666, арк. 78.

12 ГДА СБ України, ф. 9 (УРСР), спр. 286, арк. 51–51 зв.
13 Там само, спр. 666, арк. 64.
14 Лубянка:  Органы  ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ:  1917–

1991. – С. 506.
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 м. Київ  (колишні  Київська,  Чернігівська,  Білоцерківська,
Шевченківська і частина Уманськї округи);

 м. Одеса (колишні Одеська, Херсонська, Миколаївська і Зіно-
в’євська округи);

 м. Полтава (колишні Полтавська, Лубенська, Кременчуцька
округи);

 м. Сталіно  (колишні  Артемівська,  Луганська, Сталінська  й
Маріупольська округи);

 м. Суми (колишні Сумська і Конотопська округи);
 м. Харків (територія колишньої Харківської округи).

Начальниками секторів були призначені:
 м. Вінниця – О. Грозний-Сафес (вересень 1930 р. – грудень

1931 р.);
 м. Дніпропетровськ – Ф. Леонюк (вересень 1930 р. – серпень

1931 р.) та Я. Краукліс (грудень 1931 р. – лютий 1932 р.);
 м. Житомир – П. Семенов (вересень 1930 р. – лютий 1932 р.);
 м. Київ  –  В. Іванов  (вересень  1930 р.  –  грудень  1931 р.)  та

О. Б. Розанов (грудень–лютий 1932 р.);
 м. Одеса – Ю. Перцов (вересень 1930 р. – лютий 1932 р.);
 м. Полтава – О. Розанов (вересень 1930 р. – грудень 1931 р.)

та М. Корнєв (січень–лютий 1932 р.);
 м. Сталіно – Й. Блат  (вересень 1930 р. – жовтень  1931 р.)  і

М. Тимофєєв (жовтень 1931 р. – лютий 1932 р.);
 м. Суми – В. Левоцький (вересень 1930 р. – грудень 1931 р.);
 м. Харків – Я. Краукліс (вересень 1930 р. – грудень 1931 р.)

та П. Мулявко (грудень 1931 р. – лютий 1932 р.)15.
Загалом продовжував зберігатися «принцип необхідності» –

структура і кількість штатних одиниць територіальних органів
ГПУ визначалася залежно «від політико-економічної й опера-
тивної важливості міста та районів». У місцях дислокації апа-
ратів  секторів  міські  відділення ГПУ  УСРР  не створювалися,

оскільки вся оперативна робота проводилася співробітниками
сектору ГПУ.

Голова відомства В. Балицький підкреслював, що районні
відділення  та районні  уповноважені  є оперативними  одини-
цями органів ГПУ УСРР у визначеній адміністративно-терито-
ріальній одиниці та «здійснюють у межах своєї території всю
оперативно-чекістську роботу».

Основними напрямами оперативної діяльності районних та
міських апаратів були:
 комплексне інформаційне вивчення міста та району;
 вивчення і докладне висвітлення політичних настроїв усіх

прошарків населення, стану низового апарату, проведення
кампаній, виявлення «викривлення класової лінії» і сигналі-
зація про наростання негативних процесів, назрівання нових
тенденцій у повсякденному житті адміністративно-терито-
ріальної одиниці;

 насадження резидентури, агентурної мережі і «спеціального
освідомлення» по об’єктах контррозвідувального, економіч-
ного та секретного відділів на основі затверджених керів-
ництвом сектору планів, її постійне інструктування, форму-
лювання завдань;

 агентурна та слідча робота за всіма справами, за якими було
відкрито провадження на території адміністративно-тери-
торіальної одиниці чи «міжрайонних справах» (за доручен-
ням керівництва сектору);

  за  дорученням  сектору  співробітники  низових  апаратів
підтримували зв’язок із «цінною агентурою сектору»16.
Районні уповноважені проводили також агентурну розроб-

ку. Їхня «реалізація», тобто арешт, дозволялася лише із санкції
керівних співробітників сектору чи облвідділу ГПУ УСРР. Не-
гайний арешт був дозволений лише в умовах активного «ан-
тирадянського  прояву»  –  підпал,  вбивство  на  політичному
ґрунті тощо. Після проведення арешту, районний уповноваже-

15 Золотарьов В. Свояк Сталіна  (сторінки  біографії комісара  державної
безпеки 1-го рангу С. Ф. Реденса) // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. –
2004. – № 1/2 (22/23). – С. 285.

16 Лубянка:  Органы  ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ:  1917–
1991. – С. 513–514.
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ний мав обов’язково доповісти керівництву сектору/облвідді-
лу ГПУ УСРР.

Ці співробітники мали обмежене діловодство. Зокрема, в їхні
облікові функції входило ведення реєстрів-журналів, де реєст-
рувалися справи-формуляри, агентурні розробки і слідчі спра-
ви, алфавітної книги на осіб, які проходять по всіх справах із
позначкою висновків чи ухвалених вироків, справи із копіями
постанов про відкриття чи закриття кримінальної справи, ок-
ремої  справи  про розшук осіб.  Зазначені  облікові  справи по-
винні були зберігатися в окремій залізній шафі чи сейфі.

Отже, районні і міські уповноважені повинні були виконувати
широкий спектр завдань – проведення агентурно-оперативної
роботи, збирання, узагальнення і первинний аналіз інформацій
агентури, проведення контррозвідувальних заходів.

Окремо було визначено основні завдання сектору ГПУ ра-
дянської України. Аналіз їх напрямів діяльності розкриває як
безпосередню  зацікавленість  вищого  партійно-радянського
керівництва СРСР та УСРР в отриманні конкретної інформації
про діяльність закордонних «контрреволюційних» організацій
різного спрямування, так і наявних та потенційних політичних
і громадських організацій, повсякденного життя соціальних та
професійних груп, колишніх членів політичних партій тощо.

Від співробітників держбезпеки вимагали:
 глибокого висвітлення політичних настроїв усіх прошарків

населення як міста, так і села за соціальними, національними
та професійними групами (робітники, селяни, інтелігенція,
учнівська молодь, студентство, службовці, колишні парти-
зани, національні меншини), «своєчасно повідомляючи про
виявлені явища і тенденції»;

 системної інформації для ГПУ УСРР щодо змін політичного
настрою/ситуації соціальних прошарків на території сектору;

 своєчасного сигналізування/ повідомлення про наростаючі
серйозні політичні події, активні антирадянські прояви, пов-
станські настрої та ін.;

 спеціальне  вивчення  назріваючих  політико-економічних
процесів серед усіх соціальних прошарків міста та села;

 облік і статистична обробка активних антирадянських про-
явів та найважливіших подій, у тому числі в адміністратив-
но-територіальному розрізі (згодом окремі адміністративні
одиниці чекісти називали «повстанськими», «антирадянсь-
кими» тощо);

 узагальнення всього матеріалу щодо політичного стану на-
селення на території сектору чи окремої територіальної оди-
ниці на підставі інформації, отриманої всіма оперативними
підрозділами;

 постійне висвітлення всього «облікового елементу» для опе-
ративних підрозділів;

 виявлення необлікованих «кадрів куркульсько-контррево-
люційного активу на селі, промисловості та місті»;

 виконання завдання оперативних відділів сектору.
Оперативна  інформація, зібрана  районними  чи  міськими

уповноваженими, окрім інформування партійно-радянського
керівництва,  слугувала  підставою  діяльності  оперативних
підрозділів. Це, зокрема, «висвітлення всього облікового еле-
менту оперативних підрозділів» та ін.

Виконуючи такі завдання по лінії інформаційного обслуго-
вування, районні і міські уповноваженні ГПУ розпочинали аген-
турні  розробки стосовно перевірки  наявності  «куркульської
контрреволюції й антирадянського елементу». Також вони про-
водили  заходи  щодо «вилучення  класово-чужого елементу  і
куркульства із підприємств у місті і на селі, із низового радянсь-
кого, адміністративно-судового і кооперативного апаратів, про-
водячи цю роботу за необхідних обставин, і не під час якихось
кампаній (йдеться, очевидно, про виконання оперативних на-
казів ОГПУ СРСР стосовно вилучення певних категорій анти-
радянського елементу. – Авт.), усунення перегинів у низовому
радянському,  кооперативному  апараті» через  інформування
районними і міськими уповноваженими ГПУ УСРР відповідних
керівників партійно-радянських та господарських органів про
наявні «негаразди».

Також на терені кожного сектору/облвідділу проводилася
контррозвідувальна робота за «всіма видами військово-полі-
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тичного шпигунства і диверсії», по національних колоніях, іно-
земних представництвах, «УНРівщині, повстанству, політично-
му і кримінально-політичному бандитизму, бандитсько-дивер-
сійним організаціям та угрупованням», монархічним групам,
колишнім «махновським кадрам», за винятком «безумовного
встановлення керівництва політичної групи анархістів». Ура-
ховуючи поставлені місцевим контррозвідувальним апаратам
завдання, слід відзначити, що вже на початку 1930-х рр. лідери
ЦК ВКП(б)–КП(б)У та керівники органів держбезпеки були впев-
нені у стійкій взаємодії політичних опонентів більшовизму.

По  лінії  секретного  відділу співробітники  сектору  та  ра-
йонних органів ГПУ УСРР акцентували свою увагу на настроях
сільської інтелігенції та учнівської молоді, виявляли «українські
контрреволюційні організації, групи і одинаків, що були пов’я-
зані з російською та українською громадськістю», «куркульсь-
ко-контрреволюційні угруповання», «колишніх провокаторів»,
«терористичні прояви політичного характеру на селі», «релі-
гійні осередки» всіх конфесій і протестантських течій, «анти-
радянські партії, групи та третю силу».

Варто зазначити, що термін «третя сила» в інформаційних
повідомленнях  апаратів  держбезпеки  УСРР  знову  з’явився
1930 р. Загалом у роки російсько-української війни та грома-
дянської війни у Росії так класифікували нерегулярні селянські
та козацькі (район Кубані й Дону) формування, що боролися
проти білого руху та Червоної армії. Під цей термін іноді під-
падали загони Н. Махна. Він знову став актуальним під час про-
ведення суцільної колективізації у лютому–квітні 1930 р. Не-
задоволені розкуркуленням селяни масово формували стихійні
загони, що протидіяли заходам влади, депортації «куркулів»17.
Ідея «рад без комуністів», «селянського самоуправління» на тлі
більшовицької  реконструкції  економіки  були  популярними
серед селянства. Відтак одним із головних завдань секретного

відділу  новостворених  секторів було  виявлення  найменших
проявів  і  спроб  створити селянські  загони,  групи так  званої
«третьої сили».

Також серйозного клопоту органам держбезпеки завдава-
ли колишні «червоні партизани» – учасники більшовицького
партизанського руху. Після завершення бойових дій вони от-
римали привілеї, брали активну участь у формуванні сільських
органів управління. Користуючись певним матеріальним ресур-
сом упродовж 1920-х рр. вони стали заможними селянами, мали
міцні господарства. В умовах колективізації частина колишніх
червоних партизанів відмовилася брати участь у розкуркулен-
ні, формуванні колгоспів. При спробі насильницького усуспіль-
нення їхнього майна вони чинили жорсткий опір представни-
кам місцевої влади. Іноді навіть очолювали стихійні селянські
загони. Відтак були окремим об’єктом оперативної розробки
місцевих апаратів ГПУ–НКВД УСРР18.

Співробітники економічного відділу сектору на підвідомчій
території мали завдання

«виявляти й боротися з економічною контрреволюцією, контра-
бандою, шкідництвом,  економічним шпигунством,  посадови-
ми та господарськими злочинами».

Вони контролювати дії радянського апарату, проведення гос-
подарсько-політичних кампаній, настрої технічної інтелігенції
та їх тенденції, провадили боротьбу з «ажіотажем, спекуляцією,
фальшивомонетництвом».

Для реалізації  цих завдань інформаційний відділ сектору
спільно  з  відповідними міськими,  районними  органами  ГПУ
розробляли  план  насадження  «резидентурної  мережі  конт-
рольного освідомлення, запасної резидентури». Співробітни-
ки апарату сектору інструктували щодо формування районних

17 Див.: Васильєв В., Віола Л. Колективізація і селянський опір на Україні
(листопад 1929 – березень 1930 рр.). – Вінниця: Логос, 1997. – 536 с.;
Павлоградське повстання 1930 р.: док. і матер. / упоряд. В. М. Данилен-
ко. – К.: Укр. письменник, 2009. – 379 с. та ін.

18 Див.: Анатомія селянських повстань: Городнянське повстання 1931 р.
під проводом Я. Рябченко:  зб. док. та матер. /  авт. вступ. ст. та упор.
О. Лисенко, Р. Подкур. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2015. – 356 с.;
Докладніше про справу «червоних партизан» див.: Реабілітовані істо-
рією: у двадцяти семи томах. Чернігівська область / упоряд.: О. Кова-
ленко,  Р. Подкур,  О. Потапенко.  –  Чернігів:  Видавець  Лозовий В.М.,
2018. – Кн. 7. – С. 22–284.
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та міських агентурних мереж, брали участь у підборі, вербуванні
відповідних кадрів тощо19.

Для районного уповноваженого ГПУ УСРР основною була
робота із формування агентурної мережі в районі, підбору ре-
зидентів, які могли частково керувати певною групою агентів.
Уповноважений  і  резидент збирали доповідні  записки  аген-
тури,  здійснювали  їхню  попередню  обробку  і  надсилали  до
інформаційного відділу або інших оперативних відділів секто-
ру/облвідділу  ГПУ  УСРР.  В  інструкції  про  агентурну  роботу
уповноважених наголошувалося, що

«необхідно добиватися, щоб освідомлення (агентура. – Авт.) у
першу чергу висвітлювало свій основний об’єкт (середняк – се-
редняка, бідняк – бідняка, учитель – інтелігенцію і т. д.)»20.

Керівництво постійно вимагало систематичної роботи упов-
новажених із агентурною мережею, оскільки потребувало по-
стійно актуальної інформації про політико-економічну ситуа-
цію в кожній адміністративно-територіальній одиниці. Згідно
інструкції, конспіративні зустрічі мали відбуватися щонаймен-
ше двічі за декаду. Крім того, уповноважений на основі влас-
них спостережень  складав періодичні доповідні записки про
політичний стан району, проходження кампаній. Такі доповідні
записки надавали можливість керівництву сектору/облвідді-
лу оцінювати здатність уповноваженого орієнтуватися щодо
ситуації в адміністративно-територіальній одиниці.

Ще однією діючою особою в організації отримання інфор-
мації із українського села був резидент – особа, яка керувала
групою  агентів.  Фактично  резидент  був  неформальним  по-
мічником районного уповноваженого ГПУ УСРР. Водночас він
становив кадровий резерв співробітників держбезпеки низо-
вої ланки. Чимало співробітників органів держбезпеки почина-
ли службову кар’єру із посади резидента.

В інструкції ГПУ УСРР про організацію інформаційно-осві-
домчої роботи від 1930 р. наголошувалося, що кількість рези-

дентів повинна залежати від категорії районів. Так, у районах
суцільної колективізації резиденти підбиралися із працівників,
які за основним місцем роботи постійно стикалися із колгосп-
никами, сільською і колгоспною адміністрацією. Найбільш вда-
лими кандидатурами вважалися кущові агрономи, культурно-
освітні  інструктори,  працівники  МТС,  районного  сільського
банку, кооператори тощо.

В районах часткової (40–50%) колективізації створення ре-
зидентур мало проводитися за двома напрямками:

а) для обслуговування колективізованої частини села;
б) для  обслуговування  індивідуального  сектору  та  інших

об’єктів, що здійснювалося за територіальним принципом
(іншим резидентом).

У даному випадку пропонувалося залучати інструкторів рай-
виконкомів,  агрономів,  інспекторів, працівників «Кооптаха»,
«Вторсировини», «Рудметалторгу». Не рекомендувалося залу-
чати у якості резидентів заступників голів райвиконкому, голів
КНС,  завідувачів  фінансовими  органами,  фінансових  агентів,
статистиків, завгоспів, секретарів, оскільки практична робота
засвідчила їхню неспроможність виконувати такі обов’язки.

У районах незначної колективізації також повинно бути не
менше двох резидентів, які мали знаходитися не лише у район-
ному центрі, а й у населеному пункті, де через різні причини
можлива концентрація інформації із інших сіл.

Також у «соціалістичному секторі» пропонувалося створю-
вати комбіновані резидентури із районних, окружних, обласних
працівників, які повинні були охопити кваліфіковану частину
резидентури і розвантажити кущових резидентів і районного
уповноваженого. Оскільки навантаження на одного резидента
передбачалося  не більше  20 агентів, але  це значна кількість
агентів, повідомлення яких треба було опрацювати.

Однак створення комбінованої резидентури мало сенс лише
у тому випадку, коли такий резидент мав змогу систематично
об’їжджати одні і ті самі райони і зустрічатися із агентом хоча
б щомісяця. На думку керівництва ГПУ УСРР:

«Створення комбінованої резидентури повинно було стати істот-
ною передумовою до виховання і систематичної кваліфікації (так

19 Лубянка:  Органы  ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ:  1917–
1991. – С. 507–509.

20 ГДА МВС, м. Харків, ф. 48/169, оп. 1, спр. 3, т. 1, арк. 9.
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у тексті. – Авт.) частини спеціального колгоспного освідомлен-
ня. Ці найбільш кваліфіковані кадри освідомлення можна буде
використати для пропрацювання й агентурного вивчення спеці-
альних питань колгоспного будівництва»21.

В обов’язки резидента входили:
 «чекістське виховання» агента і стимулювання його особис-

тої ініціативи у дорученій справі;
 глибока законспірованість власної діяльності й агентурної

мережі,  оцінка  об’єктивності  інформаційного  матеріалу,
який доповідав агент;

 аналіз настроїв і політичних поглядів агента через особисті
розмови щодо поточної політико-економічної ситуації;

 жорсткий контроль за виконанням доручених агенту завдань;
 висвітлення всіх поточних питань щодо проведення госпо-

дарсько-політичних кампаній, вивчення окремих «спеціаль-
них» запитів;

 обережна взаємна перевірка одних агентів іншими, що скон-
центровані на одному об’єкті (село, колгосп, сільрада, вищий
навчальний заклад, цех і т. д.);

 не рідше одного разу на три місяці він мав надавати письмо-
вий звіт із оцінкою роботи кожного агента.
При отриманні інформації від агента, резидент мав в осо-

бистій розмові виявити упущені моменти при виконанні зав-
дання.  Якщо  агент  не  міг  відповісти на  поставлені  питання,
йому надавався додатковий термін для зібрання додаткового
матеріалу.

Було визначено 14 об’єктів «чекістського інформаційного
обслуговування»:

«[…] робітники, соціалістичний сектор (радгоспи, МТС, колгоспи)
із поділом на соціальні прошарки, індивідуальний сектор, кур-
кулі  і  куркульські виселки, національні меншини,  інтелігенція
міста і села, службовці по всіх апаратах, безробітні, колгоспний
апарат,  радянський  апарат,  адміністративно-судово-слідчий
апарат, земельні органи, кооперація, військові об’єкти»22.

Вербування агентів відбувалося таким чином, щоб мати ін-
формацію із всіх соціальних прошарків колгоспників й основних
виробничих бригад. Для висвітлення об’єкту «індивідуальни-
ки» заборонялося використовувати «куркульський й антира-
дянський елемент». Водночас використання сільських активіс-
тів як агентів для «висвітлення» цього соціального прошарку
пропонувалося звести до мінімуму. Очевидно, практична ро-
бота засвідчила,  що  індивідуальники не  довіряли  сільським
активістам і намагалися менше контактувати із ними. Тому че-
кісти мали шукати агентів серед самих індивідуальників.

«Куркулі», родини розкуркулених, висланих, засуджених чи
розстріляних осіб були під особливим контролем органів держ-
безпеки. Тут також намагалися вербувати агентів із цього сере-
довища, також часто використовували представників сільської
адміністрації.

Загалом при підборі агентури користувалися такими прин-
ципами:
 для загального висвітлення політичних настроїв основних

соціальних прошарків села і міста вербувалися лояльні до
радянської влади особи, які не виділялися особливою актив-
ністю у громадському середовищі;

 для  обслуговування  «куркулів»  та  інших  антирадянських
елементів вербували осіб із «куркульського середовища», які
не були його «ідеологами чи керівниками». Головним чином
це були «окуркулені середняки», родичі червоноармійців чи
представників  радянського  апарату.  Керівники  ГПУ  УСРР
наполягали, щоб при підборі агентури із «антирадянського
середовища» підшукувалися такі особи, які «в умовах прак-
тичної роботи могли би піддаватися політичному впливу і
нашому впливу».
На думку керівників ГПУ УСРР, агент мав володіти наступни-

ми індивідуальниками якостями: ініціативністю, моторністю,
жвавістю, адекватним сприйняттям дійсності, вмінням завойо-
вувати довіру людей. Також бажано було, щоб він вмів писати і
читати.

Отже,  районні  уповноважені ГПУ УСРР  володіли  значним
об’ємом часто негативної  інформації  про  наявні проблеми у

21 ГДА МВС, м. Харків, ф. 48/169, оп. 1, спр. 3, т. 1, арк. 14.
22 Там само, арк. 23.
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політико-економічній  ситуації  району.  Значну  частину  цих
проблем повинен був вирішувати районний партійно-радянсь-
кий  апарат.  Але взаємостосунки  районного  уповноваженого
ГПУ УСРР із секретарем райкому партії і головою райвиконкому
обмежувалися інформуванням останніх про події в районі лише
за вказівкою керівництва сектору/облвідділу.

У контексті загальної інформаційної діяльності проводила-
ся робота по об’єктах ПК (політичного контролю) – друк, видо-
вища, поштовий і радіозв’язок, створення необхідної кількості
пунктів ПК в окремих районах та містах.

Для додаткового контролю за роботою місцевих апаратів
та інструктування за групою адміністративно-територіальних
одиниць було закріплено окремих співробітників сектору23.

Отже, весь спектр діяльності та повноважень секторів ГПУ
УСРР не збігався з загальною системою державного та партій-
ного керівництва республіки. Пріоритетне завдання керівного
центру радянської України – проведення суцільної колективіза-
ції та індустріалізації – змусило замкнути управління районами
безпосередньо на нього. Фактично радянська Україна у 1930–
1931 рр. жила в режимі ручного керування, іноді навіть своєрід-
ного «надзвичайного стану».

Організація секторів ГПУ УСРР безпосередньо не пов’язу-
валася з системою управління економічними процесами. На них
покладалися важливі завдання контролю та «соціальної чист-
ки»  села  й  міста від  противників «сталінської реконструкції
економіки», репресивного тиску на громадськість, змушуючи
її підкорятися волі лідерів ВКП(б). Відтак для оперативних по-
треб керівництву ГПУ УСРР було дозволено формувати власну
трирівневу управлінську структуру «центр–сектор–район».

Таким чином, створення секторів ДПУ УСРР у межах декіль-
кох колишніх округ не зменшило рівень контролю органів дер-
жавної безпеки за галузями народного господарства республіки
та суспільством загалом. Навпаки, через формування розгалу-
женої мережі районних відділень та апаратів органів держбез-

пеки зростав контроль за реалізацією рішень ВКП(б)–КП(б)У
та політичними настроями населення. Упродовж 1930–1931 рр.
апарати секторів набули організаційного та управлінського до-
свіду координації оперативної діяльності, зокрема державно-
го терору, на значно більших адміністративно-територіальних
одиницях у порівнянні з округою. Тому, коли у 1932 р. була про-
ведена чергова адміністративно-територіальна реформа і ство-
рені області, ГПУ УСРР кадрово й організаційно було готове до
такого розвитку подій. Сектора, за окремими виключеннями,
фактично були перетворенні в обласні відділи ГПУ УСРР. Ра-
йонні уповноважені, агентурні мережі вже були налагодженні
і готові до поточної роботи.

Зважаючи на завдання агентурних мереж щодо моніторингу
політико-економічного  стану  населених пунктів, вже напри-
кінці 1931 – початку 1932 рр. з’явилися повідомлення про «про-
довольчі  труднощі» у  сільського  населення.  Інформація  про
голодування направлялася районним уповноваженим до облас-
ного відділу ГПУ. Там вона узагальнювалася і направлялася до
ГПУ УСРР. Окремі доповідні записки у межах інформування ра-
йонні уповноважені ГПУ направляли секретарю райкому партії.
Головним чином у таких доповідних записках констатувався
факт  відсутності  продовольства,  голодування  населення,
випадки  смерті  чи  канібалізму,  іноді  зазначалася  загальна
кількість смертей. Статистичні дані подавалися по соціальних
групах – «колгоспники, індивідуальники, бідняки, середняки,
куркулі (колишні куркулі)», іноді навіть зазначалася кількість
вироблених трудоднів. В одних випадках малу кількість тру-
доднів чекісти інтерпретували як причину голодування і та-
ким чином сповідували формулу «хто не працює, той не їсть».
У випадку голодування колгоспних родин, які мали значну кіль-
кість трудоднів (від 400 і більше), чекісти акцентували увагу
на  розбазарюванні  хліба,  недолугому  керівництві  колгоспу
тощо.  Часто  зазначалися  причини голодування: «розбазарю-
вання, розкрадання хліба», низький врожай, небажання селян
працювати  у  колгоспі,  низька  продуктивність  праці,  нездат-
ність колгоспної адміністрації організувати збирання врожаю
чи хлібозаготівлі.

23 Лубянка:  Органы  ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ:  1917–
1991. – С. 509.
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Р. Пиріг наголошував, що сукупний аналіз документів свід-
чить, що із наростанням масового голоду співробітники ГПУ
УСРР зайняли чільне місце у збиранні й узагальненні статис-
тичної інформації. У період апогею голоду у першій половині
1933 р., вони, можливо, стали єдиним подібним джерелом. На
дані ГПУ УСРР посилали партійні керівники всіх рівнів. Зокрема,
у березні 1933 р. С. Косіор у листі до Й. Сталіна наголошував,
що дані про голодування і смертність підсумовуються «через
дані ГПУ»24. Однак нині дослідникам відомі лише проміжні ста-
тистичні дані, які подавало ГПУ УСРР республіканському пар-
тійному керівництву25.

Обов’язковим елементом інформаційних записок було зазна-
чення типів настроїв селян за соціальними групами (колгоспни-
ки, індивідуальники, бідняки, середняки, куркулі, представни-
ки сільської та колгоспної адміністрації тощо). Так, начальник
Жмеринського районного відділення ГПУ УСРР Оксса 20 лис-
топада 1931 р. повідомляв секретаря Жмеринського райкому
партії і начальника секретно-політичного відділу Вінницького
облвідділу ГПУ УСРР про нестачу продовольства і промислових
товарів та наголошував на посиленні антирадянських настроїв
у всіх соціальних прошарках26.

Начальник Вінницького облвідділу ГПУ УСРР В. Левоцький
7  березня  1932 р.  повідомив  секретаря  Вінницького  обкому
партії М. Алексєєва, що область «по засміченню антирадянсь-
ким елементом займає одне із перших місць». У 19-сторінковій
докладній  записці  він  докладно  описав  по кожному  району
наявні «контрреволюційні  групи»,  які  на  тлі  нестачі  продо-
вольства  могли  повстати.  Наприкінці  записки  В. Левоцький
повідомив, що співробітники облвідділу ГПУ готують «масову
операцію по ліквідації повстанських організацій і груп»27.

Ситуація із нестачею у селян продовольства ставала все кри-
тичнішою. В. Левоцький 3 квітня 1932 р. інформував М. Алек-
сєєва про ситуацію в Уманському районі. Під грифом «Цілком
таємно» він повідомив про приховування фактів масового го-
лодування партійно-радянським апаратом Уманського району:

«[…] ситуація в Уманському районі продовжує залишатися три-
вожною, спостерігається збільшення голоду та окремі випадки
смерті. Боротьба з голодуванням по Уманському району місце-
вим активом проводиться далеко неефективно. Представники
сільради та уповноважені райпарткому не враховують усієї важ-
ливості цього питання, замазуючи випадки голодної смерті та
недоїдання, розглядаючи часом ці явища як симуляцію. Настрій
серед колгоспників та активу села занепав»28.

Далі В. Левоцький звернув увагу на конкретні моменти протест-
них дій селян, які були помічені агентурою. Так, у с. Дмитрушки
померло від голоду троє осіб, із них двоє дітей. Під час похорону
«середняка-індивідуальника» Пилипа Діденка йому на труну
поклали два буханці хліба. На думку чекіста,  таке поховання
проводилося «у показовому порядку», тобто як натяк, що лю-
дина померла через нестачу хліба, тобто голодування.

У доповідній записці зазначалося, що у с. Дмитрушки голо-
дувало майже 20 родин різних соціальних груп. Це родини

«[…] колгоспника Бакащука Клима, бідняк, сім’я з 7 душ, колгосп-
ника Жовнюка Харитона, бідняк, сім’я з 3-х осіб, колгоспника-
бідняка Місько Федосія, сім’я з 8 душ, індивідуальника-бідняка
Тротащука Макара, сім’я з 5 душ, індивідуальника-бідняка Крав-
чука Семена, сім’я з 5 душ та ін.»29.

У с. Пиківець, на думку чекістів, розпочався голод через вико-
нання колгоспом хлібозаготівельного плану на 150%:

«Майже 50% селян села розпродає на базарах майно та закупо-
вує хліб та інші продукти. Голодує та розпухло від голоду 7 сі-
мейств  колгоспників:  Килимника  Терентія,  Багрія  Максима,
Петришина Андрія, Макарчук Єлизавети, Макарчук Теклі, Ма-
карчука Степана та Тополі Степана всі бідняки. У с. Псярівка за
останні 5 днів померло 7 людей від голоду, з них: Слонік Микита,

24 Голод 1932–1933 років в Україні: Причини та наслідки. – С. 18.
25 Голодомор 1932–1933 років в Україні: док. і матер. / упоряд. Р. Я. Пиріг. –

К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 756–759.
26 Держархів Вінницької обл., ф. П-51, оп. 1, спр. 497, арк 140–146.
27 Там само., ф. П-136, оп. 3, спр. 8, арк. 29–48.

28 Держархів Вінницької обл., ф. П-136, оп. 3, спр. 10, арк. 18.
29 Там само, арк. 19–20.
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бідняк-індивідуальник, 27 березня цього року наївся недобро-
якісної їжі, Жарт Павло – бідняк колгоспник, Ковяч, колгоспник,
Овчар, бідняк-індивідуальник. У цьому ж селі є також голодую-
чі сім’ї, здебільшого бідняки».

У с. Колодистому селянин М. Сажиєнко разом із дружиною за-
лишили п’ятеро дітей на 12 днів дома. Попередньо він наказав
старшому сину натопити піч і закрити трубу. Батьки сподіва-
лися, що діти задихнуться і таким чином врятуються від муче-
ницької тривалої смерті від голоду30. Кількість подібних фактів
почала різко зростати із жовтня 1932 р. і продовжувалася май-
же до липня 1933 р, поки новий врожай не підтримав тих селян,
які змогли вижити.

Також варто акцентувати увагу, що керівники обласних від-
ділів ГПУ УСРР у листопаді 1932 р. інформували секретарів об-
комів КП(б)У про виконання плану хлібозаготівлі. Ймовірно,
це пов’язано із рішенням політбюро ЦК ВКП(б) від 25 листопада
1932 р. про направлення заступника ОГПУ СРСР В. Балицького
особливоуповноваженим ОГПУ СРСР в УСРР терміном на 5 міся-
ців. Така посада була надзвичайною у структурі повноважень і
компетенцій ОГПУ СРСР та ГПУ УСРР. Оскільки голова ГПУ УСРР
С. Реденс був Повноважним представником ОГПУ СРСР в УСРР
і головою ГПУ УСРР, що вже свідчило про повне підпорядку-
вання республіканської спецслужби її московським очільникам.

Згідно постанови політбюро ЦК ВКП(б), В. Балицькому під-
порядковувалося все Повноважне представництво ОГПУ СРСР
в УСРР і весь республіканський апарат ГПУ. Його зобов’язали
кожні дві декади надавати до ЦК ВКП(б) короткий звіт про ро-
боту органів ГПУ радянської України31. Очевидно, завданням
В. Балицького, окрім посилення репресивної складової в умовах
голоду, було жорсткий силовий тиск на процес хлібозаготівлі.
Й. Сталін вважав С. Реденса, особою, якій

«[…] не до снаги керувати боротьбою із контрреволюцією у такій
великій і своєрідній республіці, як Україна»32.

Головними «контрреволюціонерами», за версією Й. Сталіна, бу-
ли селяни, які приховували хліб.

У цій ситуації, ймовірно, економічні відділи обласних від-
ділів ГПУ УСРР отримали чіткий наказ про контроль виконан-
ня плану хлібозаготівлі. Секретарі обкомів партії отримували
інформацію про виконання плану хлібозаготівлі від секретарів
райкомів КП(б)У та голів райвиконкомів. Оскільки у вищого по-
літичного керівництва існувало побоювання, що ці два районні
керівники можуть якимось чином саботувати виконання хлібо-
заготівлі, то для контролю були задіянні співробітники органів
державної  безпеки.  Таким чином,  обласні,  республіканські  і
кремлівські  очільники  мали  повну  інформацію  не  лише  про
реальний розмір виконання хлібозаготівлі, а й про відсутність
хліба в українському селі та масові смерті від голоду. Це стає
черговим аргументом в умисності дій московського керівниц-
тва щодо вбивства українських селян через масовий голод.

Отже, упродовж  1930–1931 рр. секторами ГПУ  УСРР  була
реорганізована  і  створена агентурна  мережа,  спрямована на
жорсткий контроль за політичною, соціально-економічною си-
туацією, настроями населення в адміністративно-територіаль-
них одиницях. Керували агентурними мережами районні упов-
новажені ГПУ УСРР.

Система  підбору  агентів  спрямувалася  на  отримання  ін-
формації безпосередньо із соціальних груп, що були об’єктами
пильної уваги співробітників  державної  безпеки:  робітники,
соціалістичний сектор (радгоспи, МТС, колгоспи) із поділом на
соціальні прошарки, індивідуальний сектор, куркулі і куркуль-
ські  виселки,  національні  меншини,  інтелігенція,  службовці,
безробітні, колгоспний, радянський, адміністративно-судово-
слідчий апарати, земельні органи, кооперація, військові об’єкти.

При  вербуванні  співробітники  держбезпеки  враховували
певні  індивідуальні якості  агента: він мав бути лояльним до

32 Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. / сост. О. Хлевнюк, Р. Дэ-
вис, Л. Кошелева, Э. Рис, Л. Роговая. – М.: РОССПЭН, 2001. – С. 273–274.

30 Держархів Вінницької обл., ф. П-136, оп. 3, спр. 10, арк. 20.
31 Лубянка. Сталин и ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД. Архив Сталина. Документы

высших органов партийной и государственной власти. Январь 1922 –
декабрь 1936 / сост. В. Хаустов, В. Наумов, С. Плотникова. – М., 2003. –
С. 340.
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радянської влади, але не проявляти активність у громадському
житті, ініціативним, моторним, жвавим, із адекватним сприй-
няттям дійсності, вмінням завойовувати довіру людей.

У період Голодомору 1932–1933 рр. районні уповноважені
ГПУ УСРР докладно інформували про рівень виконання плану
хлібозаготівлі, факти канібалізму, масової смертності населен-
ня, харчування сурогатами тощо.

Співробітники ГПУ УСРР зайняли чільне місце у збиранні й
узагальненні статистичної інформації. На дані ГПУ УСРР поси-
лалися партійні керівники всіх рівнів. Тому ці статистичні дані
важливі як джерело для проведення статистичних досліджень
щодо кількості загиблих від голоду у 1932–1933 рр.
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Podkur R. Information and analytical documents of the GPU
of the UkrSSR about the Holodomor 1932–1933

The purpose of the article is the research of the process of creating the
information documents of the state security service, devoted to the
Holodomor 1932–1933

The methodology bases on the principles of historicism and scientific
comprehensive analysis. The author used the provenience principle to
classify the documents of the Communist secret services, and the problem,
chronological, and specific search methods to achieve the goal.
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У  2019 р.  побачило  світ науково-документальне видання
«Антон Олійник: Нескорена мрія»1. Історик, керівник Науково-
редакційної  групи книги  «Реабілітовані  історією.  Рівненська
область»,  Андрій Жив’юк сторінка за сторінкою  формує уяв-
лення про постать видатного, але невідомого загалу українця,
учасника руху опору, нескореного повстанця Антона Олійни-
ка. Перед нами постає Людина, яка у будь-яких обставинах три-
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Conclusions. In 1930–1931, the GPU sectors of UkrSSR reorganized and created
the agency network aimed at strict control over the political and economic
situation, as well as the public sentiments. District networks were
managed by district commissioners of the GPU of the USSR.

The system of agents selection aimed at obtaining information directly
from social groups that were the object of close attention of state security
officers: workers, socialist sector (state and collective farms, the machine
tractor station) divided into social strata, individual sector, kulaks and
kulak settlements, national communities, intellectuals, public servants,
unemployed people; collective farm, Soviet, administrative-judicial-
investigative executives, land authorities, cooperation, military facilities.

In the process of recruiting, state security officers took into
consideration individual qualities of the potential agent: he had to be
loyal to the Soviet government, but not active in public life, proactive,
agile, lively, with adequate perception of reality and the ability to gain
people’s trust.

During the Holodomor 1932–1933, the district commissioners of the
GPU of the UkrSSR in minute detail analyzed the level of implementation
of the grain procurement plan, the facts of cannibalism, mass mortality,
eating the surrogates, and so on.

Employees of the GPU of the UkrSSR took a leading place in the data
collection and compilation. Party leaders of all levels referred to this
collected data. Therefore, this statistics data is important as a source for
quantitive research on the number of deaths from hunger during 1932–
1933.

Key words: agency network, Holodomor, GPU of the UkrSSR, district
commissioner.
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трудових таборах,  тюрмах, пересильних пунктах  і штрафних
ізоляторах.

Змінювалися й форми боротьби Олійника. Першу втечу у
1948 р.  А. Жив’юк  називає  «актом  відчаю».  Через нелюдські
умови утримання ув’язнених в таборі Антон Олійник та Олексій
Маслєнніков здійснили втечу й були затримані на сьомий день.
Їх жорстоко побили, але залишили живими.

Друга втеча у 1954 р. може стати основою для гостросюжет-
ного фільму. Антон за 28 діб один дістався України, побачився
з рідними,  намагався  відновити  зв’язки  з підпіллям,  але  був
затриманий, отримав новий термін ув’язнення та тюремне ут-
римання.

Десталінізація та показова лібералізація стимулювали А. Олій-
ника до здобуття освіти. Він зумів здобути атестат про середню
освіту, зібрав унікальну бібліотеку з різноманітних філософсь-
ких видань. У таборових записах Олійник занотовував свої реф-
лексії  щодо різноманітних  категорій  історичного  процесу та
філософії буття. В авторських роздумах Олійника бачимо гли-
бокий аналіз «власного удосконалення» та думки про «пробуд-
ження і звільнення нашої нації від вікового рабства і сну». Пла-
нував Антон й написання праці під абревіатурою «ПУС»2 [с. 24].

У 1961 р. в’язні-українці, на чолі з А. Олійником, до 100-річчя
смерті Кобзаря організували Шевченківське свято, яке перетво-
рили на антирадянську акцію. А. Олійник вдало підібрав твори
Т. Шевченка з антиімперським змістом, що було кваліфіковано
керівництвом табору як наклеп на російський народ і намаган-
ня розсварити два братні народи3.

Найбільш зухвалою та резонансною стала третя втеча Анто-
на Олійника 1965 р. з Дубравлагу разом з Романом Семенюком.
А. Жив’юк виокремлює такі мотиви цієї втечі:
 мотив особистої свободи – загострене почуття волі, як і в

попередніх втечах;
 мотив  інтелектуальної  свободи  – можливості  самоосвіти

були вичерпані;

2 Жив’юк А. Антон Олійник: Нескорена мрія. – С. 24.
3 Там само. – С. 26.

мається загальнолюдських принципів гуманізму та намагаєть-
ся зберегти гідність.

У вступній статті А. Жив’юк аналізує джерела, зокрема спо-
гади в’язнів таборів – Анатолія Радигіна, Михайла Хейфеца та
Левка Лук’яненка [с. 13]. Спогади Валерія Марченка у виданні
подаються повністю (док. № 73) [с. 261–268]. Однак основним

джерелом  інформації  про  А. Олійника
можна вважати 12-ти томну архівно-кри-
мінальну справу, що включає документи
слідчих, судових, пенітенціарних органів,
органів  державної безпеки, епістолярні
джерела. Основні документи з цієї спра-
ви  були  відібрані  А. Жив’юком  у рецен-
зоване видання, зокрема ті, які найкраще
характеризують  методи  та  прийоми ді-
яльності  органів  КДБ  та  допомагають
з’ясувати  мотивацію,  психологію  дій  та
вчинків Антона Олійника.

Тоталітарний режим базувався на всеохоплюючому контро-
лі будь-яких проявів суспільного життя, включно з внутрішнім
світом людини. Він боровся не лише з ворогами, які відкрито
виступали проти, але й з потенційними, з тими, хто відкрито
не декларував свою відданість, прихильність та захопленість
режимом.  Чи змінювався  радянський тоталітарний режим зі
зміною його очільників? Ні, змінювалися лише форми і методи
боротьби з  інакодумцями, а бажання  знищити опонентів за-
лишалося постійно. Найбільш небезпечними вважалися здра-
вомислячі, освічені, принципові особистості, віддані ідеям на-
ціональної держави. Саме до таких й належав Антон Олійник,
заради знищення якого система обійшла власне законодавство.
Антон Олійник був небезпечним навіть у межах в’язниці.

Зі сторінок документального видання постає гідна подиву
й захоплення життєва історія. Історія людини, яка спробувала
боротися  з системою всіма  можливими засобами: втечі  з та-
борів (а їх було три – у 1948, 1954, 1965), скарги, голодуван-
ня … Майже двадцять років він «подорожував» по виправно-
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ОУН,  але факти  вчинених ними  звірств  для слідства були  не-
відомі»8.

Тобто, за логікою системи, спочатку можна засудити за при-
хильність до  національної  ідеї, а  лише  потім  шукати  докази
«звірств».

З поданих у виданні документальних джерел можна відтво-
рити й світоглядну систему А. Олійника. У 1955 р. він написав
скаргу першому секретарю ЦК КПРС Микиті Хрущову (док. № 21),
де докладно описав своє життя, пояснював причину формуван-
ня своєї симпатії націоналістам9. Наголошував, що  ніколи не
брав участь у бойових сутичках з військами НКВС. Докладно
описав труднощі перебування у схроні, немовби намагався вик-
ликати співчуття до непростих умов проживання повстанців
під землею10.

Після першого арешту Олійник очікував на смертну кару,
не  знаючи,  що  вона скасована для  політичних  в’язнів. Після
третього арешту, коли до смертної кари вже нікого не засуд-
жували, він отримав цю міру покарання.

Слідство використовувало різноманітні методи психологіч-
ного тиску на Антона Олійника, який відмовлявся співпрацю-
вати. Зреагував же він лише після побачення з позашлюбною
дочкою, про існування якої не знав, власноруч написавши після
цього свідчення, які більше схожі на життєвий звіт (док. № 48)11.
Антон  розповідає про  свій життєвий  шлях,  детально  описує
умови утримання в ув’язненні та всі три втечі з таборів.

Цікавими видаються записи А. Олійника, які він робив на
пароплаві «Чернишевський» під час третьої втечі. Записи були
вилучені під час арешту і долучені до справи як речові докази.
До видання вони не увійшли окремим документом, але подані
А. Жив’юком у примітках як пояснення12. Емоційні рядки ви-
дають талант письменника, якому так і не судилось відбутися.

8 Жив’юк А. Антон Олійник: Нескорена мрія. – С. 33.
9 Там само. – С. 67.
10 Там само. – С. 69
11 Там само. – С. 134.
12 Там само. – С. 152.

 мотив національної свободи – бажання самостійно впевни-
тися, наскільки змінилася та чого досягла УРСР за роки ра-
дянської влади (в чому переконували «кагебісти»);

 мотив особистої справедливості – відплата системі в особі
табірної адміністрації за знущання, наругу та цькування за
«гамбургзьким рахунком»;

 заповіт для нащадків – приклад непокори і незламності для
майбутніх борців за волю4.

Співробітники КДБ постійно вдосконалювали свої методи
боротьби  з реальними  та потенційними ворогами. На думку
А. Жив’юка, саме УКДБ при Раді міністрів УРСР по Рівненській
області стало першопрохідцем у проведенні ідеологічних кам-
паній проти «українських буржуазних націоналістів» та «реак-
ційних церковників». Чекісти фільмували судові процеси, які
були відкритими й мали, насамперед, пропагандистський ха-
рактер. У 1966 р. слідча група здійснювала кінозйомку «обста-
новки й обставин події» у справі А. Олійника, однак «з техніч-
них причин фільм виявився неякісним»5. Згодом один з членів
слідчої групи у справі А. Олійника – В. Плєшаков – розробляв
наукову тему «Тактика допиту звинувачених і свідків у спра-
вах про масові терористичні акти бандоунівського підпілля в
1944–1955 рр.»6.

Для слухачів курсів перепідготовки Київської школи КДБ
№ 204 підполковником Кислашко була прочитана лекція про
розшук  і  захоплення  колишніх  керівників  ОУН  (на  прикладі
справи А. Олійника та Р. Семенюка) (док. № 71)7.

Те, що судові процеси над підпільниками мали лише ідео-
логічну  складову  і  не  мали  нічого  спільного  із  законністю,
свідчать, власне, документи КДБ УРСР. Так, у подяці В. Плєша-
кову відзначено, що його слідчі заходи

«поклали початок для притягнення до кримінальної відповідаль-
ності інших терористів, які з ряду причин засуджені за участь в

4 Жив’юк А. Антон Олійник: Нескорена мрія. – С. 28.
5 Там само. – С. 33.
6 Там само.
7 Там само. – С. 240–259.
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підконтрольних свідків і констатував, що нічим не зміг захис-
титися від «зговорених між собою осіб» (док. № 63)14.

У червні 1966 р. розгорнулася пропагандистська кампанія
з перепоховання решток людей, у вбивстві яких звинувачували
А. Олійника. У виданні вміщені фото з поховальних процесій15.

У жовтні 1966 р. Олійник написав касаційну скаргу до Вер-
ховного Суду УРСР, у якій знову детально пояснював всі підтасу-
вання та фальсифікації, допущені під час слідства (док. № 68)16.
Скарга чітко структурована, неправдиві свідчення один за од-
ним аргументовано заперечувалися Антоном, що свідчить про
його високий рівень інтелектуального розвитку. Однак 6 лю-
того 1967 р. вирок Рівненського обласного суду від 5 жовтня
1966 р. щодо Антона Олійника був виконаний у Києві.

Особливої  відзнаки  заслуговує  копітка  праця  А. Жив’юка
над іменним та географічним покажчиками, що значно спро-
щує пошук необхідної інформації у виданні. Окрім того, упоряд-
ник до кожного прізвища, яке згадується, навіть побіжно, дає
біографічну довідку у примітках.

Слід зауважити, що у виданні є кілька технічних помилок.
Зокрема, виникає запитання щодо свідчень Л. Лук’яненка про
втечу А. Олійника з Дубравлагу. Лук’яненко розповідає про літо
1964 р., хоча сама втеча відбулася улітку 1965 р.17  У поданих
картах  переставлені  назви  та  карти  Костопільського  та  Со-
кальського районів18.

Можна констатувати, що праця А. Жив’юка дозволяє зрозу-
міти, чому Антон Олійник – один з сотень тисяч бійців, які бо-
ролися за свободу, за свою національну державу, виявився на-
стільки небезпечним для більшовицького режиму. Вважаємо,
що науково-документальна книга «Антон Олійник: Нескорена
мрія» буде  корисна  дослідникам  українського  національно-
визвольного руху, вчителям, студентам, краєзнавцям, всім, хто
цікавиться національною історією.
14 Жив’юк А. Антон Олійник: Нескорена мрія. – С. 195.
15 Там само. – С. 290–294.
16 Там само. – С. 222.
17 Там само. – С. 27.
18 Там само. – С. 297.

Сесія Судової колегії в кримінальних справах Рівненського
обласного суду розглядала справу А. Олійника, звинуваченого
у вбивстві трьох осіб і співучасть у вбивствах ще семи осіб, з
22 вересня до 5 жовтня 1966 р. Він був засуджений до розстрі-
лу за статтями 54, пункт 1а (зрада батьківщині), 8 (тероризм),
11 (участь у контрреволюційній організації) Кримінального ко-
дексу УРСР 1927 р. та статтею 188, частина 1 (втеча) Криміналь-
ного кодексу РРФСР.

Окрема постанова Президії Верховної Ради СРСР від 4 серп-
ня 1966 р. щодо незастосування до А. Олійника статей 6 і 41 Ос-
нов кримінального законодавства СРСР уможливила смертний
вирок13. Це суперечило нормам чинного на той час радянсько-
го  законодавства,  зокрема  Закону  «Про  затвердження основ
кримінального законодавства СРСР та союзних республік» від
25 грудня 1958 р., який надавав закону зворотної дії лише при
пом’якшенні  покарання  (стаття  6).  Однак,  у  статті  41  про
давність притягнення до кримінальної відповідальності, заз-
началося, що

«особа не може бути притягнута до відповідальності, якщо з дня
скоєння нею злочину минули терміни: […] 3) десять років з дня
скоєння злочину, за який, за законом може бути встановлене
суворіше покарання, ніж позбавлення волі терміном на п’ять
років».

Згідно подання Прокуратури СРСР і КДБ, Президія Верховної
Ради СРСР зробила виняток для А. Олійника у частині заміни
смертної кари позбавленням волі, якщо при розгляді справи
судом будуть встановлені його активна антирадянська і теро-
ристична діяльність й особиста участь в убивствах радянських
людей у період 1944–1947 рр., оскільки за ці злочини в той час
могла бути призначена смертна кара. Таким чином, підзакон-
ний акт мав більшу вагу, аніж закон.

Антон боровся за життя всіма можливими способами – скар-
ги, касації та ін. У вересні 1966 р. подав скаргу голові КДБ СРСР
В. Семичастному. У касаційній скарзі докладно розповідав про
фальсифікації  та  підтасовки  на  слідстві  та  суді,  вказував на

13 Жив’юк А. Антон Олійник: Нескорена мрія. – С. 187
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кох2. П. Шелест серед керівників вирізняється написанням док-
ладних мемуарів, що проливали чимало світла на історичний
контекст, залаштункові процеси у середовищі влади, зрештою,
дають розуміння поведінки самого П. Шелеста.

Рецензована монографія О. Бажана побудована за проблем-
но-хронологічним принципом, у десяти розділах якої послідов-
но розкривається біографія П. Шелеста. Автор поставив за мету

«відобразити типові риси тієї епохи, в яку він (П. Шелест. – В. К.)
жив, через оптику архівних документів, власних щоденникових
записів достовірно виписати індивідуальність державного дія-
ча, мотивацію вчинків, достоїнства та хиби потужної фігури на
політичному небосхилі України» [с. 8].

Свідомо виносячи на  маргінес  приватний  аспект  життєпису
першого секретаря ЦК КПУ, О. Бажан докладно заглиблюєть-
ся  як  в  історичний  контекст,  так  і  конкретні події за  участі
П. Шелеста.

Книга починається з розділу «На життєвих перехрестях» –
короткого  родоводу  П. Шелеста  та  його  дитинства,  комсо-
мольського періоду та початків трудової біографії. О. Бажан ак-
центує на впливові батька на становлення майбутнього лідера
УРСР, який привчив останнього до праці та сформував потяг
до знань і навчання [с. 12]. Дитинство П. Шелеста було типовим
для дітей 1910-х – 1920-х рр.: скрута, революція, війни і доко-
рінний злам суспільного ладу. Цікаво, що вступ до комсомолу у
1932 р. майбутній партійний лідер республіки здійснив, по суті,
всупереч волі батьків [с. 15].

Творча  реалізація  П. Шелеста як  інженера  та  управлінця
досліджена автором у розділі «На чолі Київського авіаційного
заводу», відбувалася на авіапідприємствах Росії та УРСР. П. Ше-
лест постає як успішний та енергійний директор, який зміг за-

2 Табачник Д.В., Шаповал Ю.І., Кириченко О.І. Штрихи до політичного порт-
рета першого секретаря ЦК Компартії України в 1953–1957 рр. – К.: Ін-т
історії АН УРСР, 1990. – 22 с.; М. С. Хрущов і Україна: мат. наук. семінару
14 квітня 1994 р., присвяч. 100-річчю від дня народ. М. С. Хрущова. – К.,
1995. –  200 с.;  Шаповал Ю.  Микита  Хрущов,  Лазар  Каганович  і  голод
1946–1947 рр. в Україні // Шаповал Ю. Україна ХХ ст.: Особи та події в
контексті важкої історії. – К.: Генеза, 2001. – С. 389–392.

Віктор КРУПИНА*

Бажан О. Петро Шелест:
«Вірю в розквіт моєї рідної

України…». – К.: Парламентське
вид-во, 2021. – 352 с. – іл., ім. пок. –

(серія «Політичні портрети»).

Разом  з  методологічною  і  тематич-
ною  переорієнтацією  української  істо-
ріографії на соціальну історію в останні
півтора–два  десятиріччя  зросла  увага  і
до історичної біографістики. Наше мину-
ле, що донедавна творили нібито безликі
«народні  маси»,  стало  наповнюватися

«людьми» – суб’єктами й  об’єктами  історії.  Закономірно,  що
пріоритетна увага у біографічних дослідженнях належить осо-
бам першого ряду – політикам, державним діячам, керівникам,
лідерам рухів, видатним творцям чи діячам культури тощо. Їхня
біографія краще відображена у джерелах, а результати діяль-
ності очевидні й піддаються аналізу.

Політична верхівка України  другої  половини  ХХ ст. прак-
тично невідома дослідникам. З поміж  дев’яти перших секре-
тарів ЦК КПУ 1945–1991 рр. (тобто фактично керівників рес-
публіки)  лише  П. Шелест  і  В. Щербицький мають  розгорнуті
політичні біографії1. Маємо поодинокі публікації про ще кіль-

* Крупина Віктор Олександрович – кандидат історичних наук,  старший
науковий співробітник відділу історії України другої половини ХХ ст.
Інституту історії України НАН України;

1 Щербицький Володимир Васильович. Політичний портрет на фоні епо-
хи. – К.: Видав. Дім «АДЕФ-Україна», 2018. – 888 с.; Шаповал Ю. Партійний
«націоналіст».  Парадокси  Петра  Шелеста  / Юрій  Шаповал.  –  Львів:
Вид-во Анетти  Антоненко; К.:  Ніка-Центр,  2020.  – 216 с.; Шаповал Ю.,
Якубець О. Служитель залежності: Володимир Щербицький за обставин
часу. – К.: Критика, 2021. – 512 с.
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культуру й минуле, позиції очільника України під час «Празь-
кої весни» 1968 р.

Постать П. Шелеста як керівника радянської України, роз-
крита у четвертому розділі – «Директор України». Йдеться не
лише про нього, але й докладно представлено контекст. Апарат
ЦК,  постаті помічників  Петра  Юхимовича та  вплив  на  нього
його молодшого сина, стосунки центр-регіони, що розкриті у
розділі, розкрили доволі непросту атмосферу діяльності пер-
шого секретаря ЦК КПУ у 1963–1972 рр. Численні свідчення про
стиль керівництва П. Шелеста переконують у тому, що він був
вольовим, сміливим, вимогливим керівником, який не терпів
волюнтаризму. Вочевидь, саме директорське минуле сформу-
вало саме таке ставлення до сфери управління, з надважливою
роллю дисципліни.

Певне місце в розділі відведено порівнянню двох титанів
політичної історії України пізньорадянського періоду – П. Ше-
леста і В. Щербицького [с. 101–103]. О. Бажан ілюструє, що як
дисциплінований член КПУ П. Шелест був змушений дотриму-
ватися «демократичного централізму», тобто коритися волі ЦК
КПРС у найважливіших питаннях, особливому кадровому. Саме
тому він, зрештою, погодився на призначення В. Щербицького
очільником  уряду.  Посилення  статусу  останнього,  слушно
підсумовує дослідник, призвело до утвердження на республі-
канському олімпі своєрідного дуумвірату – «тандему політич-
них конкурентів» [с. 114].

У п’ятому розділі («Учасник “двірцевого перевороту”») про-
аналізовано участь П. Шелеста у відстороненні від влади М. Хру-
щова. Це надзвичайно цікавий епізод, який показує П. Шелеста
з несподіваного ракурсу. Власне, наприкінці 1950-х – на почат-
ку 1960-х рр. за підтримки М. Підгорного становище першого
секретаря ЦК КПУ було стабільним, він упевнено просувався
кар’єрними сходами. На сторінках спогадів він неодноразово
фіксував  доброзичливий  стиль керівництва  між  ними.  Утім,
П. Шелест активно долучився до антихрущовської змови. Що
підштовхнуло його до цього кроку, про який він згодом шкоду-
вав? О. Бажан пропонує власне пояснення цієї метаморфози. На
думку автора, позицію очільника української парторганізації,

безпечити злагоджене  функціонування,  зокрема,  Київського
заводу № 473. Його  старанність  і  самовіддана праця конвер-
тувалася в підвищення – у 1954 р. він повністю перейшов на
партійну роботу.

«Початок політичної кар’єри» П. Шелеста [розділ 3] О. Бажан
датує 1954–1963 рр. Розпочавши цей шлях у 1954 р. з посади
другого секретаря Київського міського комітету КПУ, транзи-
том через посади другого і першого секретаря Київського об-
ласного комітету  КПУ Петро Юхимович потрапив до респуб-
ліканського  ЦК,  який очолив у липні 1963 р. Оцінюючи  його
характеристику у 1961 р., підписану очільником ЦК КПУ М. Під-
горним, дослідник робить слушний висновок:

«Репутація міцного господарника, доброзичливі відносини з пер-
шим секретарем  ЦК КПУ  М. Підгорним  сприяли  подальшому
просуванню П. Шелеста кар’єрними сходинками» [с. 70].

Власне, цю оцінку можна екстраполювати на весь період сере-
дини 1950-х – початку 1960-х рр. У монографії докладно опи-
сано, як колишній директор авіаційного заводу на нових поса-
дах мусив займатися і сільським господарством, і реабілітацією
жертв сталінізму, і боротьбою з релігією. У підсумку П. Шелест
перетворився на кваліфікованого управлінця, який добре воло-
дів ситуацією в усьому господарстві на підконтрольній території.

Доречно посперечатися з автором монографії щодо хроно-
логічних меж «початку» політичної кар’єри П. Шелеста. Навряд
чи можна погодитися, що очільник Київського обкому чи сек-
ретар ЦК КПУ – це посада для новачка. Вочевидь, свою роль у
широкому визначені часових рамок розділу зіграла хронологіч-
на і тематична окремішність наступного розділу – «Директор
України», що охоплює контекст і основні події політичної біо-
графії П. Шелеста з 1963 р. до відставки у 1972 р. На нашу думку,
«початок» слід обмежити 1957 р., коли він очолив Київський
обком партії.

П’ять розділів рецензованої монографії мають проблемний
характер і присвячені найважливішим подіям чи аспектам полі-
тичної біографії П. Шелеста – його діяльності як очільника рес-
публіки, участі у змові проти М. Хрущова у 1964 р., відстоюванні
актуальних інтересів УРСР, поглядах П. Шелеста на українські
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секретар ЦК КПУ по-справжньому опікувався інтересами Украї-
ни. Відстоювання доцільності існування промислово-будівель-
них міністерств після ліквідації  раднаргоспів  [с. 140–142]  та
розширення  прав  республіканських міністерств  [с. 147–148],
наміри утворити Торгово-промислову палату УРСР [с. 149–150],
прагнення збалансувати галузевий розвиток Південно-захід-
ного економічного району [с. 151–152] тощо виглядали досить
сміливими як по суті, так і по формі їх презентації.

Яскравим прикладом успішної сміливості і наполегливості
П. Шелеста є добре відома історія зі спорудженням у Києві Па-
лацу культури «Україна» [с. 154–155], коли керманич України
вдався до прямого обману Москви. Вочевидь, така сміливість
пояснювалися тією «щирою вірою» в рівноправність та праг-
ненням утвердити економічну і фінансову самостійність. Дос-
лідник звертає увагу також і на спроби П. Шелеста вплинути
на Л. Брежнєва у порушуваних ним питаннях під час тривалих
приватних бесід.

Як перший секретар ЦК КПУ П. Шелест опікувався не лише
політикою  та  соціально-економічним  розвитком,  а  й  питан-
нями культури. Його діяльність у цій царині О. Бажан проаналі-
зував у сьомому розділі «Радянський українофіл». Дослідник
оцінює її як результативну – видання «Історії міст і сіл Україн-
ської РСР», створення Українського товариства охорони пам’я-
ток історії та культури, перетворення о. Хортиця на історико-
культурний заповідник  тощо.  Сприяв П. Шелест реабілітації
П. Любченка, захищав С. Параджанова. Утім, як констатує О. Ба-
жан, це покровительство було вибірковим [с. 198], а сюжети про
ліквідацію хору «Гомін» та боротьба з музеєм І. Гончара засвід-
чують, що Петро Юхимович був прибічником винятково санк-
ціонованих владою проєктів. Значної уваги в розділі приділено
ставленню  П. Шелеста  до  функціонування  української  мови.
Автор доходить висновку, що

«відкрито протидіяти політиці зросійщення Петро Шелест не нава-
жувався, але водночас шукав ідеї і рішення, які б сприяли розвит-
кові і функціонуванню української мови в республіці» [с. 223].

У цьому ж розділі О. Бажан докладно аналізує історію напи-
сання найважливішої праці П. Шелеста «Україно наша Радянсь-

найімовірніше, визначили низка факторів, серед яких дослід-
ник називає

«прояви суб’єктивізму та волюнтаризму Хрущова, його знущаль-
ний тон у спілкуванні з підлеглими, непередбачуваність кроків
і вчинків партійного лідера» [с. 120].

Серед потенційних спонук О. Бажан виділяє також солідарну
позицію номенклатури, перш за все «патрона» по Харківському
клану М. Підгорного, незадоволення П. Шелеста негативними
процесами в країні, персоніфікованими з М. Хрущовим [с. 121].
Слід погодитися з дослідником, адже навряд чи Петро Юхимо-
вич своєю участю у змові прагнув підкорити нові кар’єрні висоти.

Відстоювання П. Шелестом економічних і господарських ін-
тересів УРСР перед союзним центром О. Бажан проаналізував
у  шостому  розділі  «Наш  народ  заслуговує  кращого до  нього
ставлення…». Захищати права і потреби республіки було непро-
сто, адже у постхрущовський час модель управління повернула-
ся до якомога повнішої централізації. Якщо Ю. Шаповал вважає,
що політична лінія керманича радянської України

«базувалася  на  своєрідній  подвійній  лояльності –  загальносо-
юзній і республіканській, постійному маневруванні між двома
політичними  дискурсами:  централізаторським  і  антицентра-
лізаторським»3,

то О. Бажан зазначає:
«Звичайно, Шелест не був заповзятим націонал-комуністом, про-

те він щиро вірив у федеративну структуру СРСР, рівноправність
усіх народів, домагався економічної та фінансової самостійності
союзних республік» [с. 139].

Наскільки  результативною  була  діяльність  П. Шелеста  у
цьому  напрямку?  Власне,  визначити  достеменно  вплив  об’-
єктивного і суб’єктивного факторів на економіко-господарські
звершення в радянській Україні тих часів украй складно, адже
потрібно  також  враховувати  фактор  В. Щербицького,  прина-
лежного до домінуючого дніпропетровського клану. Утім, на-
ведені у монографії факти переконливо свідчать, що перший

3 Шаповал Ю.  Партійний  «націоналіст». Парадокси  Петра  Шелеста.  –
С. 106–107.
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очільником КДБ при Раді міністрів УРСР було призначено В. Фе-
дорчука, а наступного року, всупереч традиції одного представ-
ника республіки в політбюро ЦК КПРС, його склад несподівано
поповнив голова українського уряду В. Щербицький. Як слушно
стверджує О. Бажан, Петро Юхимович задумувався про можливі
«кадрові рішення» щодо нього, а

«представникам вищого політичного істеблішменту Української
РСР вже наприкінці 1971 р. стало цілком зрозуміло, що зміна
першого секретаря ЦК КПУ є справою часу» [с. 303, 304].

У розділі під назвою «У почесному засланні» докладно роз-
глянуто ідеологічне тло, яке опоненти П. Шелеста обрали для
дискредитації та обвинувачень вже детронізованого першого
секретаря – протекціонізм щодо української мови, українізація
публічного простору, підтримка українських митців, будівниц-
тво на о. Хортиця державного заповідника, а особливо книга
«Україно наша радянська». Цим, до речі, підтверджується ціле-
спрямована робота П. Шелеста на посилення українського об-
личчя  вітчизняної  культури  та  певні  здобутки.  У  цьому  ж
розділі О. Бажан виклав основні етапи біографії Петра Юхимо-
вича як «політичного пенсіонера».

Належне джерельне забезпечення біографії П. Шелеста доз-
волило  досліднику  представити докладний  контекст  історії
радянської  України,  в  якому  він діяв.  Разом  з  уважним  про-
читанням спогадів керманича, це дозволяє відтворити моти-
вацію його дій на найвищій посаді в Україні. На самостійність
заслуговують сюжети про збереження пам’яток історії та куль-
тури [с. 186–189], реакцію населення України на події «Празької
весни 1968 р.» [с. 253–263], стосунки з О. Гончаром [с. 293–300].

Розкриваючи непересічну постать очільника України, дане
дослідження  водночас порушує  цікаві  проблеми, що  можуть
стати  перспективними  темами  самостійних  досліджень.  На-
приклад, уважне прочитання щоденника та досконале володін-
ня архівними матеріалами дозволили автору монографії спів-
ставити  їх  і  виявити  розбіжності  між  позицією  П. Шелеста
згідно документів та сторінок щоденника [с. 240–241, 293–300].
Попереду цікава робота з визначення джерелознавчої вартості
щоденника П. Шелеста. Нині створено добрі підвалини для дос-

ка», яку дослідник оцінює як твір, що «найвиразніше виопуклює
політичне кредо автора» [с. 185]. Твердження Віталія Шелеста
про те, що його батько власноруч писав книгу, дослідник спро-
стовує свідченнями І. Назаренко, дружини директора Інституту
історії партії при ЦК КПУ, та Л. Нагорної, наукової працівниці
цього ж інституту [с. 181–183].

Восьмий розділ – «Драматичні миттєвості “Празької весни”» –
відкриває нам погляди П. Шелеста на міжнародну політику. У
ньому йдеться про позицію керівника України у 1968 р., коли
правлячі кола Чехословаччини  спробували розпочати  будів-
ництво «соціалізму з людським обличчям». Як переконує О. Ба-
жан, оцінки ситуації в сусідній країні та, відповідно, спосіб реа-
гування на неї у П. Шелеста були набагато категоричнішими,
адже  прикордонне  сусідство, тісні офіційні  і неофіційні  кон-
такти українців з чехами і словаками спричинили непідробну
тривогу керманича республіки щодо поширення в Україні анти-
тоталітарних настроїв [с. 240]. Власне, погляди Петра Юхимо-
вича на геополітику були ортодоксальними як для комуніста.
Він вважав, що триває «холодна війна», що події в Чехословач-
чині є наслідком дій «досвідченої руки ЦРУ» та «розвідорганів
ФРН» [с. 228].

У дев’ятому розділі («Між “відлигою” та “ресталінізацією”»)
О. Бажан  проаналізував  позицію  П. Шелеста у  питанні  щодо
дисидентів  та  боротьби  з  ними,  поведінку  під  час  кампаній
цькування І. Дзюби та О. Гончара. Власне, автор наводить чис-
ленні свідчення, що очільник радянської України діяв у тради-
ційний, тобто адміністративно-силовий спосіб. На підставі його
резолюцій на документах КДБ дослідник робить висновок про
рішучість П. Шелеста у боротьбі з опозицією:

«[…] Петро Шелест вимагав від спецслужб якнайшвидше дово-
дити кримінальні справи на дисидентів до суду» [с. 289].

Цікаво,  що  дослідник  виявив  розбіжності  між  свідченнями
П. Шелеста  у  спогадах  та  архівними  документами,  що  дещо
підважують або спростовують його захист чи щире заступниц-
тво дисидентів та О. Гончара [с. 290, 293–300].

Хмари над кар’єрою П. Шелеста почали збиратися від почат-
ку 1970-х рр. Спочатку у 1970 р. без погодження з П. Шелестом
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯлідження московського періоду діяльності екс-очільника Украї-
ни, а також його праці на заводі при Долгопруднівському дос-
лідно-конструкторському бюро автоматики. Окрім власне полі-
тичного портрету П. Шелеста, монографія створює передумови
для антропологічного дослідження політичної історії радянсь-
кої України – особистих зв’язків, симпатій і антипатій, закуліс-
ної боротьби у вищих ешелонах влади.

Як і кожна оригінальна монографія, дослідження О. Бажана
не позбавлене недоліків. Слідуючи за радянськими джерелами,
О. Бажан іноді використовує радянську фразеологію без лапок
в авторському тексті. Необізнаний з нюансами історичного часу
читач може сприйняти «за чисту монету» наявність буржуаз-
ної ідеології у працях творчої інтелігенції та журналах АН УРСР
[с. 69],  повірити  в  існування  імперіалістичної  пропаганди як
одну з причин невдач на ідеологічному фронті [с. 271], зрозу-
міти український буржуазний націоналізм як синонім інакодум-
ства [с. 274] тощо.

На сьогоднішній день монографія О. Бажана є найповнішою
біографією П. Шелеста, що побудована на широкому джерель-
ному матеріалі, особливо документах КДБ. Керманич УРСР по-
стає перед нами як суперечлива особа, в політичній позиції якої
поєднувалися дотримання «демократичного централізму» та
протидія диктату Кремля,  прагнення  реальних  економічних
прав і відданість єдиному народногосподарському комплексу
СРСР, «соціалістичний інтернаціоналізм» з україноцентризмом,
протекціонізм щодо української культури з боротьбою з інако-
думством тощо. Не ідеалізуючи «опального, зумисне забутого»
П. Шелеста, автор водночас не схильний огульно гудити його,
доводячи, що він заслуговує на гідне пошанування та пам’ять.

Від УНР до ОУН: український рух на Донеччині 1917–1959 рр. /
упоряд. О. Добровольский. – Львів: Левада, 2020. – Т. 2. – 392 с.

Збірник містить нарис-огляд,
документи  з  історії  діяльності
підпілля  Організації  Українських
Націоналістів,  Товариства  «Про-
світа» та інших організації на До-
неччині,  ілюстрації.  Документи,
які представлені у книзі, охоплю-
ють  період  від  часів  Української
революції до 1959 р.

Збірник  розрахований  на
дослідників  історії  Визвольного
руху, краєзнавців, членів та сим-
патиків українських патріотичних
та націоналістичних організацій та рухів, військових, членів добровольчих за-
гонів, що з 2014 р. відстоюють незалежність України на Донбасі, викладачів
історії України.



Книжкова полиця                                                                         383382 З АРХІВІВ ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ

Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Львівська область. Книга
шоста: м. Жовква, Жовківський район / Головна редкол.: В. А. Смолій (го-
лова), заст. голови: О. С. Рубльов, О. П. Реєнт, В. М. Бірчак та ін.; обласна
редкол.: Посипанко Д.І. (голова), Савчак В.М. (заст. голови) та ін. – Львів:
Простір-М, 2020. – 736 с.

Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Львівська область. Книга
сьома: Золочівський район, Кам’янка-Бузький район / Головна редкол.:
В. А. Смолій (голова), заст. голови: О. С. Рубльов, О. П. Реєнт, В. М. Бірчак та
ін.; обласна редкол.: Посипанко Д.І. (голова), Савчак В.М. (заст. голови)
та ін. – Львів: Простір-М, 2021. – 896 с.

Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України,
Головна редакційна колегія науково-документальної

серії книг «Реабілітовані історією»,
 Служба безпеки України; Національна спілка краєзнавців України,

Українське культурно-просвітницьке товариство «Меморіал» імені В. Стуса,
 Львівська обласна рада; Львівська обласна державна адміністрація

Видання, яке є складовою частиною державної програми зі створення ба-
гатотомної науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», висвіт-
лює процес політичних репресій радянської влади у Львівській області впро-

довж  1939–1980-хрр.  Архівні
документи,  біографічні  відо-
мості про репресованих роз-
кривають політичну та соціаль-
но-психологічну  атмосферу
тих років, механізми терору і
насильства комуністичної то-
талітарної  системи.  Спогади
жертв  репресій  відтворюють
картини  їх каторжного життя
у таборах ГУЛАГу, в місцях зас-
лання  і  депортацій,  неско-
реність їх духу, незламність у
боротьбі  за незалежність Ук-
раїнської держави.

До  шостої  книги  видання  «Реабілітовані  історією.  Львівська  область»
увійшли  персоналії  репресованих  мешканців  м.  Жовкви  та  Жовківського
району (9583 особи).

До  сьомої  книги  видання  «Реабілітовані  історією.  Львівська  область»
увійшли персоналії репресованих мешканців Золочівського (6174 особи)  та
Кам’янка-Бузького (4914 осіб) районів.

Голгофа правди і науки. Освітяни Миколаївщини – жертви
репресивно-каральної системи: історичне видання / упоряд.,

гол. ред. І. Ніколаєв. – Миколаїв: ОІППО, 2021. – 238 с.

Авторський колектив:
Волос О.В, Гладун В.В., Іртищева О.А.,

Макарчук С.С., Ніколаєв І.Є., Пархоменко В.А.

Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

Дослідження присвячено 80-річчю
започаткування Миколаївського обласного

інституту післядипломної
педагогічної освіти

Монографія є першим узагальнюючим
комплексним дослідженням, в якому на ма-
теріалах фондів державних та відомчих ар-
хівів Миколаївської  області розкриваються
причини, ключові чинники і наслідки караль-
ної  політики  більшовицької  влади  проти
освітян  Миколаївщини  у  1920–1950-х рр.
Відображено механізми та ідеологічні фак-
тори державної політики терору проти осві-
тянської  спільноти.  Показано  специфіку  фальсифікації  кримінальних  справ
проти педагогів краю у взаємозв’язку із ґенезою тоталітарної системи. Дове-
дено,  що основною  метою здійснення  репресивних  заходів  була  ліквідація
ідеологічних опонентів режиму, знищення національної складової народної
освіти, установлення тотального контролю над суспільством в усіх сферах діяль-
ності. До наукового обігу введено значний масив архівних документів.

Видання  розраховане  на  науково-педагогічних  та  педагогічних  праців-
ників,  істориків-краєзнавців,  масового  читача,  усіх,  хто  цікавиться  історією
рідного краю.
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