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ріографії бракує наукових праць, які б розкривали тонкощі та
ритуали процедури позбавлення життя «ворогів соціалістич
ного ладу» та оприлюднювали персональний склад так званих
«розстрільних команд», укомплектованих з числа співробітни
ків радянських спецслужб. Чи неєдиним на сьогодні докумен
тальним джерелом про застосування смертної кари до «полі
тичних та військових злочинців» у Харкові у часи сталінських
репресій були свідчення колишнього наглядача внутрішньої
тюрми Управління державної безпеки (УДБ)/Управління НКВС
по Харківській області Митрофана Васильовича Сиромятнико
ва (витяги з протоколів його
допитів неодноразово друку
валися у різних виданнях, але
слід зауважити, без зазначен
ня архівних джерел2).

Наведемо  деякі  факти  з
біографії чекіста«розстріль
ника».  Митрофан  Сиромят-
ников  народився  у  1908 р.  у
с. Зарожне Зароженської  во
лості Зміївського повіту Хар
ківської губернії у родині се
лянинабідняка,  росіянин.  У
1918 р. батько помер, тому із
13 років Митрофан був зму
шений  податися  у  наймити
до  заможних  односельців.
Влітку 1926 р. опанував професію слюсаря та невдовзі переб
рався до селища Есхар Харківського району Харківської окру
ги. Тут він працював клепальником на будівництві Харківської
ГРЕС2. У травні 1929 р. влаштувався заливальником на заводі
№ 75 у м. Харкові. Військову службу відбував у вересні 1930 –
березні 1933 рр. стрільцем прикордонного полку, розкварти

2 Заворотнов С.М. Харьковская Катынь.  – Х.: Консум, 2004. –  С. 94–103;
Показания сотрудника Харьковского НКВД Сыромятникова о расстре
лах поляков в 1940 г. // https://allin777.livejournal.com/365216.html.

М. В. Сиромятников.

Методологія і методи. Провідними для дослідження стали антрополо-
гічний та просопографічний принципи. Для досягнення означеної
мети використано комплекс загальнонаукових та спеціальних істо-
ричних методів наукового пізнання. Серед них: історико-правовий;
формально-юридичний (при аналізі порядку ухвалення слідчими
органами рішень про застосування заходів забезпечення кримі-
нального провадження); статистичний і соціологічний методи (при
вивченні особових справ співробітників органів державної безпе-
ки, причетних до процедури фізичного знищення кримінальних і
«політичних» злочинців); метод моделювання (для реконструкції
ритуалу страти, який панував в УНКВС по Харківській області у
1930-і рр.).

Висновки. Позбавлення людини життя як покарання, що здійснюва-
лося згідно вироку суду або позасудових чи військових органів за
доби сталінізму, було державною таємницею. Сьогодні у вітчизня-
них архівах дослідниками поки що не виявлені документи (спеці-
альні інструкції або розпорядження), що регламентували проце-
дуру виконання смертних вироків. Автором встановлено, що стра-
ти «ворогів народу» у 1937–1938 рр. в адміністративному центрі
Харківської області здійснювалися у підвалі спецкорпусу внутріш-
ньої в’язниці УНКВС  і виконувалися розстрільною командою. До
складу цієї команди входили комендант, начальник і наглядачі в’яз-
ниці № 1. Відсутність контролю за виконавцями смертних вироків
призводило до численних зловживань «штатних катів». Зокрема –
це побиття, знущання над особами, засудженими до вищої міри
покарання, привласнення їхніх особистих речей.

Ключові слова: смертна кара, Великий терор, політичні репресії, НКВС,
Харків.

Незважаючи  на  низку  публікацій  про  деяких  виконавців
смертних вироків у добу Великого терору1, у вітчизняній істо

1 Бажан О., Золотарьов В. Конвеєр смерті в часи «Великого терору» в Ук
раїні:  технологія розстрілів,  виконавці,  місця  поховань //  Краєзнав
ство. – 2014. – № 1. – С. 183–200; Їх же. «Ті, хто натискали на гачок». Ко
роткі біографії керівників комендатури НКВС УРСР та УНКВС Київської
області у часи «Великого терору» // Там само. – 2016. – № 3/4. – С. 251–
283; Їх же. «Особисто я розстріляв 702 контрреволюціонера» (реконст
рукція біографії чекіста Михайла Віхмана» // Там само. – 2017. – № 3/4.
281–306; Відлуння Великого терору: зб. док. у 3х т. Т. 2: Документи з
архівнокримінальних справ на співробітників органів НКВС УРСР, за
суджених за порушення соціалістичної законності (жовтень 1938 р. –
червень 1943 р.). Кн. 1 / авт.упоряд.: С. Кокін, Д. Россман. – K.: Видавець
В. Захаренко, 2018. – С. 240–432.
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нер. Із 1965 р. проживав у Чугуєві, де і помер 8 червня 1995 р.
Нагороджений орденами Червоного Прапора та Червоної Зірки,
медаллю «За бойові заслуги»5.

Аналізуючи свідчення М. Сиромятникова про масову стра
ту польських генералів і офіцерів, у Харкові з 5 квітня  по 12
травня 1940  р.,  слід  враховувати, що  колишній  співробітник
радянських органів держбезпеки описував трагічні  події,  що
відбувалися  у  підвалі обласного  управління  НКВС  УРСР  та  у
лісопарку поблизу району П’ятихатки, з відстані довжиною у
50 років. Тому не дивно, що про деякі аспекти своєї специфіч
ної роботи у часи масових політичних репресій 1937–1938 рр.
Сиромятников волів не згадувати.

Пролити світло на обставини позбавлення життя мешкан
ців Харківщини наприкінці 1930х рр. на підставі рішень трійки
УНКВС дозволяють матеріали кримінальної справи та протокол
судового  засідання  військового  трибуналу  прикордонних та
внутрішніх військ Київського особливого військового округу від
16 лютого 1939 р. над співробітниками внутрішньої тюрми УДБ
УНКВС  по  Харківській області В. П. Кашиним,  С. А. Руденком,
І. П. Рудем, Г. П. Пушкарьовим,  П. С. Тараном,  П. П. Топуновим.
Цей судовий процес став першим в УРСР, на якому співробіт
ників НКВС засудили за порушення «соціалістичної законності»
під час виконання смертних вироків. Справа так званих «хар
ківських мародерів» відкрила завісу таємничості стосовно про
цедури умертвлення «ворожого  елементу»  у  приміщенні  об
ласного УНКВС та уможливлює з’ясувати деякі імена чекістів
виконавців смертних вироків.

Критичні проблеми статистики розстрілів
Загальна  кількість  репресованих  і  страчених  мешканців

Харківщині у часи Великого терору досі лишається невідомою.
Офіційна статистика КДБ УРСР свідчить, що упродовж 1935–
1939 рр. було репресовано 24 812 мешканців Харківщини, 10 499
з яких були страчені6.

5 Петров Н.В. Награждены за расстрел. 1940. – С. 323–324.
6 ГДА СБ України, ф. 42, оп. 1, спр. 35, арк. 11.

рованого у містечку  Ахалцихе,  що  на  півдні  Грузії. У  березні
1933 р. – лютому 1936 р. – старший міліціонер дивізіону особ
ливого призначення3, який охороняв місця проживання членів
уряду УСРР та територію німецького, польського та італійсь
кого консульств у Харкові4. Із 16 лютого по серпень 1936 р. –
вахтер, наглядач внутрішньої тюрми УНКВС по Харківській об
ласті.  У серпні  1936 р. – січні  1939 р. – наглядач 1ї  категорії
внутрішньої  тюрми  УНКВС  по  Харківській  області.  У  січні–
жовтні 1939 р. – старший наглядач, у жовтні 1939 р. – листо
паді 1941 р. – старший по корпусу внутрішньої тюрми УНКВС
по Харківській області. Лише у 1940 р. опанував початкову осві
ту – закінчив 5 класів вечірньої середньої школи у Харкові. У
період німецькорадянської війни із листопада 1941 р. – берез
ня 1943 р. – помічник військового коменданта, червоноармієць
25 прикордонного полку Південного фронту. У березні–серпні
1943 р. – черговий помічник, начальник Камери попереднього
ув’язнення Ростовської обласної міліції. У серпні 1943 р. – травні
1945 р.  –  старший по  корпусу  внутрішньої  тюрми УНКДБ  по
Харківській області. У травні 1945 – грудні 1955 рр. – черговий
помічник  начальника  тюрми  УНКДБ–УМДБ–УМВС–УКДБ  по
Харківській області. Член Компартії з листопада 1946 р. (був
членом  ВКП(б)  у  1931–1934 рр.,  але  «вибув  механічно»).  30
грудня  1955 р.  звільнений  у  запас.  У  січні–березні  1956 р. –
інспектор МПВО міськвиконкому м. Харкова. У березні–липні
1956 р.  – помічник  начальника  охорони Харківського заводу
вогнеупорів. У липні 1956 – лютому 1957 рр. – пенсіонер. У лю
тому–листопаді  1957 р.  –  різноробочий  Харківського  продо
вольчого комбінату. У листопаді–грудні 1957 р. – пенсіонер. У
грудні 1957 – грудні 1958 рр. – пожежник Харківської держав
ної  наукової бібліотеки  імені  В. Г. Короленка.  У  січні–серпні
1959 р. – пенсіонер. У серпні 1959 – січні 1962 рр. – охоронець
ВОХР підприємства № 91 м. Харкова. Із січня 1962 р. – пенсіо

3 Петров Н.В. Награждены за расстрел. 1940. – М.: МФД, 2016. – С. 322–
323.

4 Показания сотрудника Харьковского НКВД Сыромятникова о расстре
лах поляков в 1940 г. // https://allin777.livejournal.com/365216.html.
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Смородино) з 1 серпня 1937 р. був розформований. Особовий
склад 6го відділу УДБ і оперативних пунктів, розташованих на
території Південної залізниці, був виключений із складу облас
ного  управління  НКВС  та  переданий  у  щойно  сформований
Дорожньотранспортний  відділ  (ДТВ)  Головного  управління
державної безпеки (ГУДБ) НКВС Південної залізниці, адмініст
ративним центром якої був Харків. Особовий склад оператив
ного пункту УДБ станції Гребінка відійшов до ДТВ ГУДБ НКВС
ПівденноЗахідної залізниці з адміністративним центром у Киє
ві, а особовий склад оперативних пунктів УДБ станцій Ізюм і
Куп’янськ відійшли до ДТВ ГУДБ НКВС ПівнічноДонецької за
лізниці з адміністративним центром в Артемівську Донецької
області. З’ясувати точну дату початку роботи дорожньотранс
портних відділів поки що не вдалося, адже відповідний наказ
по УНКВС по Харківській області № 660 про ліквідацію 6го від
ділу УДБ з’явився лише 1 вересня 1937 р.8

ДТВ ГУДБ НКВС були самостійними територіальними оди
ницями, що проводили оперативночекістську роботу вздовж
залізниць, здійснювали арешти  та провадили слідство.  Втім,
власної трійки не мали та передавали розслідувані справи на
розгляд  до  трійки  територіальних  УНКВС.  Упродовж  1937–
1938 рр. справи всіх репресованих ДТВ ГУДБ НКВС Північно
Донецької залізниці мешканців Харківської області розглядала
трійка УНКВС по Донецькій області у м. Сталіно.

У згаданій статистичній звітності НКВС УРСР відомості про
репресивну  діяльність  ДТВ  ГУДБ  НКВС  залізниць  за  1937 р.
відсутні, втім відомі загальні дані за 1938 р. без розподілу по
конкретним регіональним залізницям. Отже, невідомо, скіль
кох репресованих і страчених мешканців Харківщини внесено
до статистики ДТВ ГУДБ НКВС Південної залізниці.

Із травня 1935 р. Харків був адміністративним центром Хар
ківського  військового  округу  (ХВО),  а  особливий  відділ  УДБ
УНКВС по Харківській області водночас був і особливим відді
лом ГУДБ НКВС ХВО. Тому сюди доправляли для проведення

8 Золотарьов В. ЧК–ДПУ–НКВС на Харківщині: люди та долі 1919–1941. –
Х.: Фоліо, 2003. – С. 264.

Кількість  репресованих  мешканців  Харківщини
у  1935–1939 рр.

Таблиця 1

Рік Всього засуджено Розстріляно

1935 2306 0

1936 2717 8

1937 13 218 5509

1938 5933 4966

1939 638 16

Зауважимо,  що  зазначена  статистика  стосується  не лише
меж сучасної Харківської області, але й тих районів, що увійшли
у жовтні 1937 р. до складу новоутвореної Полтавської області,
а у січні 1939 р.– до Сумської області. Масштаби репресивної
політики на Сумщині враховані у відомостях за 1935–1938 рр.,
а от до  обліку репресованих мешканців  Полтавщини є певні
питання у дослідників. У загальній таблиці, що віддзеркалює
загальну картину арештів та покарань «антирадянського еле
менту» в УРСР, зазначено, що у 1937 р. УНКВС по Полтавській
області всього репресовано 4307 осіб, 1944 з яких засуджено
до страти7. Таким чином, не є зрозумілим, чи наведені цифри
стосуються лише періоду за жовтень–грудень 1937 р. чи мало
ся на увазі результати репресивної діяльності УНКВС по Хар
ківській та Київських областях за січень–вересень 1937 р., що
проводилася  на  теренах  новоутвореної  Полтавщини.  Також
необхідно враховувати, що наказами НКВС СРСР за № 00409 від
14 липня 1937 р. та НКВС УРСР за № 00155 від 28 липня 1937 р.
6й (транспортний) відділ УДБ УНКВС Харківської області (до
якого входили оперативні пункти станцій ХарківПасажирсь
кий, ХарківТоварний, Основа, Куп’янськ, Полтава, Ізюм, Лозова,
Люботин, Кременчук, Ромодан, Мерефа, Білопілля, Красноград,

7 ГДА СБ України, ф. 42, оп. 1, спр. 35, арк. 11.
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На сьогодні відсутні дані про кількість розстріляних у Сумах,
Ізюмі, Кременчуку, Краснограді, Куп’янську, Лозовій, Лубнах,
Охтирці. Ба більше, досі не виявлено таємні місця поховань у
цих населених пунктах.

У  Харкові  трупи  розстріляних «ворогів народу» до  весни
1938 р. ховали на старому єврейському цвинтарі (нині парк Па
м’яті), про це свідчить Митрофан Сиромятников:

«Трупы мы вывозили на так называемое старое еврейское клад-
бище. Это кладбище находилось разом с татарским кладбищем,
располагалось оно на Салтовке, по ул. Конюшенной… На клад-
бище трупы у нас принимал заведующий кладбищем Горбачёв…
К нашему приезду на кладбище были выкопаны ямы, в которое
мы складывали трупы, после чего уезжали в УНКВД. Во время
доставки трупов на кладбище и их захоронения подходы к клад-
бищу охранялись. Когда мы приезжали в  следующий раз,  на
месте бывших  ям мы  видели обыкновенные могильные хол-
мики. Обычно в одну яму ложили по 5–6 человек»11.

У період з 9 серпня 1937 р. по 11 березня 1938 р. на єврейсь
кому цвинтарі було таємно поховано 6865 трупів розстріляних
радянських громадян. Згідно свідчень колишнього співробітни
ка НКВС М. Сиромятникова:

«Захоронения на еврейском кладбище производились пример-
но  до  середины  марта  1938  года.  Затем  было  организовано
новое место захоронений, которое располагалось в Лесопар-
ке, по Белгородскому шоссе в сторону гор. Белгорода в лесу,
примерно в 1.5 километрах от пос. Пятихатки, примерно в 200
метрах справа от дороги»12.

За даними дослідників, було таємно поховано в обласному
центрі у другій половині 1937 р.: у серпні – 348 осіб, у вересні –
747, у жовтні – 1102, у листопаді – 963, у грудні – 1203 (всього
4363 тіл)13. Загалом співробітниками УНКВС по Харківській об

11 Показания сотрудника Харьковского НКВД Сыромятникова о расстре
лах поляков в 1940 г. Режим доступу: // https://allin777.livejournal.com/
365216.html. Дата відвідування: 10 травня 2019 р.

12 Там само.
13 Жаворонков Г. Тайна чёрной дороги // Московские новости. – 1990. –

№ 24.

слідства значну кількість заарештованих військових з частин,
що дислокувалися на теренах не лише Харківської, але і Дніпро
петровської, Донецької, Полтавської областей та Криму. Бага
то з військовослужбовців знайшли свою смерть у Харкові. Чи
враховані вони у загальній статистиці НКВС УРСР як страчені в
УНКВС по Харківській області – невідомо.

Відповідно виникають питання з обліком  заарештованих
осіб на Харківщині, але засуджених на смерть в інших містах
СРСР.  Ймовірно  співробітники  8х  (обліковореєстраційних)
відділів УДБ, а пізніше 1х спецвідділів УНКВС, їх приписали до
місць страти, але достеменно стверджувати цього не можна.
Доводиться констатувати, що точна кількість страчених, як і
репресованих загалом, в областях УРСР потребують подальшо
го уточнення, а наведені у таблиці цифри є орієнтовними.

Відомо, що влітку 1937 – першому кварталі 1938 рр. розст
ріли «ворогів народу» проводилися не лише в обласних УНКВС,
але і на периферії. Для ефективного проведення спочатку «кур
кульської операції», а потім і інших масових операцій, в УНКВС
областей УРСР були організовані так звані міжрайонні опера
тивні слідчі групи (МРОСГ). Такі структури працювали у кількох
районах – так званому «кущі», базувалися в одному місті – цент
рі «куща», самостійно проводили арешти та слідство, розстрі
лювали засуджених  за  вироком  трійки  обласного  УНКВС9.  В
УНКВС по Харківській області у серпні–жовтні 1937 р. діяло 7
МРОСГ, що базувалися у Харкові, Полтаві, Лубнах, Куп’янську,
Сумах, Кременчуці, Ізюмі.  Із жовтня 1937 р. (після утворення
Полтавської області) центри «кущів» дещо змінилися (Харків,
Куп’янськ, Суми, Ізюм, Охтирка, Лозова, Красноград), але їхня
загальна кількість лишилась такою самою10.

9 Золотарёв В.А. Особенности работы УНКВД по Харьковской области во
время проведения массовой операции по приказу № 00447 // Стали
низм в советской провинции: 1937–1938 гг. Массовая операция на осно
ве приказа № 00447 / сост. М. Юнге, Б. Бонвеч, Р. Биннер. – М.: РОССПЭН;
Германский истор. инт в Москве, 2009. – С. 572 – 594.

10 Золотарьов В. Діяльність органів радянської держбезпеки зі здійснен
ня «куркульської операції» у Харківській області (1937–1938 рр.) // З
архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2007. – № 1 (28). – С. 161.



Смертні вироки у період Великого терору на Харківщині                         1514 Вадим Золотарьов, Олег Бажан

Комендант А. Зелений: «клаптикова» біографія
Інформації про коменданта Управління НКВС по Харківській

області Артема Зеленого обмаль. Наприкінці 1980х рр. співро
бітники УКДБ по Харківській області наполегливо шукали його
особову справу, але не знайшли. Ймовірно, особова справа була
передана з архіву КДБ до архівів МВС або Радянської армії.

Артем Петрович Зелений народився у 20 жовтня 1891 р. у
Миколаєві15  в українській родині робітникатеслі. Закінчив ви
ще початкове училище. Член
ВКП(б) із 1920 р. (у 1918–1920 рр.
перебував  у  лавах  партії  бо
ротьбистів). Десять років пра
цював  мідникомкотельни
ком. Служив у царській армії.
Із 1917 р. у Червоній Армії. У
органах  держбезпеки  почав
працювати у 1919 р. У 1929 р. –
начальник дивізіону особли
вого призначення ДПУ УСРР,
що дислокувався у Харкові16 .

Із  1932 р.  до  літа  1933 р.
Артем Зелений працював ко
мендантом ДПУ УСРР і, згідно
посадових  обов’язків,  брав
участь  у  розстрілах  осіб,  за
суджених згідно вироку суду
або позасудових органів. Так,
21 лютого 1933 р. у Києві він
особисто розстріляв членів так званої «Української революцій
нодемократичної спілки» (УРДС): помічника уповноваженого
Київської обласної міліції Г. Д. Коляду, аспіранта Київського гір
ничого інституту М. І. Чорноуса, студента Київського медично

15 Книга  памяти  сотрудников  органов  контрразведки,  погибших  и
пропавших без  вести  в  годы  Великой  Отечественной  войны. 1941–
1945 гг. – М.: Граница, 1995. – С. 176.

16 Держархів Харківської обл., ф. 15, оп. 2, спр. 27, арк. 20.

А. П. Зелений.

ласті  у 1937 р.  страчено  5509  осіб,  з них у  обласному  центрі
щонайменше 4363 осіб. Отже, в інших населених пунктах Хар
ківщини – всього 1146 осіб. На нашу думку, реальна кількість
страчених в районах Харківської області коливається в межах
800–900 осіб.

Слід відзначити, що із весни 1938 р. згідно розпорядження
наркома внутрішніх справ УРСР О. Успенського страти засуд
жених мали відбуватися виключно в обласних УНКВС, через що
виникли певні ускладнення з таємними похованнями розстрі
ляних громадян.

В оперативному наказі НКВС СРСР № 00447 окремий розділ
був присвячений процедурі виконання смертних вироків:

«VI. Порядок виконання вироків.
1. Вироки приводяться до виконання згідно вказівок голів

трійок, тобто наркомів республіканських НКВС, начальників уп-
равлінь або обласних відділів НКВС.

Підставою для виконання вироку є засвідчений витяг із про-
токолу засідання трійки із викладенням вироку стосовно кож-
ного засудженого і спеціального розпорядження за підписом
голови трійки, що вручається особі, яка виконує вирок.

2. Вироки по першій категорії виконуються у місцях і поряд-
ком згідно вказівки наркомів внутрішніх справ, начальників уп-
равління й обласних відділів НКВС із обов’язковим збережен-
ням у таємниці часу і місця виконання вироку.

Документи про виконання вироку долучаються в окремо-
му конверті до слідчої справи кожного засудженого»14.

«Особами, які виконували вирок», в обласних УНКВС зазви
чай були коменданти. У часи Великого терору на посаді комен
данта УНКВС по Харківській області перебував Артем Петрович
Зелений.

14 Записка М. П. Фриновского в  политбюро  ЦК  ВКП(б) с  приложением
оперативного приказа НКВД СССР № 00447 // Лубянка. Сталин и Глав
ное управление госбезопасности  НКВД.  Архив  Сталина.  Документы
высших органов партийной и государственной власти. 1937–1938 / под
ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, Н. С. Плотни
кова. – М.: МФД, 2004. – С. 280–281.
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датури та спецкорпусу. Коли А. Зеленому доповіли, що під час
чергування  старшого  по  спецкорпусу  внутрішньої  тюрми
УНКВС по Харківській області Петра Топунова постійно зника
ють речі розстріляних, мимохіть зауважив:

«Не пускайте туди Топунова»21.
Більше за все А. Зелений переймався налагодженням процесу
виконання смертних вироків. Належне виконання А. Зеленим
ролі екзекутора отримало схвалення у керівництва наркомату
внутрішніх справ СРСР. 19 грудня 1937 р. «за зразкове та само
віддане виконання найважливіших завдань уряду» А. Зелено
го нагородили орденом Червоної Зірки22. Зазначимо, що цим
наказом було нагороджено лише два співробітники УНКВС по
Харківській області – А. П. Зелений і т. в. о. начальника облуп
равління Л. Й. Рейхман.

За підрахунками дослідника з СанктПетербурга Костянти
на Богуславського, А. Зелений упродовж 1937–1938 рр. власно
ручно розстріляв понад 6 тисяч осіб, що дає підстави вважати
його  своєрідним  рекордсменом  по  виконанню  смертних  ви
років у межах СРСР23. Із такими судженнями К. Богуславського
про штатного ката Артема Зеленого не можна погодитися.

Для  таких  сенсаційних  висновків  К. Богуславському  по
трібно було переглянути акти про виконання смертних вироків
в усіх краях і областях колишнього Радянського Союзу. Заува
жимо, що, згідно з офіційною статисткою КДБ УРСР, Харківсь
ка область була лише на сьомому місці в республіці за кількістю
страчених під час Великого терору (див. табл. 2)24.

21 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 75 зв.
22 О награждении  т.т. Бермана Б.Д.,  Каруцкого В.А.,  Кривец Е.Ф.,  Лупе

кина Г.А., Соколинского Д.М., Фёдорова Н.Н. и других. Постановление
ЦИК СССР // Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК. – 1937. – 19 декабря. –
№ 295.

23 Крутов М. Новые истории жертв террора и палачей из архивов СБУ: И
вдруг – «враг народа» // Украина криминальная. Режим доступу: //
http://cripo.com.ua/events/?p=242448/.  Дата  відвідання  10  травня
2019 р.

24 ГДА СБ України, ф. 42, спр. 35, арк. 11.

го інституту Л. Ю. Клименка і помічника уповноваженого Київ
ської районної міліції І. І. Крохмаленка17.

У 1934 р. А. Зелений працював комендантом адміністратив
них  будівель  ВУЦВК.  У  1936 р.  обійняв  посаду  коменданта
УНКВС по Харківській області. Прикметно, що ніякого спеціаль
ного звання ГУДБ НКВС чи то загальноармійського А. Зелений
на той час не мав. Отже, можна припустити, що він був призна
чений на пост коменданта з «цивільної посади».

Про рутинну роботу та конкретні  розпорядження комен
данта А. Зеленого інформації вкрай мало. Відомо, що за розпо
рядженням Зеленого помічниця бухгалтера внутрішньої тюрми
Лозіна видавала гроші на поточні витрати, як то: закупівлю со
ломи для набивання матраців, матеріалів для ремонту тюрми,
продуктів для співробітників в’язниці і комендатури. За роз
порядженням коменданта  накопичені у  бухгалтерії в’язниці
кошти передавалися до магазину ТОПО18 по вулиці Пушкінсь
ка, 3 особисто завідувачу (спочатку Медведєву, потім Барано
вій) як аванс за продукти, які мали надійти до в’язниці19.

Ймовірно, А. Зелений до лютого 1938 р. виконував обов’яз
ки начальника спецкорпусу № 1. Про це свідчив колишній чер
говий помічник коменданта внутрішньої тюрми УДБ УНКВС по
Харківській області В. Кашин:

«Я тимчасово виконуючим обов’язки начальника тюрми не був,
а був Зелений, який був і комендантом, і начальником тюрми.
Я тюрму не приймав, а був лише щось схоже на робітника. Коли
прийшов Кулішов на посаду начальника тюрми, то йому Зеле-
ний здав корпус»20.

В. Кашин  свідчив,  що  комендант  А. Зелений  вкрай  мляво
реагував на сигнали про зловживання співробітників комен

17 За сценарієм ДПУ (Кримінальна справа «Українська революційноде
мократична спілка»): зб. док. і мат. / упоряд. Т. Ф. Григор’єва. – К.: Інт
історії України НАН України, 2004. – С. 362.

18 ТОПО  – державне  підприємство союзного  значення з  торгівлі та об
слуговування виробничопобутових потреб працівників і військ НКВС
і членів їхніх родин.

19 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 77 зв.
20 Там само, арк. 211 зв.
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однак відповідні документи у теці відсутні. Протоколів допитів
коменданта про злочини його підлеглих у справі теж немає. Так
само бракує свідчень членів розстрільної команди про зловжи
вання А. Зеленого. У провину коменданту А. Зеленому персо
нал  спецкорпусу  № 1  (внутрішня  тюрма  УДБ)  УНКВС  ставив
його небажання виділяти достатньо грошей на обіди і вечері
співробітників,  які  брали  участь  у  виконанні  смертних  ви
років25. Безумовно, справа «мародерів» сприяла втраті довіри
керівництва до Артема Зеленого, в тому числі і за причетність
у минулому до партії боротьбистів.

1 вересня 1938 р. військовий прокурор прикордонних і внут
рішніх військ Харківської області військовий юрист 1го рангу
Олександр Олексійович Палкін вирішив з’ясувати, чи привлас
нював комендант А. Зелений речі розстріляних, і після отриман
ня  неспростовних  доказів мав  намір  порушити  кримінальну
справу по обвинуваченню колишнього коменданта УНКВС по
Харківській області за статтею 20617«а» КК УРСР26. 15 жовтня
1938 р. особливоуповноважений НКВС УРСР О. Твердохлебен
ко27, посилаючись на вказівку наркома внутрішніх справ рес
публіки О. Успенського, наказав виокремити справу проти ко
менданта  А. Зеленого  і  його  помічника  Павла  Винокурова  в
особливе  провадження28.  Однак  на  початку  грудня  1938 р.
слідчий В. Лєтньов29 ухвалив постанову, що зібраних матеріалів

25 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 214 зв.
26 Там само, арк. 63.
27 Твердохлебенко Олексій Михайлович (1905–?) – до березня 1938 р. – зас

тупник  директора  шахти «Софія»  тресту  «Макіїввугілля».  Навесні
1938 р. мобілізований до НКВС. Із липня 1938 р. – заступник началь
ника  відділку 8го  (промислового)  відділу  1  Управління (державної
безпеки) НКВС УРСР.  29.08.1938–1939 рр. –  особливоуповноважений
НКВС УРСР. У 1940 р. – начальник 1 відділу економічного управління
НКВС УРСР. У 1941 р. –  заступник  начальника  секретнополітичного
відділу НКВС ПівнічноОсетинської АРСР.

28 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 64.
29 Лєтньов-Шатуновський Віктор Абрамович (1897–?) – працював в УНКВС

по  Харківській  обл.:  із 01.04.1935 р.  –  інспектор,  а  із  1937 р. –  опер
уповноважений апарату особливоуповноваженого,  із  19.11.1938 р. –

Кількість розстріляних громадян УРСР у 1937–1938 рр.

Таблиця 2

Згідно наявних архівних документів, можна стверджувати,
що не завжди смертні вироки коменданти виконували особис
то.  У  цьому  їм  допомагала  спеціальна  розстрільна  команда.
Отже, наділяти Артема Зеленого титулом «розстрільникаре
кордсмена» у країні Рад немає підстав.

Наказом НКВС УРСР по особовому складу № 449 від 10 лип
ня 1938 р. комендант УНКВС по Харківській області  А. Зелений
був відкликаний у розпорядження відділу кадрів НКВС СРСР.
Що стало причиною його звільнення – достеменно невідомо. У
кримінальній справі № 67401, що зберігається у ГДА СБ Украї
ни, є згадки про розслідування недоліків у роботі А. Зеленого,

Області УРСР 1937 р. 1938 р. Разом

1   Донецька (з 06.1938 – Сталінська) 10 507 9113 19 620

2   Київська 10 694 7825 18 519

3   Дніпропетровська  7166 6407 13 573

4   Житомирська (з 10.1937) 7162 5294 12 456

5   Вінницька 6173 5688 11 861

6   Кам’янець-Подільська (з 10.1937) 5539 5539 11 078

7   Харківська 5509 4966 10 475

8   Одеська 5395 3218 8613

9   Полтавська (з 10.1937) 1944 3729 5673

10   Чернігівська 2265 2836 5101

11   Миколаївська (з 10.1937) 2167 2349 4536

12   Молдавська АРСР 1858 1526 3384

13   Центральний апарат 1388 221 1609

14   ДТВ ГУДБ НКВС залізниць дані відсутні 970 970

  Всього 67 667 59 644 127 331
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фронту та керував розстрілами зрадників і дезертирів серед
військовослужбовців. Загинув 1 червня 1942 р. у районі м. Мала
Вишера Новгородської області.

Розстрільна команда коменданта А. Зеленого
Матеріали архівнокримінальної справи № 67401 дозволи

ла  поіменно  назвати  безпосередніх  учасників  харківських
розстрілів «доби Зеленого» та виокремити коло осіб, вірогід
но, задіяних у виконанні смертних вироків.

Причетність/співучасть конкретного співробітника держ
безпеки до процедури умертвлення «ворогів народу» у 1937 р.
визначається на підставі: документації НКВС; за власним зіз
нанням особи; за свідченнями інших осіб. Достеменно встанов
лена участь у стратах в’язнів у часи Великого терору: Василя
Кашина  («акт» про  виконання  рішення  трійки НКВС,  власне
зізнання, свідчення свідків), Григорія Пушкарьова (свідчення
свідків),  Семена  Руденка  (службова  характеристика),  Петра
Топунова (власне зізнання), Петра Тарана (власне зізнання та
свідчення  свідків),  Павла  Винокурова  («Акт»  про  виконання
рішень трійки НКВС, власне зізнання, свідчення свідків), Аркадія
Ганіна (власне зізнання), Миколи Скорика (власне зізнання).

Найбільш помітною  фігурою  серед  виконавців  смертних
вироків в Управлінні НКВС по Харківській області був Василь
Петрович Кашин. Він народився 9 квітня 1905 р. у с. Черемшан
Первомайського району Татарської АРСР34 у родині селянина
бідняка,  росіянин.  Здобув  початкову  освіту.  Член  ВКП(б)  із
1929 р. (виключений у 1938 р. як такий, що перебуває під слід
ством). Обирався членом волосного комітету батраків, проте
був усунутий з посади за недбале ставлення до роботи. У 1928–
1930 рр. служив у Червоній Армії. У 1930–1932 рр. – стрілець і
командир відділку частини особливого призначення ДПУ УСРР
у Харкові. У 1932–1937 рр. – наглядач спецкорпуса тюрми Хар
ківського обласного відділу/управління ДПУ–НКВС. У 1934 р.
отримав  сувору  догану  за неуважне  ставлення  до  служби,  у
1937 р. – покараний на 7 діб арешту за недбале ставлення до

34 Адміністративна приналежність подається станом на 1938 р.

про «незаконні дії» А. Зеленого та П. Винокурова недостатньо і
запропонував виділити матеріали проти них у окреме провад
ження для подальшого розслідування.

Про  сумлінність  А. Зеленого  постійно  зауважували  його
підлеглі під час допитів і судового засідання військового три
буналу прикордонних та внутрішніх військ Київського особли
вого військового  округу.  Наприклад,  підсудний  наглядач  1ї
категорії внутрішньої тюрми УДБ УНКВС Харківської області
Іван Рудь стверджував, що коли комендант дізнався про при
власнення речей підлеглими, то

«у нас відбулися збори, комендант Зелений сказав, що у нас не
все добре і попередив, якщо і дізнається, хто цим займається,
то тому не минеться»30

і наказав здати до фінансового відділу гроші розстріляних, от
римані у бухгалтерії за підробленими квитанціями31.

Після  тривалих  перевірок  А. Зелений  у  середині  вересня
1938 р. посів крісло начальника воєнізованої охорони Управлін
ня будівництва № 203 і Управління Ягринського виправнотру
дового табору НКВС32. Як довго Артем Петрович працював на
цій посаді – достеменно невідомо. Згідно архівних документів,
30 липня 1940 р. співробітник УНКВС по Архангельській області
А. Зелений був звільнений наказом НКВС СРСР № 1010 на пен
сію33. У розпал німецькорадянської війни лейтенант держав
ної безпеки А. Зелений виконував обов’язки начальника комен
дантського  відділку  Особливого відділу  НКВС Волховського

оперуповноважений 4го відділу УДБ НКВС УРСР. Із 01.05.1939 р. – на
чальник 2го відділку 2го відділу УДБ НКВС УРСР.

30 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 214.
31 Там само, арк. 214 зв.
32 Золотарьов В.А.  ЧК–ДПУ–НКВС на Харківщині:  люди та  долі  (1919–

1941). – Харків: Фоліо, 2003. – С. 409.
33 Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935–1939 //

Режим доступу:https://nkvd.memo.ru/index.php/%D0%97%D0%B5%D0%BB%
D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%
BC_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.
Дата відвідування 10 травня 2019 р.
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В. Кашин під час досудового розслідування і судового розгляду
постійно наголошував на тому, що

«він, хоча і був старшим для співробітників і займав кабінет на-
чальника, але по штату начальником спецкорпусу проведений
не був»38.

Доля зіграла злий жарт з Василем Кашиним. Увечері 18 бе
резня 1938 р. його у нетверезому стані затримали за стріляни
ну у дворі по вул. Кузінській, 1. Можливо, за інших обставин він
відбувся б легким переляком, але не за існуючого на той час
політичного моменту та ситуації у відомстві. Навесні 1938 р.
розпочалася чергова хвиля репресій серед співробітників НКВС
УРСР, яку зініціював новий нарком внутрішніх справ республі
ки О. Успенський. Водночас відбулася зміна керівництва УНКВС
по Харківській області. 16 березня 1938 р. до виконання обо
в’язків  начальника  УНКВС  по Харківській  області приступив
капітан державної безпеки Г. Г. Тєлєшев. Новий керівник від
разу заявив підлеглим, що чекістський апарат значною мірою
засмічений троцькістами, сіоністами та іншим підозрілим еле
ментом39.

Наступного дня після затримання, слідчий В. Лєтньов ухва
лив постанову на арешт В. Кашина за скоєння злочинів, перед
бачених статтями 20617 і 108 КК УРСР. Тобто В. Кашина звину
ватили не тільки у хуліганстві (у нетверезому стані влаштував
дебош на вулиці, відкривши стрільбу з револьвера), а й пору
шенні  соціалістичної  законності  (зловживаючи  посадою  на
чальника тюрми, з корисливою метою займався здирництвом
грошей у арештованих, брав участь у їх побитті)40.

16  січня  1939 р.  військовий  трибунал  прикордонних  та
внутрішніх військ КОВО за ст. 20617 п. «б» КК УРСР засудив
В. Кашина  на  смерть.  Але 5  квітня 1939 р.  Військова  колегія
Верховного  Суду  СРСР  перекваліфікувала  обвинувачення  на
ст. 20617 п. «а» КК УСРР і розстріл замінила на 10 років таборів.

38 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 75.
39 Там само, спр. 67398, т. 6, арк. 8.
40 Там само, спр. 67401, арк. 1

служби та сувору догану за невиконання наказу про розміщен
ня ув’язнених. Із 1937 р. – черговий помічник коменданта внут
рішньої в’язниці УДБ УНКВС по Харківській області. В одній зі
службових характеристик зауважувалося, що В. Кашин з робо
тою помічника начальника тюрми УДБ УНКВС

«не справляється, недисциплінований. За час роботи у в’язниці
УДБ виховною роботою серед колективу не займався, що спри-
яло розкладанню дисципліни підлеглого йому колективу»35.

Варто зазначити, що прізвище Кашина зустрічається у бага
тьох розстрільних актах УНКВС по Харківській області, надру
кованих друкарським способом (курсивом виділений рукопис):

«АКТ
Гор. Харьков, 1937 г. 17.ХІІ. Мы, нижеподписавшиеся: Ко-

мендант ХОУ НКВД – ЗЕЛЁНЫЙ, Прокурор Дёмин и Нач[альник]
Спецкорпуса № 1 КАШИН, сего числа в 21.36 на основании при-
казания Зам[естителя] Нач[альника] УНКВД по Харьковской об-
ласти Майора Госбезопасности т. РЕЙХМАНА от 16.XII 1937 года
привели  в  исполнение  приговор над  осуждённым к  высшей
мере наказания – расстрелу Бауман Самуил Гершевич 1900 г. о
чём составлен настоящий акт.
КОМЕНДАНТ  Х[АРЬКОВСКОГО]О[БЛАСТНОГО]  У[ПРАВЛЕНИЯ]
НКВД   /ЗЕЛЁНЫЙ/
ПРОКУРОР  /ДЁМИН/
Присутствовал: Нач[альник] спецкорпуса   /КАШИН/»36.

Під час судового засідання військового трибуналу прикор
донних та внутрішніх військ КОВО В. Кашин стверджував:

«Відповідальним за виконанням вироків я не був»,
однак згодом обмовився:

«Після першого суду над засудженими у червні місяці 1937 р., у
перший день ми виконували вироки»37.

35 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 193.
36 Крутов М. Новые истории жертв террора и палачей из архивов СБУ: И

вдруг – «враг народа» // Украина криминальная. Режим доступу: //
http://cripo.com.ua/events/?p=242448/.  Дата  відвідування  10  травня
2019 р.

37 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 212.
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Мабуть,  не  «втома  від  вис
нажливої  роботи»  змушувала
С. Руденка знущатися над в’яз
нямисмертниками. За свідчен
нями  очевидців,  «знесилений»
С. Руденко  одного  разу  зап
лигнув  на  спину  в’язня,  щоб  у
такий спосіб добратися до воріт
у приміщення, де виконувалися
смертні  вироки43,  вихваляю
чись, що

«він кавалерист  і недаремно за-
кінчив школу “Динамо”»44.

16 січня 1939 р. військовий три
бунал  прикордонних  та  внут
рішніх військ КВО у м. Харкові за
ст. 20617 п. «б»    КК УРСР засу
див С. Руденка на смерть. Але 5 квітня 1939 р. Військова коле
гія Верховного суду СРСР перекваліфікувала обвинувачення на
ст. 20617 п. «а» КК УСРР і розстріл замінила на 10 років таборів.

На початку травня 1938 р. по кримінальній справі Василя
Кашина був заарештований Петро Степанович Таран45. Він на
родився 15 січня 1905 р. у с. Нижні Маячки Таврійської губернії
у незаможній селянській родині, українець. Закінчив сільську
школу, а згодом продовжив навчання на автодорожньому ро
бітничому факультеті у м. Харкові. Кандидат у члени ВКП(б) із
1932 р. (виключений через арешт). У 1927–1930 рр. служив у
Червоній армії. В органах ДПУ–НКВС служив у 1930–1938 рр. (з
річною перервою). У 1937 р. – помічник чергового коменданта
внутрішньої тюрми  УДБ  УНКВС  Харківської  області46.  Петро

43 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 68 зв.
44 Там само, арк. 216.
45 Там само, арк. 27.
46 Там само, арк. 190.

С. А. Руденко.

Одного дня з В. Кашиним за грати потрапив його підлеглий
Семен Андрійович Руденко. Він народився 17 травня 1905 р. у
с. Білозерка Білозерської волості Херсонського повіту Херсонсь
кої  губернії  у  родині  селянинабідняка, українець.  Закінчив
сільську школу. У 1927–1929 рр. служив у РСЧА. Службу у ДПУ
розпочав  із  1930 р.  вахтером  комендатури ДПУ  у  Харкові.  У
1937–1938 рр. – черговий комендант внутрішньої тюрми УДБ
УНКВС  по  Харківській  області.  19  грудня  1937 р.  із  нагоди
ХХріччя створення органів ВНК–ОДПУ–НКВС

«за зразкове виконання завдань уряду, активну боротьбу з контр-
революцією й охорону інтересів трудящих»

нагороджений ЦВК УРСР цінним подарунком і грамотою41.
«Зразкове виконання завдань уряду» С. Руденком полягало

у розстрілах засуджених, що відзначалося у його службовій ха
рактеристиці (мовою оригіналу. – Авт.):

«Энергичный, расторопный, в окружающей обстановке не теря-
ется, занимаемой должности вполне соответствовал. В личном
быту был не вполне скромным, любил гулять с посторонними
женщинами, к жене относился наплевательски, не как муж.

Во время работы в комендатуре УНКВД привлекался к ра-
боте по выполнению приговоров к ВМН вначале как подсоб-
ный сотрудник, а в период массовой работы по этой линии как
пом[ощник] Коменданта в его работе, что в известной степени
и испортило его в смысле чрезмерного мнения о себе.

Во время работы по выполнению приговоров к ВМН рабо-
тал, не считаясь со своим здоровьем, уставал до изнурения, но,
несмотря на это, свою основную работу – дежурство по Комен-
датуре УНКВД нёс хорошо. Никогда не хныкал, что работать тя-
жело, наоборот, сам подавал пример как надо работать.

В  обращении  с осуждёнными  к  ВМН  в  последнее  время
перед арестом проявлял грубость, на замечания окружающих
товарищей не обращал внимания, считая, что ему как Пом[ощ-
нику] Коменданта всё разрешено и он знает, что делает»42.

41 Про нагородження працівників НКВС УРСР. Постанова Центрального
Виконавчого Комітету УРСР // Вісті ВУЦВК. – 1937. – 20 грудня.

42 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 191.
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У січні 1939 р. І. Рудь був засуджений за ст. ст. 20617 п. «а»
та 101 КК УРСР до позбавлення волі на 10 років. Вирок згодом
було пом’якшено до 5 років таборів.

Важливу роль у доведенні зловживань співробітників внут
рішньої в’язниці УНКВС по Харківській області під час виконан
ня смертних вироків відіграв Петро Прокопійович Топунов. Він
народився 1909 р. на хуторі НовоОлександрівський Курської
губернії у родині селянинабідняка, росіянин. Член ВЛКСМ із
1932 р.  У  1930–1933 рр.  служив  у  Червоній  армії.  У  1933–
1935 рр. – вахтер комендатури Харківського обласного відділу
ДПУ–УНКВС. У 1935–1937 рр. – черговий помічник комендан
та, у 1937–1938 рр. – старший по корпусу внутрішньої тюрми
УНКВС по Харківській області53.

За власним зізнанням П. Топунова, весь період його роботи
у комендатурі він тісно «контактував» з інспектором апарату
особливоуповноваженого УНКВС по Харківській області В. Лєт
ньовим, якому переповідав про всі відомі йому правопорушен
ня та гріхи колег. Так, стараннями П. Топунова у 1935 р. була
викрита злочинна діяльність колишнього начальника спецкор
пуса  Ключникова,  засудженого до  6  років позбавлення  волі.
Завдяки «сигналам» донощика П. Топунова був звільнений без
права поновлення на роботі в органах НКВС наглядач комен
датури Самсоненко,  який виявляв незадоволення висвітлен
ням на заняттях партійної освіти поточної політики. У 1938 р.
П. Топунов викрив наглядача тюрми Великобрата, який вика
зав «державну таємницю» (ймовірно, базікав про виконання
смертних вироків у в’язниці).

Активність П. Топунова у викритті зловживань насторожу
вала нового начальника внутрішньої тюрми УДБ УНКВС по Хар
ківській  області  молодшого  лейтенанта  державної  безпеки
І. М. Кулішова54. Останній атестував П. Топунова як недисцип

53 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 188.
54 Кулішов Іван Миколайович (1897–?) – нар. в Умані Київської губ., украї

нець, із робітників, освіта – неповна середня, член ВКП(б) з 1918 р. У
1918–1920 рр. служив у РСЧА. У ЧК із 1921 р. На 27.07.1934 р. і до січня
1938 р. –  начальник Вовчанського райвідділу  НКВС Харківської обл.

Таран користувався авторитетом у коменданта А. Зеленого. Зі
слів колег:

«Таран вважав себе помічником коменданта по роботі при ви-
конанні вироків47 […] комендант Зелений його поважав і Таран
вважався його правою рукою»48 .

За намір привласнити гроші розстріляних громадян за допо
могою підроблених квитанцій П. Тарана прибрали з коменда
тури49. Із 13 вересня 1937 р. – фельд’єгер 3го розряду відділу
фельд’єгерського зв’язку УНКВС по Харківській області. Засуд
жений у січні 1939 р. за ст. ст. 20617 п. «а» та 101 КК УРСР до
позбавлення волі на 10 років, згодом вирок замінено на 5 років
виправнотрудових таборів.

У справі «харківських мародерів» проходив також Іван Пав-
лович Рудь, 1907 р. н. Спочатку його було затримано за п’яний
дебош на залізничній станції та непокору співробітнику міліції.
Пізніше наглядача 1ї категорії внутрішньої тюрми УДБ УНКВС
по Харківській області  звинуватили у пияцтві та  обкраданні
в’язнів, засуджених до вищої міри покарання50.

Про участь Івана Рудя у розстрілах «ворогів народу» свідчив
у суді Петро Таран:

«Після закінчення слухання справи, ми зібралися у вихідний день
і вирішили розділити речі серед тих працівників, які виконува-
ли вироки. Я, Кашин, Пушкарьов, Рудь і Винокуров зібралися
поблизу воріт, де були складені ці речі»51.

Для виправдання привласнення речей розстріляних І. Рудь на
вів суду, на його думку, «переконливі аргументи»:

«Білизну я взяв у барахлі як спецодяг, оскільки неможливо пра-
цювати у власній. Після роботи я змінював свою власну білизну
і надягав чисту білизну засуджених»52.

47 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 119.
48 Там само, арк. 217.
49 Там само, арк. 100.
50 Там само, арк. 189.
51 Там само, арк. 213.
52 Там само, арк. 214.
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Освіта нижча. Позапартійний. У 1922–1925 рр. – служив у Чер
воній армії. У 1926–1930 рр. – конюх Особливого відділу ДПУ
23ї стрілецької дивізії у Харкові. У 1930–1933 рр. – вахтер Хар
ківського  оперативного  сектору  –  обласного  відділу  ДПУ.  У
1933–1934 рр. – наглядач комендатури Харківського обласно
го відділу ДПУ. У 1934–1935 рр. – вахтер комендатури, у 1935–
1937 рр. – черговий комендант УНКВС по Харківській області.
У 1935 р. отримав догану, у 1936 р. – відсидів 5 діб за отримання
грошей від заарештованих. У 1937–1938 рр. – старший по кор
пусу внутрішньої тюрми УНКВС по Харківській області. У січні
1939 р.  характеризувався  як  дисциплінований  співробітник,
який сумлінно ставився до виконання службових обов’язків та
брав  участь  у  суспільнополітичному  життю  колективу.  «За
добрі показники та сумлінне виконання оперативних завдань»
був нагороджений НКВС СРСР іменним годинником58. Надання
Г. Пушкарьовим конфіденційної інформації керівництву УНКВС
по Харківській області позитивно вплинуло на вердикт суду –
2,5 роки позбавлення волі. Згодом Військова Колегія Верхов
ного Суду СРСР ухвалила інше рішення:

«Вбачаючи, що Пушкарьов свої злочинні дії здійснював під впли-
вом Кашина, а також те, що у порівняні його роль у цій справі
менш  активна,  замінити  йому  позбавлення  волі  строком  на
ОДИН РІК, із утримання заробітку 15%»59.

Причетність Григорія Пушкарьова до розстрілів простежу
ється у свідчення Петра Тарана:

«Збирали ми квитанції шляхом пошуку одягу засуджених після
приведення  вироків  у  виконання.  Це  робили  я,  Пушкарьов,
Кашин і Руденко»60.

Сам Пушкарьов не вважав за доцільне приховувати від слідства
той факт, що він і його колеги використовували речі розстрі
ляних, які висіли у роздягальні, де здійснювали вироки:

«В […] роздягальні висіли речі для того, щоб можна було пере-
одягнутися і в них працювати, і кожний співробітник одягав, а

58 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 192.
59 Там само, арк. 262.

лінованого, несумлінного та безініціативного співробітника та
відсторонив його від роботи у в’язниці, як такого, «що не відпо
відає  своєму  призначенню»55.  Із  травня 1938 р.  П. Топунов  –
старший наглядач дорожньотранспортного відділу ГУДБ НКВС
Південної залізниці, водночас виконував обов’язки комендан
та цього ж підрозділу.

Враховуючи плідну співпрацю П. Топунова зі слідством, на
чальник УНКВС по  Харківської  області  Григорій  Кобизєв  на
писав  листа  голові  військового  трибуналу  прикордонних  і
внутрішніх  військ по Харківській  області  військюристу  1го
рангу Семену Макаровичу Мироненку, де наголошував, що

«злочинна  діяльність Кашина,  Руденка,  Тарана  і  Рудя  викрита
завдяки отриманим від Топунова матеріалам»56.

Аргументи Г. Кобизєва трибуналврахував, і П. Топунова, який
перебував  під підпискою  про невиїзд,  було засуджено  до  2,5
років позбавлення волі умовно.

Документи, що зберігаються у кримінальній справі № 67401
зазначають, що Петро Топунов залучався до виконання смерт
них вироків. Так, у листі від 2 грудня 1938 р. начальнику УНКВС
по Харківської області Г. Кобизєву П. Топунов наголошував на
власному усвідомленні значущості здійснюваної ним «почес
ної місії»:

«Я розумів, кого розстрілював»57.

Інший таємний інформатор, який проходив по справі, стар
ший по корпусу внутрішньої тюрми Григорій Павлович Пушка-
рьов. Він народився у 1899 р. у с. Малинівка Чугуївського повіту
Харківської губернії у родині селянинасередняка, українець.

Працював в УНКВС  по  Харківській  обл.  Із  15.02.1938 р. –  начальник
слідчої тюрми УДБ, із 1939 р. – начальник тюремного відділку, до осені
1941 р.  –  начальник  відділку  УНКВС  по  Харківській обл.  Упродовж
1941–1942 рр. – командир партизанського загону, що діяв у Липець
кому, Дергачовському, Богодухівському, НовоВодолазькому районах
Харківської обл. Нагороджений двома орденами Червоної Зірки.

55 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 188.
56 Там само, спр. 0322 (конверт).
57 Там само, спр. 67401, конверт, арк. 2.
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Всі ці акти мали однаковий заголовок, який різнився лише
датою, кількістю засуджених і судовою інстанцією. Наприклад,
«рекордний» акт від 25 травня 1938 р. починався так (мовою
оригіналу. – Авт.):

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
АКТ

Город Харьков «25» мая 1938 года.
Мы, нижеподписавшиеся, Комендант Управления НКВД по

Харьковской  области ЗЕЛЁНЫЙ,  Ст[арший] Пом[ощник]  Харь-
ковского Обл[астного]  Прокурора ДЁМИН  и  Деж[урный]  По-
м[ощник]  Коменданта  Управления  НКВД  по  Харьковской
Области Старшина ВИНОКУРОВ, на основании приказания За-
м[естителя]  Начальника  Управления  НКВД  по  Харьковской
области Ст[аршего] Лейтенанта Государственной безопасности
тов. ПЕРЦОВА от 23 Мая 1938 года, сего числа привели в испол-
нение приговора над осуждёнными решением Особой Тройки
при  УНКВД  по  Харьковской  области  от  15  апреля  1938  года
(протокол  № 44)  к  высшей  мере  уголовного  наказания  –
РАССТРЕЛУ […]».

Далі були перелічені 144 особи, які були убиті цього дня64.
Участь у розстрілах «ворогів народу», на відміну від його

колег по розстрільній команді, сприяла кар’єрному зростанню
П. Винокурова. У 1938 р. його нагородили годинником, наступ
ного  року  призначили  оперуповноваженим  Харківського
міського відділу НКВС65.

1 2 3 4

вівторок 24.05.1938 р. акт відсутній

середа 25.05.1938 р. 144

четвер 26.05.1938 р. 2

п’ятниця 27.05.1938 р. акт відсутній

субота 28.05.1938 р. 43 (8+35) 2

64 Стрелок Зелёный. Рабочая неделя (21–28 мая 1938 г.) // Режим досту
пу:  https://allin777.livejournal.com/380693.html.  Дата  відвідання  10
травня 2019.

65 ГДА СБ України, ф. 1, оп. 1, спр. 45704, т. 2, арк. 238–238 зв.

потім вішав назад. Серед цього одягу висіли і чисті речі, в яких
могли їздити лише за арештованими у в’язницю»61.

До розстрільної команди коменданта А. Зеленого входив й
уродженець Костянтинграда Полтавської  губернії з  нижчою
освітою Павло Якович Винокуров. Народився 1905 р. у родині
українського робітникаслюсаря та селянки. В органах ДПУ із
1924 р. Упродовж 1934–1939 рр. – наглядач внутрішньої тюрми,
діловод і інспектор комендатури, черговий помічник началь
ника в’язниці та черговий  помічник  коменданта Управління
НКВС по Харківській області62.

Про участь Павла Винокурова у розстрілах влітку 1937 р. ві
домо із його свідчень у кримінальній справі на Василя Кашина:

«Мені Таран поклав розірвані туфлі, чоботи без підметок, старе
осіннє пальто. Я нічого не виніс із комендатури, а кинув у кім-
нату, де  ми  працювали.  Там ці  речі  і  залишалися  і  викорис-
товувалися  виключно  як  спецодяг  для роботи  по  виконанню
вироків»63.

Прізвище Винокурова фігурувало в інших документах відом
ства, зокрема, у так званих розстрільних документах, датова
них 1938 р. Згідно з оприлюдненими російським дослідником
К. Богуславським актів про виконання смертних вироків у Хар
кові П. Винокуров причетний до вбивства наприкінці травня
1938 р. 410 осіб.

Розстріли у Харкові з 21 по 28 травня 1938 р.
Таблиця 3

60 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 213 зв.
61 Там само, арк. 216.
62 Там само, ф. 1, оп. 1, спр. 45704, т. 2, арк. 238–238 зв.
63 Там само, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 119 зв.

День тижня Дата Кількість розстріляних Кількість актів

1 2 3 4

субота 21.05.1938 р. 80

неділя 22.05.1938 р. 35

понеділок 23.05.1938 р. 106 (1+105) 2
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«Мій підпис є на актах про виконання вироків над троцькістами.
Всього лише за день до свого арешту у Харкові, де були стягнуті
для суду Військової колегії троцькісти Лівобережжя України, я
через хворобу прокурора і зайнятість голови Колегії, сам, за їх
дорученням, провів операцію по виконанню вироку над 75-ю
троцькістами (це може підтвердити голова Колегії, що засідала
у Харкові 8, 9, 10 і 11 липня)»69.

Слід відзначити, що саме після розстрілів «троцькістів Лі
вобережжя України», за словами Винокурова, було ухвалено:

«[…] розділити ці речі між співробітниками, які брали участь у
виконанні вироків»70.

Речі страчених таємно перенесли з комірчини внутрішньої тюр
ми та заховали у закритому підворітті УНКВС (мало вихід на
вулицю Чернишевську71) серед конфіскованої літератури72.

Окрім В. Кашина, С. Руденка, І. Рудя, Г. Пушкарьова, П. Топу
нова, П. Тарана і П. Винокурова участь у розподілі речей розст
ріляних «троцькістів» брали: старший наглядач спецкорпусу
УНКВС по Харківській області М. В. Сиромятников (свідчення
В. Кашина73, П. Тарана74, Г. Пушкарьова75); наглядач  внутріш
ньої  тюрми  УНКВС по  Харківській  області  Григорій  Іванович
Скрипиця  (1902 р. н., уродженець  станції  Мерчик  Харківської
губернії) – свідчення В. Кашина76, П. Тарана77, Г. Пушкарьова78;

69 Відлуння Великого терору: зб. док. у 3х т. / відп. ред.: В. Васильєв, Р. 
Подкур, Л. Віола. Т. 3. Чекісти Сталіна в лещатах «соціалістичної закон
ності». Егодокументи  1938–1941 рр. /  уклад.: А. Савін,  О. Тепляков,
М. Юнге. – К.: Видавець В. Захарченко, 2019. – С. 720.

70 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 119.
71 Там само, арк. 70.
72 Там само, арк. 70 зв.
73 Там само, арк. 215.
74 Там само, арк. 88 зв.
75 Там само, арк. 215.
76 Там само, арк. 70.
77 Там само, арк. 88 зв.
78 Там само, арк. 107 зв.

У матеріалах досудового слідства проходить Аркадій Васи-
льович Ганін, який на допиті 22 травня 1938 р. заявив що:

«[…]  участь  у  виконанні  вироків  до  ВМП  я  брав  із  осені  1937
року»66.

Він народився  1905 р.  у с. Лабановському Архангельської  гу
бернії у селянській родині. Кандидат у члени ВКП(б) із 1939 р.
Освіта  нижча.  Певний  час  займався  хліборобством.  У  1927–
1929 рр. – молодший командир у військах ОДПУ. В ОДПУ працю
вав до 1934 р. Із 1936 р. – вахтер, із 1937 р. – старший наглядач
в’язниці,  із 1938 р. – черговий помічник начальника в’язниці
УДБ, у 1939–1941 рр. – заступник начальника внутрішньої тюр
ми УНКВС по Харківській області. Перед Другою світовою вій
ною вибув із Харкова. Подальша доля невідома.

До переліку осіб, задіяних у розстрілах «шпигунів», «дивер
сантів»,  «куркулів»,  «петлюрівців»,  «троцькістів», «білогвар
дійців» наприкінці 1930х рр., слід віднести старшого наглядача
внутрішньої тюрми УНКВС по Харківській області Миколу Ми-
колайовича Скорика. Він народився 1912 р. у Харкові у родині
залізничника, в органах НКВС працював із 1936 р. Допитаний
25 січня 1938 р. як свідок, він заявив, що

«я працюю по виконанню вироків недавно, якихось два місяці»67.

При з’ясуванні кола осіб, які розстрілювали в Харкові, слід
враховувати, що існувала загальносоюзна практика, коли ви
роки виконували не лише штатні кати, але і високопосадовці в
апараті НКВС. У Харкові поки що вдалося встановити лише од
ного такого «ентузіаста» – помічника начальника 4го відділу
УДБ НКВС УРСР капітана державної безпеки С. С. Брука68. Пере
буваючи за гратами, він писав наркому внутрішніх справ СРСР
М. Єжову:

66 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 126.
67 Там само, арк. 216 зв.
68 Брук Соломон Соломонович (05.08.1898–08.02.1938) – із 25.01.1934 р. –

помічник  начальника  секретнополітичного  відділу  ДПУ  УСРР.  Із
26.10.1936 р. – помічник начальника СПВ УДБ НКВС УРСР. Заарешто
ваний 11.07.1937 р. Розстріляний у Москві.



Смертні вироки у період Великого терору на Харківщині                         3534 Вадим Золотарьов, Олег Бажан

Дмитрович  Бурда,  який  народився  у  1908 р.  у  с. Дробинівка
Новосанжарівської волості Кобеляцького повіту Полтавської
губернії в українській селянській родині, освіта – нижча. Працю
вав в УНКВС по Харківській області: із 1936 р. – вахтер коменда
тури,  із  1937 р.  – наглядач  внутрішньої  в’язниці,  із  1938 р. –
старший наглядач внутрішньої в’язниці, у 1939–1941 рр. – стар
ший по корпусу внутрішньої тюрми, помер у 1974 р.86 Другий –
це  Андрій  Пилипович  Кочетов,  який  народився  у  1894 р.  у
с. Смирновка Орловської губернії у родині російського робітни
ка.  У  1934–1938 рр.  наглядач  внутрішньої  тюрми  УНКВС  по
Харківській області.

«Операція»: спроба історичної реконструкції
У матеріалах кримінальної справи № 67401 страту засудже

них харківські тюремники часто просто називали «операцією».
Документація внутрішньої тюрми УНКВС по Харківській області
про  розстріли  в’язнів  поки  що  не  виявлена.  Вірогідно,  що
відповідні документи були знищені напередодні Другої світо
вої  війни.  Про  це побіжно свідчить  копія  записки  помічника
начальника тюрми Зайцева:

«Здані  реєстраційні  журнали  руху  ув’язнених  по  в’язниці  УДБ
УНКВС по Харківській області до серпня місяця 1939 року сек-
ретарю УНКВС – всі знищені»87.

Використовуючи свідчення співробітників спецкорпусу УНКВС
по Харківській області, спробуємо відновити деякі деталі про
цедури розстрілів ворогів народу.

Спочатку всіх засуджених на смерть звозили до внутрішньої
тюрми УДБ УНКВС Харківської області (згадується в різних до
кументах або як спецкорпус № 1 або просто внутрішня тюрма)
з в’язниці № 5 на Холодній Горі (вона ж тюрма відділу місць
ув’язнення УНКВС Харківської області) та інших пенітенціарних
закладів.  Внутрішня  тюрма  знаходилася  у  дворі  Управління
НКВС, проте, як вона виглядала у ті часи, невідомо.

86 Докладніше див. Петров Н.В. Награждены за расстрел. 1940. – С. 217–
218.

87 ГДА СБ України, ф. 1, оп. 1, спр. 45704, т. 2, арк. 240.

старший наглядач внутрішньої в’язниці УНКВС по Харківській
області П. Д. Михов – свідчення В. Кашина79, П. Тарана80, Г. Пуш
карьова81.

Проте  Пилип  Дмитрович  Михов  (1907 р. н.,  уродженець
с. Богданівка  Катеринославської губернії,  болгарин,  із селян,

кандидат  у  члени  ВКП(б)  із
1931 р.)  свою  участь  у  отри
манні речей розстріляних осіб
під час розслідування запере
чував і запевняв слідство, що
інформував  про  це  неподоб
ство коменданта А. Зеленого82.
Заслуговують  на  увагу  слова
П. Михова:
«Я помічав раніше, що Руден-
ко, а також Таран після вико-
нання  вироків  обшарювали
трупи, оглядаючи кишені»83.

Крім П. Михова, Г. Скрипи
ці,  М. Сиромятникова,  є  під
стави  вважати  учасниками
розстрільної команди в УНКВС
по Харківській області ще двох
наглядачів  внутрішньої  тюр
ми. Як стверджували Г. Пушка
рьов84 та П. Таран85, у розподілі
речей розстріляних осіб брали

участь ще двоє наглядачів внутрішньої в’язниці. Це  Тимофій

Т. Д. Бурда.

79 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 70.
80 Там само, арк. 88 зв.
81 Там само, арк. 107 зв
82 Там само, арк. 219.
83 Там само, арк. 136.
84 Там само , арк. 107 зв.
85 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 88 зв.
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кого повіту Курської губернії, росіянин, із селян, освіта незакін
чена середня, член ВКП(б) із 1946 р. У 1934–1940 рр. працював в
УНКВС по Харківській області (вахтер комендатури, старший
наглядач внутрішньої в’язниці, старший по корпусу внутріш
ньої  тюрми,  помер  у  1996 р.93; Олексій  Гнатович  Денисенко,
1901 р. н., уродженець с. Солоха Борисовського району Курської
області, позапартійний, у 1937–1939 рр. – наглядач внутрішньої
в’язниці  УНКВС  по  Харківській  області;  Микита  Васильович
Мельник, 1893 р. н., уродженець с. Велика Данилівка Харківської
губернії, із селян, українець, освіта нижча, член ВКП(б) із 1943 р.,
у  1930–1941 рр.  –  старший  по  внутрішній  в’язниці,  помер  у
1974 р.94; Петро  Олексійович  Пендюх,  1906 р. н.,  уродженець
с. Видновка Краснопільского району Сумської області, за соці
альним походженням  робітник,  українець,  закінчив  сільську
школу, у 1937–1939 рр. – наглядач внутрішньої в’язниці; Іван
Павлович Смикалов, 1903 р. н., уродженець с. Кобелівка Білго
родського повіту Курської губернії, за соціальним походжен
ням – робітник, українець, освіта нижча, член ВКП(б) із 1939 р.,
у 1934–1939 рр. – старший наглядач, черговий помічник комен
данта УНКВС по Харківській області, помер у 1985 р.95

Сам процес підготовки до розстрілу описав наглядач внут
рішньої тюрми М. М. Скорика:

«Засуджених  виводять  з  камери у  прохідну  спецкорпусу,  біля
дверей, що виходять у двір – по два, три, п’ять осіб одразу. Тут
очікують наглядачі і зв’язують засуджених»96.

П. Винокуров уточнював:
«приходилось на одного засудженого два працівника – один три-

мав, а інший зв’язував»97.

93 Докладніше див. Петров Н.В. Награждены за расстрел. 1940. – С. 229–
230.

94 Там само. – С. 284–289.
95 Там само. – С. 312–313.
96 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 114 зв.
97 Там само, арк. 216 зв.

За прийом і розміщення осіб, засуджених до страти згідно
рішення трійки при УНКВС Харківської області, відповідав стар
ший по внутрішній тюрмі Григорій Пушкарьов. Ось чому кон
тингент засуджених тюремщики  називали між  собою  «люди
Пушкарьова»88. Останній свідчив, що

«коли брали ув’язнених із в’язниці для виконання вироків, дохо-
дило до того, що у двох камерах перебувало до 180 осіб, вони
просили їсти, пити, деякі просили купити їм тютюну, хліба, сту-
кали безперервно в двері. Я доповів про це Кашину, він мені
сказав, щоб заспокоїти їх – потрібно забирати гроші»89.

Слід зауважити, що інші співробітники спецкорпусу неодно
разово наголошували на тому, що збирати гроші у засуджених
на смерть Г. Пушкарьов почав за власною ініціативою. І лише
коли йому зробили «пред’яву», то почав «ділитися»90. Згідно
свідчень фігурантів справи, привезених смертників, зазвичай
розміщували у двох великих камерах спецкорпусу, що були пе
реповнені  (найбільш «вагомі» в’язні,  напевно,  перебували  в
інших камерах цієї в’язниці). Перед розстрілом у смертників у
спецкорпусі збирали гроші на продукти та цигарки. У коридорі
спецкорпусу, де знаходилися камери зі смертниками, чергував
міліціонер91.

Перед стратою начальник спецкорпусу Василь Кашин про
водив обшук в’язня, після чого зв’язував йому руки. До таких
дій, за словами В. Кашина, залучався майже весь склад нагля
дачів внутрішньої тюрми (всього 18 осіб)92, серед них: В. П. Ка
шин,  С. А. Руденко,  І. П. Рудь,  Г. П. Пушкарьов,  П. П. Топунов,
П. С. Таран, Т. Д. Бурда, П. Я. Винокуров, А. В. Ганін, П. Д. Михов,
М. М. Скорик, М. В. Сиромятников, Г. І. Скрипиця.

Окрім цих осіб, до роботи долучалися наглядачі Олексій Гри-
горович Девятилов, 1909 р. н., уродженець с. Озерки Беловець

88 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 215 зв.
89 Там само, арк. 214.
90 Там само, арк. 211 зв.
91 Там само, арк. 103–103 зв
92 Там само, арк. 68.
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«сержант 3 відділу Сова101 дав нам вказівку, щоб ми запитали у
засудженого колишнього співробітника Раскіна перед приведен-
ням вироку у виконання про те, які відомості він дав польсько-
му консульству,  і потім йому повідомити. Тоді я і Кашин били
його і запитували. Про гроші тоді не йшлося. Я тоді з Кашиним
били його і запитували, які він давав відомості… Бив заареш-
тованих я тоді за дорученням старших співробітників. Мені велів
заарештованих  бити  перед  розстрілом  Курпас102.  […]  Бити
заарештованих до розстрілу пропонувала ще з 4-го відділення
пом[ічник] Уповноваженого  Нечаєва103  і  з особливого  відділу
Щеголевський104. Я вважав, що, якщо оперуповноважений дає
такі вказівки, це є закон»105.

Своєю  жорстокістю до  в’язнів  вирізнявся  Василь Кашин.
Помічник коменданта УНКВС по Харківській області Павло Ви
нокуров у розмові зі слідчім описав два епізоди побиття В. Ка
шинім смертників:

«Був один випадок, коли у “чекальню”106 вивели одного заареш-
тованого і Кашин палицею його бив і питав, за що він засудже-
ний  і  за якою статтею107.  […] Я бачив,  як Кашин бив палицею

101 Сова Мефодій Нікандрович – оперуповноважений 3го (середньоєвро
пейського) відділку 3го (контррозвідувального) відділу УДБ УНКВС
по Харківській обл. Спецзвання не мав.

102 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 212 зв.
103 Нечаєва Євгенія Миколаївна (1905–?) – нар. у Харкові у сім’ї українсь

ких службовців, освіта середня, член ВКП(б). До 1935 р. – робітниця. Із
1935 р. – в органах НКВС. У 1937–1938 рр. – помічник оперуповнова
женого та оперуповноваженого 4го (секретнополітичного) відділу
УДБ УНКВС по Харківській обл. У 1939 р. – старший слідчий УНКВС по
Харківській обл. Сержант державної безпеки (22.06.1939 р.). Згадуєть
ся у романі І. Багряного «Сад Гетсиманський».

104 Щеголєвський Зіновій Ісайович (1901–?) – із 01.12.1935 – начальник 4го
відділку  Особливого  відділу  УДБ  УНКВС  по  Харківській  обл.  Із
01.04.1937 р. – начальник 2го (мотомеханічні та спеціальні частини)
5го (особливого) відділу УДБ УНКВС по Харківській обл. Старший лей
тенант  державної безпеки (23.02.1936 р.). 09.04.1938 р.  заарештова
ний. 19.08.1939 звільнений зпід варти.

105 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 213.
106 Чекальня (ожидалка [рос.]) – приміщення, де в’язні чекали своєї черги.
107 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 216 зв.

Процес проведення обшуку описав на допиті 25 січня 1938 р.
Митрофан Сиромятников:

«Раніше робили обшук, питали чи є ріжучі предмети і інші недо-
зволені до зберігання речі, при обшуку забирали і гроші, а ос-
таннім часом прямо запитують: “Гроші є, де заховані?”. Про інше
ні про що розмови і не буває … Якщо грошей не віддає – б’ють
і знову вимагають гроші»98.

Спочатку засуджених обшукував лише черговий комендант
внутрішньої  тюрми  Семен  Руденко,  однак після  збільшення
числа  засуджених  на  смерть,  порядок  змінили.  Для  обшуку
в’язнів стали долучатися й інші члени розстрільної команди.
Під час трусу Семен Руденко першим подав колегам приклад
рукоприкладства, мовляв у такий спосіб

«смертники швидше розкажуть, де у них приховані або зашиті
гроші», тобто «гроліки»99.

На суді Василь Кашин переконуватиме, що

«[…] побиття у повному розумінні цього слова не було, а створю-
вали шум серед ув’язнених, щоб забити їм баки, щоб вони не
розуміли, що їх будуть розстрілювати … Одного разу Руденко
сказав: “Знаєте, хлопці, якщо їх бити потихеньку, то вони від-
дають гроші»”. Це він сказав у присутності мене, Рудя, Ганіна,
Винокурова та інших. Ми тоді на це нічого не сказали, і після
цього все потихеньку почали штовхати засуджених і питали, де
ріжучі  предмети,  голки,  шпильки  і  гроші.  Якщо засуджені  го-
ворили, що грошей немає, то його били у потилицю, щоб він
швидше проходив і не затримував інших, а таких випадків, щоб
наполегливо били, не було. Це тривало місяці два–три до при-
ходу Нач[альника] в’язниці Кулішова»100.

Під час слідства та на судовому засіданні співробітники не
одноразово наголошували, що били перед розстрілом смерт
ників  за  наказом  співробітників  УДБ  УНКВС,  але  де  саме  це
відбувалося – не  зазначали.  Наприклад,  Семен  Руденко  свід
чив, що

98 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 116 зв.
99 Там само, арк. 73, 215.
100 Там само, арк. 211 зв.
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Після  виконання  вироків  траплялися  випадки  знущання
над трупами загиблих і факти мародерства, які детально описа
ні у матеріалах слідства. Василь Кашин визнав свою провину у
тому, що:

«Я, Таран і Руденко після приведення вироків до ВМП, побачив-
ши у одного з розстріляних золоті зуби, вирішили їх витягти, що
і зробили за допомогою лома. Зуби забрав собі Таран, заявив-
ши, що у нього немає зубів і необхідно вставити собі золоті […]
Інший випадок був у мене, Винокурова, Тарана і Топунова. Після
виконання вироків, Таран і Топунов вийняли золоті зуби у двох
розстріляних, потім посварилися через те, кому взяти зуби собі.
Скінчилося тим, що взяли і Таран, і Топунов. Через кілька днів я
бачив у Топунова знову вставлений золотий зуб»114.

Після екзекуції члени розстрільної команди прагнули гар
но відпочити. В. Кашин розповідав:

«Після закінчення операції по виконанню вироків над засудже-
ними до ВМП, весь склад, що брав участь в операції, а саме, ті
особи, яких я назвав вище, вечеряли у приміщенні червоного
куточка комендатури або в кабінеті Винокурова. При чому, як
система, купували пиво і випивку, яку тут же розпивали»115.

Позбавлення людини життя як покарання, що здійснювало
ся згідно вироку суду або позасудових органів, у добу сталінізму
було державною таємницею. Опираючись на архівні докумен
ти, можна стверджувати, що страта «ворогів народу» у 1937–
1938 рр. в адміністративному центрі Харківської області здійс
нювалася у підвалі спецкорпусу внутрішньої тюрми Управління
НКВС розстрільною командою у складі коменданта, начальника
та наглядачів в’язниці № 1 м. Харкова (близько 7 осіб). Відсут
ність контролю за виконавцями смертних вироків призводило
до постійних зловживань «штатних катів» – побиття, знущання
над засудженими до вищої міри покарання, присвоєння їх осо
бистих речей та цінностей.

Нижче публікується витяг із обвинувального висновку по
кримінальній справі на співробітників комендатури та внутріш
ньої в’язниці УДБ УНКВС по Харківській області. Документ пуб

114 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 79 зв.
115 Там само, арк. 68 зв.

двох  ув’язнених,  які  сиділи  у  кімнаті,  де очікують  виконання
вироку. Там було чоловік вісім тоді, сиділи зв’язаними і очіку-
вали прокурора, котрого довго не було»108.

На допиті 20 червня 1990 р. 82х річний свідок М. Сиромят
ников свідчив:

«Я  виводив  заарештованих, доставляв  їх  в  підвал  і  передавав
коменданту Зеленому. У підвалі знаходилися комендант Зеле-
ний, прокурор, прізвища імені та по-батькові його не знаю,  і,
наскільки я пам’ятаю, ще хтось із співробітників комендатури.
[…] Я згадую, що, коли я доставляв заарештованих у підвал, мені
доводилося бачити, що у кімнату, куди заводили заарештованих,
заходив комендант Зелений, у якого у руках був револьвер. З
цієї ж камери ми через деякий час прибирали трупи»109.

Розстріли відбувалися у підвалі внутрішньої в’язниці. При
міщення не збереглося, оскільки, за словами Митрофана Сиро
мятникова:

«Тієї кімнати уже немає, перший поверх Купрій підірвав,  коли
німці уже на Холодній Горі були»110.

За спогадами, у розстрільній кімнаті була роздягальня, де
висіли речі, в які перевдягалися виконавці смертних вироків
перед початком «операції». Серед цих речей знаходилися і речі
страчених.

На сьогодні невідомий тип зброї, з якої розстрілювали чекіс
ти «ворогів народу» у підвалах харківського УНКВС. Ексгумація
жертв комуністичних репресій у Харкові не проводилася, а в
оприлюднених архівних джерелах про це не йдеться. У прото
колах обшуків двох співробітників УНКВС, які брали участь у
виконанні смертних вироків, фігурує вилучена табельна зброя:
у Василя Кашина – браунінг111 та револьвер112, у Семена Руден
ка – пістолет «Маузер» з 14 набоями113.

108 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 217 зв.
109 Показания сотрудника Харьковского НКВД Сыромятникова о расстре

лах поляков в 1940 г. // https://allin777.livejournal.com/365216.html.
110 Заворотнов С.М. Харьковская Катынь. – С. 103.
111 ГДА СБ України, ф. 5, оп. 1, спр. 67401, арк. 61.
112 Там само, арк. 74 зв.
113 Там само, арк. 14
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приговоров, и избивая тех осуждённых, которые не сразу от
давали имевшиеся при них деньги. […]

Являясь ответственным за подготовку к выполнению при
говоров, КАШИН проявлял преступную халатность к выполне
нию своих прямых обязанностей, не руководил работой и не
принимал мер к поддержанию надлежащего порядка и дисцип
лины, а, напротив, подавал пример корыстной заинтересован
ности и незаконных действий другим работникам. […]

Указанные преступные действия КАШИНА вызывали в ряде
случаев со стороны подчинённых ему сотрудников подража
ние,  вносили разложение и  создавали  условия,  при которых
внимание работающих по подготовке к выполнению пригово
ров  оказывалось  сосредоточенным  не  на обеспечении столь
важного участка работы,  а на вымогательстве и присвоении
денег и вещей осуждённых. […]

КАШИН пьянствовал и дискредитировал себя, как работник
НКВД; в ночь на 19 марта, КАШИН в пьяном виде открыл стрель
бу из револьвера в чужом дворе, устроил дебош и был задер
жан милицией. […]

РУДЕНКО также, являясь старшим по службе в отношении
ряда других работников тюрьмы и комендатуры, в свою оче
редь, подавал пример разложения и преступного отношения к
служебным обязанностям.

По показаниям свидетелей, а также обвиняемого КАШИНА,
РУДЕНКО явился инициатором избиения осуждённых с целью
вымогательства денег. Он заявлял другим сотрудникам: «Нуж
но бить, и тогда скажут, где спрятаны деньги». […]

В избиениях  и вымогательстве  РУДЕНКО,  по  показаниям
свидетелей, проявлял особенную активность; при этом он вы
бирал  обычно  тех  из  осуждённых,  у  которых  «по  внешнему
виду,  по  одежде, можно  было  предполагать  наличие  денег».
(Показания свидетеля СКОРИКА […]).

По показаниям того же свидетеля СКОРИКА, РУДЕНКО, обоз
лённый  отсутствием  денег  у  того  или  иного  осуждённого,
влезал к нему на плечи и заставлял возить себя по комнате в
присутствии сотрудников и других осуждённых. […]

лікується мовою оригіналу. Наявні у тексті стилістичні й ор
фографічні помилки, що не впливають на зміст документа, вип
равлені без застережень.

№ 1

Із обвинувального висновку по кримінальній справі № -101389
по звинуваченню співробітників комендатури та внутрішньої
в’язниці Управління державної безпеки УНКВС по Харківській

області у зловживанні службовим становищем під час
виконання смертних вироків над «ворогами народу»

10 січня 1939 р.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по следственному делу № 101389 по

обвинению КАШИНА Василия Петровича
по ст. ст. 20617 п. «б», 188 и 101 УК,

РУДЕНКО Семена Андреевича по ст. ст. 20617 п. «б» и 188,
ТАРАНА Петра Степановича по ст. 20617 п. «б»,

РУДЬ Ивана Павловича по ст. 20617 п. «а», 188 и 101 УК УСССР,
ПУШКАРЕВА Григория Павловича по ст. 201617 п. «а» и

ТОПУНОВА Петра Прокофьевича по ст. 201617 п. «а»

УНКВД по Харьковской области были получены сведения о
том,  что  некоторые  сотрудники  комендатуры  и  внутренней
тюрьмы УГБ УНКВД совершают злоупотребления, присваивая
себе вещи арестованных и избивая осуждённых к высшей мере
наказания – расстрелу, в целях вымогательства у них денег.

Произведённым  расследованием  было  установлено,  что
указанные факты действительно имели место со стороны КА
ШИНА  –  временно  исполняющего  обязанности  начальника
тюрьмы УГБ, РУДЕНКО – старшего надзирателя тюрьмы, ТА
РАНА – бывшего пом[ощника] дежурного коменданта УНКВД
и РУДЬ – старшего надзирателя тюрьмы.

КАШИН, РУДЕНКО, ТАРАН и РУДЬ были арестованы.
Следствием установлено, что обвиняемые КАШИН, РУДЕН

КО и РУДЬ, используя своё служебное положение в корыстных
целях, систематически занимались вымогательством денег у
лиц,  осуждённых  к ВМН,  производя  это  перед  выполнением
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РУДЕНКО и КАШИНЫМ проявлял особую активность в вымо
гательстве денег и избиении осуждённых.

По показаниям свидетеля СЫРОМЯТНИКОВА: «Как только
заводили осуждённых в проходную, сейчас же начинались тре
бования  выдать  деньги  и все  время  только  и было  слышно:
“Деньги, давай деньги”. Пример подавали в этом, как и раньше,
РУДЕНКО и РУДЬ» […].

Обвиняемый  КАШИН  показал:  «РУДЬ  систематически за
нимался вымогательством денег у осуждённых в момент свя
зывания их, а также избивал их, если осуждённые сразу не от
давали денег … РУДЬ больше всех кричал и бил осуждённых,
требуя от них указать, где спрятаны или зашиты деньги» […].

Свою виновность РУДЬ отрицал, но, будучи уличён очными
ставками со  свидетелями  ГАНИНЫМ  и  СЫРОМЯТНИКОВЫМ,
[…] признал факты вымогательства.

РУДЬ пьянствовал и в пьяном виде 6/VІІ сего года устроил
в поезде пригородного сообщения и на ст. Минеральные Воды
Южн[ой] жел[езной] дор[оги] дебош, участвуя вместе с груп
пой хулиганов в избиении работника милиции и пытаясь его
обезоружить […].

ПУШКАРЁВ,  ст[арший]  надзиратель  тюрьмы,  собирая  у
осуждённых к ВМН, содержащихся временно в спецкорпусе № 1,
деньги для приобретения им продуктов, несколько раз собран
ные и оставшиеся после приведения приговора в исполнение
деньги расходовал по предложению КАШИНА на приобретение
продуктов для ужина сотрудников тюрьмы, принимавшим уча
стие в выполнении приговоров. (Показания обвиняемых КА
ШИНА, РУДЕНКО, ПУШКАРЁВА). […]

ТОПУНОВ,  бывший]  дежурный  пом[ощник]  коменданта
УНКВД, один раз участвовал в собирании денег на продукты
среди осуждённых, получил 22 рубля, впоследствии израсхо
дованных на ужин сотрудникам тюрьмы (показания свид[ете
ля] МЕЛЬНИКА, ДЕНИСЕНКО, обв[иняемого] ТОПУНОВА). Как
установлено, ТОПУНОВ, найдя в помещении, где приводились
в исполнение приговора, вставной золотой зуб, присвоил его и
использовал для вставления себе золотой коронки (показания
обвиняемых КАШИНА и ТОПУНОВА […]).

Как КАШИН, так и РУДЕНКО присваивали себе вещи осуж
дённых к ВМН. […]

Инициатором злоупотреблений  с  вещами  осуждённых,  а
также организатором преступных комбинаций с получением
денег из тюрьмы ОМЗ116  по квитанциям осуждённых, как было
установлено  следствием,  явился,  наряду  с  КАШИНЫМ,  быв
ш[ий]  дежурный  пом[ощник]  коменданта  ТАРАН  Пётр  Сте
панович.

В процессе следствия установлено, что ТАРАН летом 1937
года  организовал  делёж между  несколькими  сотрудниками
вещей осуждённых; руководя дележом, ТАРАН взял себе луч
шие вещи и в большом количестве.

Так, по показаниям обвиняемого КАШИНА, в одном только
указанном случае (август 1937 года) ТАРАН взял себе 13 штук
пальто, много обуви, белья и т. д. Для того, чтобы вынести присво-
енные вещи, ТАРАНУ понадобилось два матрацных мешка. […]

Присвоение вещей ТАРАНОМ производилось систематичес
ки, причём указанные вещи он продавал, вынося их на рынок. […]

В конце 1937 года ТАРАН совместно с КАШИНЫМ органи
зовал получение из бухгалтерии тюрьмы № 1 денег, принад
лежащих осуждённым. Для этой цели ТАРАН систематически
собирал квитанции, оставшиеся после приведения приговоров
в исполнение, написав собственноручно доверенность на по
лучение денег по собранным квитанциям – на своё имя. ТАРАН
по уговору с КАШИНЫМ, который как начальник тюрьмы УГБ
подписал доверенность, получил в тюрьме № 1 деньги, которые
пытался частью присвоить, частью разделить между соучаст
никами. […].

ТАРАН совместно с КАШИНЫМ и РУДЕНКО также выбывал
у осуждённых к ВМН после приведения приговора в исполне
ние – золотые зубы, которые забирал себе (показания обвиняе
мых КАШИНА, РУДЕНКО, ТОПУНОВА и признания ТАРАНА […]).

РУДЬ, являвшийся старшим надзирателем тюрьмы, как вид
но  из  показаний  обвиняемых  КАШИНА  и  РУДЕНКО  и  свиде
телей  СЫРОМЯТНИКОВА,  ТОПУНОВА,  ГАНИНА  […],  наряду  с

116 ОМЗ – отдел мест заключения (рос.)
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в том, что, злоупотребляя в корыстных целях своим служеб
ным положением, систематически совершал злоупотребления,
расхищая вещи  осуждённых и продавая их на  рынке, ТАРАН
совместно с КАШИНЫМ пытался присвоить деньги осуждён
ных по фиктивной доверенности,

т. е., в преступлении, предусмотренном ст. 20617 п. «б» УК
УССР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

4. РУДЬ Иван Павлович, 1907 года рождения, уроженец с. Ко
ротичи Люботинского района, украинец, из семьи крестьянина
середняка, беспартийный, служащий, ранее не судившийся. До
ареста – ст[арший] надзиратель внутренней тюрьмы УГБ УНКВД,

в том, что, злоупотребляя своим служебным положением,
систематически занимался вымогательством денег у осуждён
ных, избивая их. В пьяном виде устроил дебош, избив сотруд
ника железнодорожной милиции и пытаясь его обезоружить,

т. е., в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 20617 п. «а»,
188 и 101 УК УССР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ЧАСТИЧНО, НО
ИЗОБЛИЧАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ПОКАЗАНИЯМИ СВИДЕТЕЛЕЙ.

5. ПУШКАРЁВ  Григорий  Павлович, 1899 года  рожд[ения],
уроженец с. Малиновка Чугуевского района, украинец, из семьи
крестьянинасередняка, беспартийный, не судившийся, надзи
ратель внутренней тюрьмы УГБ УНКВД,

в том, что злоупотреблял своим служебным положением в
личных интересах,

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 20617 п. «а» УК
УССР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ЧАСТИЧНО.

6. ТОПУНОВ Пётр Прокофьевич, 1908 года рождения, уро
женец  хут[ора]  НовоАлександровского  Курской  области,  из
семьи крестьянинасередняка,  член  ЛКСМУ,  не  судившийся,
старш[ий] надзиратель ДТО117  ГУГБ НКВД Южной дороги,

117 ДТО – Дорожнотранспортный отдел (рос.)

На основании изложенного, обвиняются:

1. КАШИН Василий Петрович, 1905 года рождения, уроже
нец села Черемшан Татарской республики, русский, гражданин
СССР, из семьи крестьянинабедняка, служащий, бывший член
ВКП(б) с 1929 года. До ареста – дежурный пом[ощник] началь
ника тюрьмы УГБ УНКВД, ранее не судившийся,

в том, что, злоупотребляя своим служебным положением в
корыстных целях, занимался вымогательством денег у осуж
дённых к ВМН и избивал таковых, присваивал вещи осуждён
ных и пытался присвоить деньги осуждённых по фиктивной
доверенности.

Являясь ответственным за порученный ему важный учас
ток работы, преступнохалатно относился к своим обязаннос
тям, подавая подчинённым пример недисциплинированности
и  корыстной  заинтересованности.  Пьянствовал  и  в  пьяном
виде дискредитировал себя, как работника НКВД, устроив де
бош на улице и открыв бесцельную стрельбу из револьвера,

т. е., в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 20617 п. «б»,
188 и 101 УК УССР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

2. РУДЕНКО  Семён  Андреевич,  1905  года  рождения,  уро
женец  села  Белозерка  Днепропетровской  области, из  семьи
крестьянинабедняка, служащий,  беспартийный. До  ареста  –
надзиратель внутренней тюрьмы УГБ УНКВД,

в том, что, злоупотребляя в корыстных целях своим служеб
ным  положением,  систематически  занимался  вымогатель
ством денег у осуждённых к ВМН, избивая их, присваивая себе
вещи осуждённых,

т. е., в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 20617 п. «б»,
188 УК УССР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.

3. ТАРАН Пётр Степанович, 1905 года рождения, уроженец
села Н. Маячка (Крым), из семьи крестьянинасередняка, служа
щий, бывший кандидат ВКП(б) с 1932 года. До ареста – фельдъ
егерь отдела связи УНКВД, ранее дежурный пом[ощник] комен
данта УНКВД,
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в том, что злоупотреблял свои служебным положением в
личных интересах,

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 20617 п. «а» УК
УССР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ЧАСТИЧНО.

Следственное дело № 101389 по обвинению КАШИНА Ва
силия Петровича, ТАРАНА Петра Степановича, РУДЕНКО Семё
на Андреевича, РУДЬ Ивана Павловича, ПУШКАРЁВА Григория
Павловича  и  ТОПУНОВА  Петра  Прокофьевича  –  в  порядке
ст. 2014 УПК направить Военному Прокурору ПВВ118  УНКВД по
Харьковской области – для направления по подсудности.

СПРАВКА:
1. Обвиняемые содержатся под стражей в Харьковской

тюрьме, кроме ПУШКАРЁВА и ТОПУНОВА, находящихся
на свободе под подписку о невыезде.

2. Вещдоков по делу нет.
3. Материалы на лиц, проходящих по делу […], выделены в

отдельное производство.

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УНКВД
ПО ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЛ[АДШИЙ] ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
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Bazhan O., Zolotariov V. Death Penalties in The Times
of Great Terror in Kharkiv Region: Statistics,

Procedure and The Staff of The Executive Team

Purposes of the research are following: to analyze the peculiarities of the use
of the supreme penalty to the «enemies of the people» in the Kharkiv
region; to find out the moral and legal aspects of the procedure of
deprivation of human life during the Stalinist repressions; show the facts
of looting of the Kharkiv regional NKVD office employees. Co-authors
used archival materials and published sources to reach these goals.

Methodology and methods. Anthropological and prosopographic principles
became the leading ones for research. Authors also used the set of gen-
eral scientific and unique historical methods. Among them are historical
and legal; formal and legal (in the analysis of the procedure for adoption
by the investigative bodies of decisions on the application of measures
to ensure criminal proceedings); statistical and sociological methods (in
the study of personal affairs of employees of state security bodies in-
volved in the procedure of physical destruction of criminal and «politi-
cal» criminals); modeling method (for reconstruction of the execution
ritual, which prevailed in the Kharkiv regional NKVD office in the 1930”s).

Conclusions. Executing the death penalty according to the court sentence or
extrajudicial or military authorities in the Stalinist era was a state secret.

Today in the national archive researchers haven’t yet discovered the
documents (special instructions or instructions) that govern the proce-
dure for executing death sentences. The authors found that the execu-
tions of «enemies of the people» in 1937–1938 in the administrative
centre of Kharkiv region were carried out in the basement of the Inter-
nal Prison Corps of the NKVD regional office and executed by a firing
squad. This team consisted of Commandant, Chief, and Prison Warden
# 1. The lack of control over executors resulted in numerous abuses of
«regular torturers». In particular, they were the beating, the abuse of
persons sentenced to a higher degree of punishment, the appropriation
of their personal belongings.

Key words: death penalty, the Great terror, political repressions, NKVD, Kharkiv.
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співробітників розкаювався, визнавав свої помилки, але перекла-
дав провину на керівників УНКВД і НКВД УРСР.

Ключові  слова: Великий  терор, Харків, органи державної  безпеки,
політичні репресії, НКВД, виконавці.

Діяльність  співробітників  Харківського  губернського/ок
ружного/обласного відділу/управління ВУЧК–ГПУ–НКВД  ак
тивно досліджується з початку 1990х рр. Хоча інформація про
поточну роботу харківських чекістів почала друкуватися ще на
початку 1920х рр. Так, М. Лацис, який очолював ВУЧК у 1919 р.,
видав дві публіцистичні брошури, де, серед іншого, згадував про
результати роботи харківського ЧК1. Він особливо акцентував
увагу на необхідності запровадження більшовиками «червоно
го терору», наголошуючи на небезпеці «буржуазної контрре
волюції», у тому числі «націоналістичної».

1923 р. став роком підведенням певних підсумків діяльності
ВУЧК в радянській Україні. Опубліковані історикопубліцистич
ні праці2 окреслили коло ворогів більшовицького режиму УСРР:
«петлюрівці», «савінковці», «політичні бандити», «врангелівці»,
«контрреволюційні партії» та ін. Саме представників цієї «контр
революції» арештовували співробітники Харківської губЧК.

Загалом опубліковані упродовж 1950–1980х рр. праці із іс
торії комуністичних органів державної безпеки стверджували
декілька тез:
 повну підпорядкованість і відданість співробітників держ

безпеки вищому політичному керівництву СРСР;
 ВЧК–ГПУ–НКВД – це основний орган боротьби із контрре

волюцією;
 ВУЧК – це периферійний підрозділ ВЧК. Факт незалежності

радянської України до 1922 р. повністю ігнорувався3.

1 Лацис М.И. Два года борьбы на внутреннем фронте: Популярный обзор
двухгодичной  деятельности  Чрезвычайных  комиссий  по  борьбе  с
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности. – М.:
Госиздат, 1920. – 87 с.; Лацис (Судрабс) М.Я. Чрезвычайные комиссии по
борьбе с контрреволюцией. – М.: Госиздат, 1921. – 62 с.

2 Малицкий А. Чека и ГПУ. – Х.: Путь просвещения, 1923. – 50 с.; Дукель-
ский С.С. ЧК на Украине / подгот. Ю. Фельштинский. – Вермонт, 1989. –
151 с.
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«Співробітники звикли до спрощеного слідства…»:
партійні збори УНКВД по Харківській області у

контексті припинення масових операцій
у листопаді 1938 рр.

Мета – на підставі протоколу партійних зборів від 26–27 січня 1939 р.
УГБ УНКВД по Харківській області дослідити особливості проведення
масових репресивних операцій під час Великого терору у 1937–
1938 рр., процес визначення кола порушників «соціалістичної за-
конності», стратегії захисту співробітників державної безпеки після
припинення масових операцій у листопаді 1938 р.

Методологія  та  методи. Для  реалізації  означеної мети  були  задіяні
методи психологічної й історичної реконструкції, проблемно-хроно-
логічний, конкретно-пошуковий методи. Під час роботи із архівними
матеріалами був використаний метод герменевтики. Критика істо-
ричного джерела здійснювалася з урахуванням принципів об’єктив-
ності та історизму.

Висновки. Автори проаналізували деякі аспекти реалізації Великого
терору на Харківщині у 1937–1938 рр. у сучасній українській істо-
ріографії. Основна дослідницька увага була зосереджена на пере-
бігу  масових  операцій,  вивченні  мотивів  та  визначенні  об’єктів
репресивної політики, дослідженні біографій як жертв сталінської
політики, так і виконавців волі кремлівського вождя. На підставі
аналізу зазначеного протоколу партійних зборів автори визначили
нюанси поведінки співробітників держбезпеки УНКВД по Харківській
області. Зокрема, несприйняття обвинувачень у порушенні «соці-
алістичної законності»; визнання лише окремих помилок під час
слідчого провадження; виправдування своїх дій небажанням ке-
рівництва відділу/УНКВД дослухатися до аргументів слідчого. Деякі
співробітники розуміли, що здійснювали порушення «соціалістичної
законності», але були переконані, що це «правильна лінія» та їхні
кроки будуть розцінені як «захист контрреволюціонерів». Дехто зі
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кого терору 1937–1938 рр.6 Автори акцентували увагу на пос
тійних кадрових переміщеннях і  структурних реорганізаціях
УНКВД по Харківській області. Такі кроки мотивувалися спро
бами  у  короткі  терміни  створити  ефективні  підрозділи  для
проведення масових чисток на підставі соціального походжен
ня, минулої політичної діяльності, релігійних вірувань тощо.

В. Золотарьов зазначив, що  міжрайонні  слідчі  оперативні
групи УГБ УНКВД по Харківській області, сформовані для про
ведення масових репресивних операцій, були нездатні забез
печити  виконання  оперативних  наказів  НКВД  СРСР.  Чекісти
становили менше 50% їхнього особового складу. Тому до складу
цих груп були включені міліціонери, чекісти запасу, курсанти
училищ  НКВД  і  прикордонних  військ.  В  умовах  спрощеного
слідства та фактичної відсутності прокурорського нагляду це
спричинило масові тортури підслідних. Особливо «відзначили
ся» курсанти Харківського прикордонного училища, які за свід
ченням очевидців,

«[…] били будь-кого, аби перед ними був заарештований»7.
Таку поведінку курсантів можна пояснити тією обставиною, що
до  таких  училищ  приймали найбільш  ідеологічно  лояльних
комсомольців і комуністів. Тому для курсантів арештант не був
людиною, лише «ворогом народу», на якого не поширювалися
соціальнозначимі орієнтири ставлення до особистості.

На думку В. Золотарьова, масове застосування тортур поча
лося після приїзду до УРСР у серпні 1937 р. заступника наркома
внутрішніх справ СРСР, комісара державної безпеки 2го рангу
Л. Бєльського. Співробітник 5 відділу УГБ НКВД УРСР, із травня
1938 р. – начальник УНКВД по Київській області капітан дер
жавної безпеки О. Долгушев свідчив:

6 Золотарьов В. Діяльність органів радянської держбезпеки зі здійснен
ня «куркульської операції» у Харківській області (1937–1938 рр.) // З
архівів ВУЧК–ГПУ–НКВС –КГБ. – 2007. – № 1. – С. 158–171; Бажан О., Зо-
лотарьов В. Великий терор на Харківщині (1937–1938 рр.) // Реабілі
товані історією. Харківська область. – Кн. 3. – Ч. 1. – К.–Х., 2015. – С. 7–30.

7 Золотарьов В. Діяльність органів радянської держбезпеки зі здійснен
ня  «куркульської операції»  у  Харківській  області  (1937–1938 рр.).  –
С. 169.

Також за радянської доби практично не публікувалися нові
документи із історії ВЧК–ВУЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–
МВД–КГБ. Це було пов’язано із небажанням вищого партійно
радянського  керівництва  розсекречувати  документи  спец
служб і заодно підтримувався ореол таємничості.

Деяким  виключенням  стала  монографія «Всеукраинская
чрезвычайная комиссия (1918–1922)», що була опублікована у
1990 р.  Її  автори  залишалися  у лоні  радянської  історіографії
щодо діяльності комуністичних спецслужб, але увели до обігу
чимало нових фактів про формування і функціонування ВУЧК
у 1918 – початку 1920х рр. Зокрема, розкрита роль різних хар
ківських комітетів боротьби із контрреволюцією, що передува
ли створенню ВУЧК4.

Із початком «архівної революції» у 1990х рр. був відкритий
доступ до документів комуністичних спецслужб із фондів пар
тійнорадянських органів, Галузевого державного архіву Служ
би безпеки України. Одразу почали публікуватися документи і
наукові праці із історії комуністичних спецслужб. Зокрема, відо
мий харківський вчений В. Золотарьов підготував низку праць
про діяльність співробітників Харківського ГПУ–УНКВД5.

В. Золотарьов та О. Бажан також докладно дослідили роль
харківських чекістів у реалізації масових операцій під час Вели

3 Софинов П.Г. Очерки истории ВЧК / П. Г. Софинов. – М.: Политиздат, 1960. –
248 с.; Велидов А.С. На страже завоеваний Октября // История СССР. –
1970. – № 1. – С. 3–26; Он же. Ленинская концепция советских органов
государственной безопасности (Исторический очерк) // Проблемы и
суждения. – 1990. – № 2. – С. 19–37; Голинков Д.Л. Крушение антисовет
ского подполья в СССР. – М.: Политиздат, 1980. – Кн. 1. – 335 с.; На защите
революции. Из истории Всеукраинской Чрезвычайной комиссии 1917–
1922 гг.: Сб. док. и мат. – К.: Политиздат Украины, 1971. – 391 с. та ін.

4 Маймескулов Л.Н., Рогожин А.И., Сташис В.В. Всеукраинская чрезвычай
ная комиссия (1918–1922). – Х.: Основа, 1990. – 345 с.

5 Золотарьов В.А.  ЧК–ДПУ–НКВС  на  Харківщині:  люди  та долі  (1919–
1941). – Х.: Фоліо, 2003. – 477 с.; Його ж. Секретнополітичний відділ ДПУ
УСРР:  справи  та  люди.  –  Х.:  Фоліо, 2007.  –  319 с.;  Бажан О.Г.,  Золота-
рьов В.А. М’ясник: сторінки біографії старшого лейтенанта держбезпе
ки Давида  Перцова  //  Одесика. –  Вип. 12.  –  Одеса: Друкарський  дім,
2011. – С. 199–248 та ін.
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дат у члени політбюро ЦК КП(б)У О. Осипов на одній з опера
тивних нарад УНКВД по Харківській області заявив:

«Краще добре побити ворога та відповідати за те, що бив, ніж не
чіпати і за це нести відповідальність перед партією»11.

Отже, місцеві  апарати  органів  держбезпеки,  незважаючи  на
масові  арешти  обласних  і  районних  партійних  керівників,
співпрацювали із партійними комітетами КП(б)У. Спроби окре
мих секретарів обкомів Компартії під час затвердження кадрів
обласного УНКВД звинуватити співробітників держбезпеки у
катуваннях були одразу нівельовані окриком Й. Сталіна. Остан
ній 10 січня 1939 р. надіслав шифротелеграму секретарям об
комів  і крайкомів  Компартії,  начальникам УНКВД, наркомам
внутрішніх справ республік:

«ЦК ВКП стало відомо, що секретарі обкомів – крайкомів, переві-
ряючи співробітників УНКВД, ставлять їм у вину використання
фізичного  впливу  стосовно  арештантів  як  щось злочинне. ЦК
ВКП роз’яснює, що використання фізичного впливу у практиці
НКВД було допущене із 1937 р. із дозволу ЦК ВКП12. При цьому
зазначалося,  що фізичний  вплив допускався як виключення  і
при тому стосовно лише тих явних ворогів народу, які, викори-
стовуючи гуманні методи допиту, зухвало відмовляються видати
заколотників, місяцями не дають свідчень, намагаються загаль-
мувати  розкриття  змовників, які  залишилися  на  волі  –  тобто
продовжують боротьбу із Радянською владою також у в’язниці.
[…] ЦК ВКП вважає, що метод фізичного впливу повинен обо-
в’язково використовуватися і надалі, у вигляді виключення, сто-
совно явних і нероззброєних ворогів народу як цілком вірний і
доцільний метод. ЦК ВКП вимагає від секретарів обкомів, край-
комів,  ЦК  національних  Компартій,  щоб  вони  при  перевірці
співробітників НКВД керувалися даним роз’ясненням»13.

Таким чином, теза М. Хрущова, проголошена на ХХ з’їзді КПРС,
про вихід органів державної безпеки зпід контролю партійних
органів цілком безпідставна.

11 Золотарьов В. Діяльність органів радянської держбезпеки зі здійснен
ня «куркульської операції» у Харківській області ... – С. 166.

12 Так у тексті.
13 Лубянка. Сталин и НКВД–НКГБ–ГУКР «Смерш». 1939 – март 1946 / сост.

В. Хаустов, В. Наумов, Н. Плотникова. – М.: МФД, Материк, 2006. – С. 14–15.

«Бєльський всім дав ясну установку на оперативній нараді співро-
бітників наркомату: “Шпигун або учасник організації, все рівно
він буде розстріляний. Для того, щоб отримати від нього все –
дайте йому по пиці. Чому не можна?”. Всі схвально віднеслися
до  цього.  Пам’ятаю,  як  поступово  почалося  застосовування
фізичних методів впливу. Йшло це з наркомату, а дивлячись на
наркомат, і в областях почали застосовувати ці форми слідства»8.

Л. Бєльський 9 серпня 1937 р. брав участь у засіданні «трійки»
УНКВД  по  Харківській  області.  На  цьому  засіданні  ухвалили
смертний вирок для 156 осіб й ув’язнення до виправнотрудо
вих таборів для 26 осіб. В. Золотарьов наполягав, що Л. Бельсь
кий провів інструктаж для керівництва УНКВД та оперативних
співробітників щодо застосування тортур, і його присутність
на засіданні «трійки» зумовила такі суворі вироки9.

Оперуповноважений 4 відділу УДБ УНКВД по Харківській
області Я. Ротштейн пізніше свідчив:

«Ми добивалися від арештованих свідчень у більшості випадків
палицею, кулаком, як наслідок, люди у напівсвідомому стані,
часто невинні, давали свідчення, лежачи на підлозі підписували
протоколи про свою причетність до контрреволюційної органі-
зації. […] Ми від втоми падали з ніг. […] Я особисто, починаючи
з серпня 1937 р. до 25 червня 1938 р., закінчував роботу о 6–7
годині ранку. Я не знав відпочинку, працював дуже часто без
вихідних днів. Я не мав часу, щоб приділити увагу собі, дітям
своїм, яких я мав виховувати у більшовицькому дусі. […] Бувало
йдеш о  четвертій–п’ятій або  о  пів на шосту  годині ранку. На-
чальник відділу, який висипається з часу до чотирьох у своєму
кабінеті, розпочинає вранці обходити кабінети та смикати двері.
Немає співробітника – дає секретарю  наказ для чергової мо-
ральної догани. А завтра викликає – і ти життю не радий після
такого виклику»10.

Про тортури було поінформоване обласне партійне керів
ництво. Перший секретар Харківського обкому КП(б)У, канди

8 Золотарьов В. Діяльність органів радянської держбезпеки зі здійснен
ня  «куркульської операції»  у  Харківській  області  (1937–1938 рр.).  –
С. 165–166.

9 Там само. – С. 166.
10 Там само.
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За більшовицькою традицією, зазвичай всі  постанови ЦК
партії обговорювалися на зборах партійних осередків обласних
УНКВД. Але у даному випадку партійні збори перетворилися
на «змагання за виживання». Оскільки раптом практично всі
співробітники держбезпеки усвідомили, що вони стали канди
датами у порушники «соціалістичної законності».

Тривалий час протоколи партійних зборів обласних УНКВД
не були предметом історичного аналізу. Основна причина по
лягала у обмеженому доступі до документів  колишніх кому
ністичних спецслужб. Хоча деякі протоколи, як засвідчила дос
лідницька практика, зберігалися у державних архівах у фонді
первинних партійних  організацій  обласних  УНКВД.  Зокрема,
стенограма партійних зборів УНКВД по Житомирській області
від 16–23 грудня 1938 р. – у фонді «Первинної партійної органі
зації УГБ УНКВД по Житомирській області» Державного архіву
Житомирської  області19 ;  стенограма звітновиборних зборів
партійного комітету НКВД УРСР від 10 грудня 1938 р. – у фонді
«Партійного комітету КП(б)У НКВД УРСР» Центрального дер
жавного  архіву  громадських об’єднань  України20 . Але  їх  все
бічному аналізу заважав брак інформації та відсутність чітко
окреслених наукових завдань.

Протоколи партійних зборів й оперативних нарад співро
бітників УНКВД по Вінницькій, Ворошиловградській, Дніпро
петровській, Житомирській, Кам’янецьПодільській, Київській,
Одеській, Полтавській, Харківській (протоколи засідання пар
тійних осередків відділів УНКВД) областях, НКВД УРСР та НКВД
Молдавської АРСР були опубліковані у межах спільного міжна
родного проекту  «Відлуння  Великого  терору: співробітники
НКВС на лаві підсудних (1938–1941 рр.)»21. Вже опубліковано
три томи науководокументального збірника, видано два чис

19 Держархів Житомирської обл., ф. 559, оп. 1, спр. 1, арк. 1–195.
20 ЦДАГО України, ф. 312, оп. 1 а, спр. 82, арк. 1–240.
21 Відлуння Великого терору. Зб. док. у трьох томах. Т. 1: Партійні збори

та оперативні наради співробітників управлінь НКВС УРСР (листопад
1938 – листопад 1939 pp.) / авт.уклад.: В. Васильєв, Л. Віола, Р. Подкур. –
K.: Видавець В. Захаренко, 2017. – 744 с.

Отже, не агентурнооперативна майстерність стала основою
розкриття численних «шпигунів» і «диверсантів», «антирадян
щиків» на Харківщині. Саме через психологічне і фізичне кату
вання підслідні визнавали себе винними.

«Трійка» УНКВД по Харківській області розпочала свою ро
боту 8 серпня 1937 р. Згідно із ухвалами лише «трійки», за 1937–
1938 рр. на Харківщині було вбито 6830, ув’язнено до виправно
трудових таборів 6400 осіб14. Паралельно проводилися масові
арешти,  розстріли  і ув’язнення по так  званих «національних
лініях», що не мали ніяких лімітів, ухвалювали судові рішення
спецколегія Харківського обласного суду, виїзна сесія військо
вої колегії Верховного суду, Особлива нарада при НКВД СРСР.
Станом на 1 січня 1938 р. тільки по «польській лінії» було ареш
товано 3492 особи, більшість із них була розстріляна15.

У цьому контексті повною несподіванкою для співробітни
ків НКВД СРСР стала постанова РНК і ЦК ВКП(б) від 17 листо
пада 1938 р. «Про арешти, прокурорський нагляд та проваджен
ня слідства»16, наказ наркома внутрішніх справ СРСР Л. Берії
№00762 від 26 листопада 1938 р. «Про порядок здійснення пос
танови РНК СРСР та ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1938 р.»17 щодо
припинення масових репресивних операцій. Несподіванкою був
не факт завершення періоду спрощеного слідства, а звинува
чення у порушенні «соціалістичної законності»18.

14 Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. / упо
ряд. С. Кокін, М. Юнге. – Ч. 2. – К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська акаде
мія», 2010. – С. 298.

15 Про результати масових операцій по «національних лініях» див.: Ба-
жан О., Золотарьов В. Великий терор на Харківщині... – С. 14–18.

16 Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив
Сталина: Документы высших органов партийной и государственной
власти.  1937–1938. /  сост.  В. Н. Хаустов и  др.  –  М.:  Материк, 2004.  –
С. 606–611.

17 Там же. – С. 612–615.
18 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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лишнього заступника начальника УНКВД Д. Перцова. Його об
винуватили  у  порушенні  «соціалістичної  законності».  Тому
співробітники держбезпеки не знали, як себе поводити. Також
на грудневих 1938 р. зборах був присутній начальник УНКВД
по Харківській області Г. Кобизєв, який безпосередньо вимагав
катувати підслідних для отримання необхідних зізнань. На збо
рах був присутній секретар Харківського обкому КП(б)У О. Оси
пов, який теж поблажливо ставився до використання катувань
у слідчій роботі. Тому ніхто із співробітників держбезпеки не
збирався взагалі обговорювати факти тортур, вбивства підслід
них, фальсифікації кримінальних справ. Спроби окремих співро
бітників «у порядку більшовицької критики» розкрити подібні
факти були зупинені секретарем парторганізації Л. Тищенком.

Після арешту Г. Кобизєва у січні 1939 р. ситуація кардиналь
но змінилася. Паралельно прояснилася позиція наркомату внут-
рішніх справ УРСР, де почали вимагати «викрити порушників
соціалістичної законності». Оскільки на попередніх зборах було
важко визначити «кандидатів» у порушники «соціалістичної
законності» і «поплічників» арештованих Кобизєва–Перцова,
тому 26–27 січня 1939 р. відбулися ще одні партійні збори для
обговорення згаданої постанови РНК і ЦК ВКП(б) від 17 листо
пада 1938 р. та критики проведення оперативнослідчої роботи
в умовах спрощеного слідства.

Однією  із центральних тем для обговорення  стала діяль
ність особливої слідчої групи, що розслідувала «контрреволю
ційну роботу» співробітників УНКВД по Харківській області. Її
роботою керував І. Крюков, наглядав – Д. Перцов. Одним із нап
рямів роботи цієї групи стало розкриття «контрреволюційних
змов» серед чекістів. Так, до рук слідчих цієї групи потрапили
співробітникиєвреї, яких звинуватили у причетності до «сіо
ністської організації»25.

На початку 1938 р. трендом у НКВД СРСР стало звільнення
чи переведення до неоперативних підрозділів співробітників
25 Про роботу особливої слідчої групи див.: Золотарёв В. Страницы био

графии  «нарушителя социалистической  законности» Давида  Ароно
вича Перцова // Чекисты на скамье подсудимых. – М.: Пробел, 2017. –
С. 209–268.

ла часопису «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» за результатами
досліджень міжнародного наукового колективу22, надруковані
монографічні дослідження23.

Незважаючи на значну кількість опублікованих документів,
монографій та статей, дослідники продовжували виявляти нові
документи, прізвища конкретних виконавців смертних вироків,
слідчих, вивчати нюанси фальсифікації кримінальних справ, ма
ніпуляцій інформацією, отриманою від підслідних, застосуван
ня психологічних і фізичних катувань, досліджувати подальшу
долю чекістів після ХХ з’їзду КПРС.

Саме під час таких наукових пошуків і був виявлений прото
кол загальних партійних зборів співробітників УГБ УНКВД по
Харківській області від 26–27 січня 1939 р.24 Це були другі пар
тійні збори, що проводилися з метою обговорення постанови
РНК і ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1938 р. «Про арешти, проку
рорський нагляд та провадження слідства».

Перше обговорення  відбулося  4–5  грудня 1938 р.  під  час
довиборів партійного комітету УНКВД по Харківській області.
Однак співробітники були спантеличені арештом в Одесі ко
22 Кокін С. Доля співробітників УНКВС по Житомирській області – органі

заторів та виконавців «Великого терору» (за матеріалами архівнокри
мінальних справ 1938–1940 рр.) // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД– КГБ. –
2015. – № 1. – С. 121–233; Васильєв В., Подкур Р. Організатори та вико
навці масового вбивства людей в 1937–1938 рр.: долі співробітників
Вінницького й  Кам’янецьПодільського  обласних  управлінь  НКВС //
Там само. – С. 48–121; Золотарьов В. «Використані та викинуті»: співро
бітники УНКВС по Харківській області, засуджені за порушення «соці
алістичної законності» наприкінці 1930х рр. // Там само. – С. 234–360;
Савин А.,  Тепляков А.  «Партия  может  ошибаться, а  НКВД  –  никогда».
Сотрудники УНКВД по Одесской области на скамье подсудимых (1939–
1943 гг.) // Там само. – № 2. – С. 91–141; Виола Л. Дело Уманского район
ного отдела НКВД // Там само. – С. 180–223 та ін.

23 Васильєв В., Подкур Р. Радянські карателі. Співробітники НКВС – вико
навці «Великого терору» на Поділлі. – K.: Видавець В. Захаренко, 2017. –
240 с.; Юнге М. Чекисты Сталина: мощь и бессилие. «Бериевская отте
пель» в Николаевской области Украины. – М.: АИРОXXI, 2017. – 352 с.;
Viola L. Stalinist Perpetrators on Trial. Scenes from the Great Terror in Soviet
Ukraine. – Oxford: Universide Press, 2017. – 304 р.

24 Держархів Харківської обл., ф. 582, оп. 1, спр. 16.



«Співробітники звикли до спрощеного слідства…»                                    6362     Р. Подкур, І. Ставнюк

Харківській області сержант держбезпеки Г. Мордухович зая
вив на партійних зборах:

«Моя думка про заарештованих зазначеної мною групи, що вони,
безумовно, вороги, але через те, що з самого початку у цих спра-
вах повели неправильне слідство, то до кінця цих ворогів, безу-
мовно, не викрили»29.

Його  підтримав начальник  3 відділення  3  відділу УНКВД  по
Харківській області Є. Маслов30.

Цікаво, що на партзборах переслідування за національною
ознакою чекісти інтерпретували як «фашизм». Вони вже «за
були», що вони ще декілька місяців перед тим масово арешто
вували  громадян  за  «національною  лінією»:  поляків,  німців,
греків, вихідців із прибалтійських країн та ін.

Також чекісти обговорювали факти масових тортур підслід
них, у тому числі співробітників держбезпеки. Загалом засуд
жуючи сам факт катування, вони намагалися приховати інфор
мацію.  Виступаючи  на  зборах,  окремі  чекісти  заперечували
факт постійних тортур арештованих, стверджуючи, що «били,
але не сильно», «побиття не було системою», «якщо і бив, то із
санкції  і  дозволу  керівництва».  Деяких  свої  колег,  зокрема
І. Друшляка, вони охарактеризували як «форменого садиста».
Так, арештований Бандура, якого допитував І. Друшляк,

«[…] кричав  благим матом  і просив  його вести  куди завгодно,
тільки не до Друшляка».

У  результаті  підслідний Бандура  був  вбитий  Друшляком на
черговому допиті. Архівнокримінальну справу на Бандуру так
і не знайшли31.

Г. Мордухович у виступі на зборах зазначив, що у кабінеті,
де працював І. Друшляк, стіна роздовбана, оскільки згаданий
слідчий розбив її «головами арештованих»32.

29 Держархів Харківської обл., ф. 582, оп. 1, спр. 16, арк. 28.
30 Там само, арк. 41.
31 Реабілітовані історією. Харківська область: Кн. 3. – Ч. 1. – К.–Х.: Оригі

нал, 2015. – С. 162.
32 Держархів Харківської обл., ф. 582, оп. 1, спр. 16, арк. 31.

держбезпеки, які мали єврейське походження. Відповідну вка
зівку дав нарком внутрішніх справ СРСР М. Єжов під час відвідин
НКВД УРСР у лютому 1938 р. Начальник відділу кадрів НКВД
УРСР  (лютий–травень  1938 р.),  згодом  начальник  УНКВД  по
Харківській області Г. Кобизєв свідчив:

«17 лютого я подав Єжову матеріали, що характеризували кадри:
персональний список усіх співробітників оперативних відділів,
на яких були матеріали, що компрометують (осіб 600–800) […].
Коли я ввійшов із доповіддю про кадри до кабінету Успенсько-
го, де були Єжов та Успенський, то Єжов, не переглянувши ма-
теріали, сказав: “Подивився я на кадри, тут не український НКВД,
а Біробіджан”»26.

Нарком внутрішніх справ УРСР О. Успенський одразу почав
реалізувати  настанови  московського  керівництва.  На  думку
В. Золотарьова і Ю. Шаповала, вилучення євреїв із органів держ
безпеки пояснюється не лише антисемітизмом, а й «сіоністсь
кою операцією», розпочатою на початку 1938 р. Підставою для
«сіоністської змови в НКВД» було не тільки єврейське поход
ження, а й політичне минуле. Чимало чекістів у 1917 – початку
1920х рр. були членами єврейських соціалістичних партій27. У
причетності до сіоністського підпілля обвинуватили начальни
ка відділення особливого відділу УНКВД по Харківській області
З. Щєголєвського, оперуповноваженого 5 відділу Б. Сандлєра,
оперуповноваженого 6 відділу М. Лівшиця та ін. Їх обвинувачу
вали у створенні «сіоністської організації» в УНКВД по Харків
ській  області.  Але  Д. Перцов,  який  керував  розслідуванням,
«уточнив» політичне спрямування організації «троцькістсько
сіоністська»28.

Впевненість, що згадані співробітники – «вороги народу» –
не зникла навіть під час обговорення постанов РНК і ЦК ВКП(б)
від 17 листопада 1938 р. Особливоуповноважений УНКВД по

26 Золотарьов В.А. Олександр Успенський: особа, час, оточення. – Х.: Фо
ліо, 2004. – С. 196.

27 Шаповал Ю., Золотарьов В. Євреї в керівництві органів ДПУ–НКВС УСРР–
УРСР  у  1920–1930х рр.  //  З  архівів  ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ.  –  2010.  –
№ 1. – С. 67.

28 Держархів Харківської обл., ф. 582, оп. 1, спр. 16, арк. 27.
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 визнання окремих помилок у слідстві, але свої дії виправдо
вували небажанням керівництва відділу/УНКВД дослухати
ся до аргументів слідчого;

 окремі співробітники розуміли, що здійснюють порушення
«соціалістичної законності», але спрощений порядок слід
ства, вимоги керівництва УНКВД про надання «протоколів
зізнання»,  ініційована  керівництвом  Компартії  пропаган
дистська кампанія пошуку «ворогів народу» не спонукали їх
до опору. Вони боялися/думали, що це – «правильна лінія»,
а їхні кроки усупереч будуть розцінені як «захист контрре
волюціонерів»;

 деякі співробітники каялися, визнавали свої помилки і пе
рекладали  вину  на  керівників  УНКВД  і  НКВД  УРСР.  Вони
стверджували, що сумлінно виконували накази начальства
і не вникали у правові колізії. Такі співробітники викривали
«ворожу діяльність» начальників УНКВД по Харківській об
ласті Л. Рейхмана, Г. Кобизєва, називаючи їх «ворожим охві
стям», розповідали про конкретні факти злочинів, назвали
прізвища їхніх найближчих «спільників». Така поведінка цих
співробітників була  зумовлена  тим,  що  здебільшого  саме
вони  були  надійними  виконавцями  наказів  керівництва
УНКВД;

 інші чекісти каялися, що, знаючи про випадки порушення
процедури провадження слідства, катувань підслідних або
й їх вбивство, не повідомили партійний комітет. Звичайно,
що реально вони не збиралися повідомляти про ці випадки,
оскільки були поінформовані про дозвіл відомчого керівниц
тва  на  побиття  підслідних,  фальсифікацію  кримінальних
справ.

Отже,  повний доступ до  документів  комуністичних  спец
служб змінив уявлення про їхню роль у структурі державного
управління  СРСР.  Репресивна  складова  була  лише  частиною
їхньої поточної діяльності у функціонуванні системи держав
ного терору як методу управління радянською державою.

Протоколи партійних зборів УГБ УНКВД по Харківській об
ласті розкрили цікаві нюанси реалізації масових операцій 1937–

Виступаючі  співробітники  держбезпеки  розповідали  про
коригування протоколів як слідчими, так і начальниками від
ділів,  і керівництвом УНКВД. Одним із типових «коригуваль
ників»  і  маніпуляторів  інформацією  назвали  заступника  на
чальника  3 (контррозвідувального)  відділу  І. Крюкова33. Але
І. Крюков намагався виправдатися. У відповідь на звинувачен
ня він зазначив, що… «виправляв безграмотно написані про
токоли»34.

На думку чекістів, процедура спрощеного слідства повинна
була  залишатися  відомчою  таємницею.  Саме  тому  тих  осіб,
компрометуюча інформація на яких не підтвердилася, замість
звільнення намагалися вбити. Так на згаданих партійних збо
рах була зачитана постанова про направлення на розгляд «трій
ки» кримінальної справи на В. Занкович. Її обвинуватили у не
легальному переході кордону і шпигунстві на користь Польщі.
Але слідство не виявили ніяких фактів щодо нелегального пе
реходу кордону, однак її справу направили на розгляд «трійки»
УНКВД по Харківській області35 .

Загалом, аналізуючи  поведінку  співробітників  державної
безпеки на партійних зборах, варто виділити декілька її типів:
 несприйняття  обвинувачень  у порушенні  «соціалістичної

законності». Такі співробітники були впевнені, що арешти
були здійснені на підставі обґрунтованих свідчень чи опе
ративних матеріалів. У застосуванні «фізичних методів впли
ву» вони не бачили нічого поганого, оскільки підслідні – «во
роги народу», які не бажають надавати необхідні свідчення.
На партійних зборах І. Крюков свідчив:
«за 8 років моєї роботи в органах ГПУ–НКВД я ніколи не вважав

для себе можливим у білих рукавичках допитувати заарешто-
ваних за контрреволюційну діяльність».

Він похвалявся, що вважав, що його репутація «жорсткого
слідчого» є найкращою відзнакою його роботи36;

33 Держархів Харківської обл., ф. 582, оп. 1, спр. 16, арк. 40.
34 Там само, арк. 96.
35 Там само, арк. 70–71.
36 Там само, арк. 90.
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Казалось бы, что Партийный Комитет и собрание должны
были, на основе этих решений, во всю ширь развернуть смелую
большевистскую критику, невзирая на лица и их ранги и этим
самым вскрыть все те серьёзные ошибки, допущенные нами в
процессе работы Харьковского Областного Управления НКВД
и наметить пути для их немедленного устранения и недопу
щения подобных ошибок в нашей дальнейшей практической
работе.

Так ли это было? Нет.
Ни Партийный Комитет, ни отдельные товарищи широко

не развернули критику и самокритику и не вскрыли своих серь
ёзных ошибок.

Хотя некоторые товарищи и выступили с критикой (ГИНЕ
СИН39, ПЕРЕВОЛОЧАНСКИЙ, ГИЛЬШТЕЙН40, БРАТШТЕЙН) и др.,
но эта критика была робкая недостаточная. А ряд товарищей
(СЕРЕДА41,  БАРБАРОВ42,  КЕЙС43,  ПЕРЕВОЛОЧАНСКИЙ,  ГИНЕ
СИН, ПЕТРОВ44, ШТАРКМАН), знал о вражеских действиях ныне

39 Гинесин Самуил Абрамович (рос.) (1904–?) –  із 1934 – нач. віддя СПВ
УНКВД по  Донецькій  обл.  Із 04.08.1934  – заст. нач. 4  відд. УНКВД по
Вінницькій  обл.  Із  01.10.1937  – нач.  4  відд. УНКВД по  Кам’янецьПо
дільській обл.  Із  25.05.1938 –  нач. 4  відд. УНКВД по Харківській  обл.
Звільнений із органів НКВД 05.06.1939.

40 Гильштейн Пейся Абрамович (рос.) (?–?) – із 01.04.1938 – пом. нач. віддя
3 відд. УНКВД по Харківській обл.

41 Середа Яков Петрович (рос.) (1903–?) – із 04.1933 – нач. Миропільсько
го РВ ГПУ УСРР. Із 07.1937 – відряджений до УНКВД по Харківській обл.
Із 22.04.1938 – нач. віддя,  із 13.07.1938  – пом. нач. 5 відд. УНКВД по
Харківській обл. Із 03.09.1938 – нач. 1 віддя ОВ НКВД Харківського ВО.
Арештований 22.03.1939. Засуджений до 10 років ВТТ.

42 Барбаров Пётр Иосифович (рос.) (1905–?) – із 01.04.1937 – нач. 2 віддя
3 відд., із 08.03.1938 по 19.04.1939 – нач. 3 відд. УНКВД по Харківській
обл. Звільнений із органів НКВД 05.06.1939.

43 Кейс Иван Александрович (рос.) (1907–?) – із 01.04.1938 – пом. нач. віддя
12 відд., до 02.08.1938 – пом. нач. 8 віддя 3 відд., із 02.08.1938 – нач.
відділу кадрів УНКВД по Харківській обл.

44 Петров Пётр Васильевич (рос.) (1896–?) – пом. нач. від. місць ув’язнень
УНКВД по Харківській обл. Засуджений.

1938 рр. Відкрита дискусія чекістів про обставини спрощеного
слідства під час Великого терору розкрила ницість і підлість цих
людей. Переважна більшість із них розуміли, що відправляють
на  смерть  невинних  людей,  однак  жоден  із  них  не  побажав
звільнитися із органів НКВД, не чинив спротив наказам керів
ництва. Вони намагалися діяльністю засвідчити свою політич
ну лояльність і залишитися членами «чекістської корпорації».

Нижче публікується  протокол  закритих партійних зборів
УГБ УНКВД по Харківській області, що відбулися 25–27 січня
1939 р. Документ публікується мовою оригіналу. Наявні у тексті
стилістичні й орфографічні помилки, що не впливають на зміст
документа, виправлені без застережень. При коментуванні про
токолу зборів були використані біографічні довідки співробіт
ників держбезпеки, що були підготовлені В. Золотарьовим.

ПРОТОКОЛ
закрытого собрания партийной организации

УГБ УНКВД по Харьковской области
от 25–27 января 1939 г.

ПРИСУТСТВОВАЛО: членов ВКП(б) – 111 чел.
кандидатов – 27 чел.

С Л У Ш А Л И: О реализации решений партийного собра
ния по отчётному докладу Партийного Комитета парторгани
зации УГБ 4–5 декабря 1938 года. (Докладчик тов. ТИЩЕНКО37).

Товарищи! Как Вам известно, декабря38 1938 года на довы
борном собрании нашей партийной организации Партийный
Комитет отчитывался за свою работу, тогда всем уже нам было
известно о решении ЦК ВКП(б), СНК от 27.XI.[19]38 г. «Об ошиб
ках в работе наших органов». Это постановление касалось и нас
всех в полной мере.

37 Тищенко Леонид Алексеевич (рос.) (1899–1943) – на грудень 1938 – лей
тенант  державної безпеки, секретар  партійної  організації УНКВД по
Харківській обл.

38 Ймовірний пропуск дати зборів.
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ЦК ВКП(б) о постановке партийной пропаганды в связи с вы
пуском «Краткого курса истории ВКП(б)», новый состав Партий
ного Комитета должен был мобилизовать парторганизацию за
выполнение этих решений. Вот я Вам и хочу сейчас доложить,
как мы проводили в жизнь эти исторические решения.

Нужно оказать, что к этому времени стали уже поступать
сигналы отдельных товарищей о вражеском действии разобла
чённого врага народа КОБЫЗЕВА, Партийный Комитет быстро
реагировал на них и начал принимать действенные меры для
того, чтобы вскрыть эти действия. Этому способствовало и то
обстоятельство, что на оперативных совещаниях был прора
ботан приказ по Калининской области о преступно вопиющих
фактах в области следственной работы.

На совещаниях ряд товарищей, обсуждая приказ, указывали
на ряд серьёзных извращений в следственной работе и в ряде
отделов нашего Областного Управления НКВД.

Кроме этого, Партийный Комитет, будучи осведомлён о вра
жеских методах действий, которые проводились по заданию
врага  народа  УСПЕНСКОГО47  по  Полтавской  области,  также
быстро реагировал и занялся проверкой и выявлением подоб
ных фактов и по Харьковской области.

Партийный Комитет вынужден был начать эту работу через
голову КЕЙСА, так как КЕЙС, получая установки врага КОБЫ
ЗЕВА, проводил их в жизнь, но об этом Партийный Комитет не
поставил в известность.

Был вызван тов. ЕВСЕЕВ, который сообщил, что КЕЙС давал
установку меньше принимать евреев в наши органы, а больше
брать русских и украинцев, ссылаясь на МАЯНЦА и ПРОШКИНА,
которые могут подтвердить эти факты. МАЯНЦ отказался, тог
да мы вынуждены были стать на путь очной ставки между ЕВ
СЕЕВЫМ и МАЯНЦЕМ и всё же МАЯНЦ этот факт не подтвердил.
ПРОШКИН же подтвердил, что такие установки КЕЙС давал.

47 Успенский Александр Иванович (рос.) (1902–1940) – комісар держбезпе
ки 3 рангу. У 1938 г. – нарком внутрішніх справ УРСР. Інсценував заги
бель у листопаді 1938, втік із Києва. Арештований у 04.1939 у м. Міаcсі
Челябінської обл. У 01.1940 за вироком ВКВС СРСР розстріляний.

арестованных, как враги народа, ПЕРЦОВА45 и КОБЫЗЕВА46, не
выступили и не досказали собранию партийному, а также не
рассказали и о своих незаконных действиях, которые они про
водили  под  руководством  ПЕРЦОВА  и  КОБЫЗЕВА  (СЕРЕДА,
БАРБАРОВ, ШТАРКМАН).

И теперь это понятно, почему эти товарищи не выступали
и не вскрыли вражеских действий ПЕРЦОВА и КОБЫЗЕВА, ибо
говоря о[б] их действиях, нужно было бы рассказать и о себе и
они, очевидно, предпочли лучше умолчать.

Эти факты  упорно  подтверждают  то обстоятельство,  что
смелой критики не было и партийной организации, которая,
особенно в нашей организации, должна была бы быть развёр
нута во всю ширь.

Я  не  хочу  снять  вины  с  себя,  как  секретаря  Партийного
Комитета, мне нужно было бы поставить вопрос на принци
пиальную высоту, когда было ясно видно, что КОБЫЗЕВ игно
рирует нашу партийную организацию и ею тяготится. Он не
посещал партийные собрания и не интересовался партийной
жизнью.

Только один товарищ ШЕРШУН тогда же на собрании выс
тупил и смело заявил о непартийном поведении КОБЫЗЕВА.
Его выступление было принято за шутку, посмеялись и на этом
смирились.

На основе принятого собранием решения и в соответствии
с решением ЦК ВКП(б) и СНК от 17.ХI.[19]38 г. и постановления

45 Перцов Давид  Аронович  (рос.)  (1909–1948)  –  із  01.1937 –  пом. нач.  4
віддя 3 відд. НКВД УРСР. Із 08.08.1937 – пом. нач. 4 відд. НКВД УРСР. Із
1938 – заст. нач. 4 відд. НКВД УРСР. Із 05.04.1938 – заст. нач. УНКВД по
Харківській обл. Із 07.1938 – нач. Чорноморського морського відділу,
Одеса. Арештований 16.11.1938. Засуджений 15.09.1939 ВКВС СРСР до
4 років ВТТ. ВКВС СРСР 12.12.1940 вирок скасований, справа направ
лена на дослідування. ВТ військ НКВД КОВО 05.06.1941 засуджений до
15 років ВТТ.

46 Кобызев  Григорий  Михайлович  (рос.)  (1902–1941)  –  17.02.1938  –
20.05.1938 – нач. відділу кадрів НКВД УРСР, 20.05.1938 –15.01.1939 –
нач.  УНКВД  по  Харківській обл.  Арештований  01.1939.  Засуджений
ВКВС СРСР  до 15  років  ВТТ.  Помер в ув’язненні у  ПівнічноСхідному
таборі. У реабілітації відмовлено у 1999.



«Співробітники звикли до спрощеного слідства…»                                    7170     Р. Подкур, І. Ставнюк

приговор которого был приведён в исполнение без всяких про
токолов. СКРАЛЕВЕЦКИЙ расписался за арестованного, БАРБА
РОВ же, будучи Начальником 3 Отдела, зная об этом, скрыл этот
факт, больше того, он даже утвердил постановление на этого
арестованного.

Другой случай. Была арестована ФУКСВЕЙСБЕРГ, которая
обвинялась в шпионаже, в результате следствием было не ус
тановлено инкриминируемое ей преступление, в связи с чем
было вынесено постановление о её освобождении изпод стра
жи. Но на этом постановлении, очевидно, рукой БАРБАРОВА,
красным карандашом было написано: «Направить на Тройку».
И совершенно невинного человека судили на 15 лет. Сейчас её
дело пересмотрено и прекращено.

Характерно привести ещё пару фактов из области деятель
ности тов. БАРБАРОВА.

В октябре 1938 года было вынесено постановление по делу
обвиняемого МИСЕЦКОГО Станислава Николаевича51, обвиняе
мый по ст. 541 п. «а» УК УССР, и ЗИНКОВИЧ Виктории Бонифа
товны52 по обвинению по ст. 546 УК УССР. Оба они обвинялись
в измене родине, но в процессе следствия они были полностью
реабилитированы и подлежали освобождению изпод стражи.
Несмотря на это, БАРБАРОВ утверждает постановление о нап
равлении этих дел на Особую Тройку, зная заведомо, что люди

50 Скралевецкий Вульф Ноевич (рос.) (1899–?) – у 1937–1938 – співробіт
ник 3 відд. УНКВД по Харківській обл.

51 Місецький Станіслав Миколайович (1910 –?) – нар. у с. Веселець Вінниць
кого пов. Подільської губ., поляк, із селян, освіта початкова, позапарт.,
проживав у  Харкові, робітник ХТЗ. Арештований  10.07.1938 за  шпи
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УДБ УНКВД
по  Харківській  обл.  25.11.1938  за  недоведеності  складу  злочину,
звільнений зпід варти 08.12. 1938.

52 Так у тексті. Занкович Вікторія Боніфатівна (1898 –?) – нар. у міст. Лі
озно Оршанського пов. Могильовської губ., полька, із селян, освіта по
чаткова,  позапарт.,  проживала  в  Харкові,  прибиральниця  готелю
«Інтернаціонал». Арештована 01.06.1938 за розвідувальну діяльність
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УГБ УНКВД по Харківській обл.
25.11.1938 зі звільненням зпід варти.

29го декабря 1938 года было созвано внеочередное засе
дание Партийного Комитета, где, на основе этих фактов, перед
КЕЙСОМ был поставлен вопрос, почему он скрывает от Партий
ного Комитета известные ему факты о вражеской работе КО
БЫЗЕВА. КЕЙС вынужден был признаться и рассказал ряд во
пиющих фактов о преступной деятельности КОБЫЗЕВА.

После этого Партийный Комитет занялся проверкой и сбо
ром фактов о вражеской деятельности КОБЫЗЕВА.

В результате, к концу месяца был собран ряд фактов, о ко
торых  Партийный  Комитет  решил  поставить  в  известность
Секретаря Харьковского Обкома КП(б)У тов. ФРОЛКОВА48 и по
путно с этим был направлен материал Народному Комиссару
Внутренних Дел СССР тов. БЕРИЯ49. Всю эту работу Партийный
Комитет проводил, не ставя в известность партийную органи
зацию, дабы этим самым не предать огласки всем фактам, ко
торые заслуживали серьёзного внимания.

Пакет на имя тов. БЕРИЯ был направлен нарочным фельдъ
егерем и попутно с этим лично были вручены все материалы
т. ФРОЛКОВУ. Получил [партийный комитет] от него соответ
ствующую установку об этих фактах до указания Обкома на пар-
тийном собрании не поднимать вопроса. Так мы и поступили.

Все эти факты Партийный Комитет считает необходимым
довести до сведения сегодняшнее собрание. (Зачитать мате
риалы, направленные на имя т. БЕРИЯ и ФРОЛКОВА).

Характерно, что после ареста КОБЫЗЕВА стали поступать
сигналы о том, что в 3м Отделе есть ряд серьёзных извраще
ний в оперативноследственной работе, в частности, из русских
делали поляков и их судили, фабриковались протоколы доп
росов, в частности был сфабрикован протокол быв[шим] ра
ботником 3 Отдела СКРАЛИВЕЦКИМ50 на одного осуждённого,

48 Фролков Алексей Андреевич (рос.) (1904–1989) – із 08.01.1939 – 2й сек
ретар Дніпропетровського обкому КП(б)У, у січні 1939 – березні 1940 –
1 секретар Харківського обкому КП(б)У.

49 Берия Лаврентий Павлович (рос.) (1899–1953) – у 1939 – комісар держ
безпеки 1го рангу. У 1938–1945 – нарком  внутрішніх справ СРСР, із
1941 – заст. голови РНК (Ради Міністрів СРСР). У 06.1953 арештований.
Розстріляний 23.12.1953.
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Вот теперь, в свете всех перечисленных фактов и вражес
ких действий, с полной ясностью вырисовывается непартий
ное лицо БАРБАРОВА, СЕРЕДЫ, КРЮКОВА Ивана53 и других, о
которых сегодняшнее партийное собрание будет иметь своё
суждение.

Я лично считаю, что СЕРЕДЕ, БАРБАРОВУ, КРЮКОВУ Ивану
не место быть в партии и их нужно исключить.

Я не хочу приводить такой шрифт54 в отношении СЕРЕДЫ,
но он очень характерен и о нём нельзя молчать  это его подха
лимское поведение по отношению ПЕРЦОВА и КОБЫЗЕВА.

Если помните, 5 декабря 1938 г. на собрании, когда я выс
тупил против кандидатуры КОБЫЗЕВА, когда его хотели из
брать в Партийный Комитет, указал на то, что нет надобности
иметь в Партийном Комитете американских наблюдателей55,
и как пример поставил ПЕРЦОВА, который абсолютно бездей
ствовал, будучи членом Партийного Комитета.

В  отношении  КЕЙСА,  я  считаю,  он  заслуживает  сурового
партийного наказания, но учитывая, что он искренне осознал
свой поступок, честно рассказал Партийному Комитету обо всех
известных ему вражеских действиях КОБЫЗЕВА, Партийный
Комитет на заседании 25го января 1939 года вынес решение –
за то, что КЕЙС скрыл от партийной организации известные
ему факты и некоторые вражеские линии КОБЫЗЕВА прово
дил, а позже уже сообщил,  – вывести из состава Партийного
Комитета и вынести ему выговор.

53 Крюков Иван Иванович (рос.) (1903–?) – із 06.1937 – нач. Хоперського
РВ  УНКВД по  Сталінградській обл.  Із 14.12.1937 –  нач.  віддя 4  відд.
УНКВД по Харківській обл. Із 02.1938 – співробітник слідчої групи по
справах  арештованих  співробітників  НКВД  УРСР.  Із  03.1938  –  нач.
слідчої  групи  по  справах  арештованих  співробітників  УНКВД  по
Харківській обл. Із 28.05.1938 – заст. нач. 3 відд., із 08.1938 – нач. 8 відд.
УНКВД  по Харківській  обл.  Із  11.1938 –  облпрокурор  Одеської  обл.
Арештований 17.11.1939. Засуджений 30.09.1940 до 10 років ВТТ.

54 Так у тексті.
55 Так у тексті, йдеться, ймовірно, про функцію сторонного спостерігача.

невиновны.  Позже  они  были  освобождены,  и,  когда  т. НИ
КОЛАШКИН  – 3й  Секретарь Партийного  Комитета, обратил
внимание  т. БАРБАРОВА  на  безобразное  отношение  к  след
ственным делам и на незаконное направление Дел на Тройку,
заявив, что эти постановления являются вредными и незакон
ными, БАРБАРОВ прибежал в Партийный Комитет и требовал
от меня, как Секретаря, поставить вопрос о поведении НИКО
ЛАШКИНА, обвиняя его в том, что НИКОЛАШКИН неправ и он
его этим оскорбил.

Я хочу ещё обратить Ваше внимание на поведение ШТАРК
МАНА.

ШТАРКМАН,  после  того  как  стало  известно  решение  ЦК
ВКП(б) и СНК от 17.ХI.[19]38 г. он. вместо того, чтобы вскрыть
вражескую деятельность ПЕРЦОВА, а также и КОБЫЗЕВА, пы
тался стать на путь огульного охаивания всей партийной орга
низации и не выступил на собрании и не вскрыл тех незакон
ных  действий,  которые ему  были известны,  работая долгое
время Секретарём Тройки.

Характерно поведение и т. ГИНЕСИНА, у которого в отделе
имелся целый ряд следственных дел, по которым люди были
оговорены врагами,  он об этом знал, но решительных мер к
освобождению этих людей не принимал (дело ЦЫПКОВСКОГО).

Поведение СЕРЕДЫ заслуживает особого внимания нашей
партийной организации, который не только не раскритиковал
себя,  но  даже  скрыл  вражеские  методы действий ПЕРЦОВА,
КРЮКОВА и других.

СЕРЕДА стал на гнусный и подлый путь, пользуясь своим
служебным положением, умышленно добился, путём мер фи
зических воздействий, от ряда арестованных показаний на кан
дидата партии ЛИВШИЦА о том, что он является участником
одной из организаций. Это не случайно, товарищи. СЕРЕДА стал
на путь мести ЛИВШИЦУ за то, что последний посмел высту
пить с вполне правильной и здоровой критикой по адресу СЕ
РЕДЫ в мае 1938 г. на отчётновыборном собрании.

И нужно сказать, что если бы не энергичное вмешательство
Партийного Комитета, в частности моего, ЛИВШИЦ, несомнен
но, был бы репрессирован.
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при ведении следствия, избивая ни в чем неповинных людей –
ВОЛОДАРСКОГО, ОЛИЕВИЧА58 и др., требуя от них ложные пока
зания также на невинных людей, причём преимущественно на
евреев.

Тов. БРАТШТЕЙН указывает на суды ЛИНЧА59 в картинах
«Профессор  Мамлок»60  и  «Болотные  Солдаты»61,  рисующие
ужасы, творящиеся в фашистской Германии, при этом заявля
ет,  что  подобные  методы допускали при ведении  следствия
СЕРЕДА, КРЮКОВ и КОПАЕВ.

Далее т. БРАТШТЕЙН говорит, что, будучи в служебной ко
мандировке в Ахтырке, в беседе с Начальником Груньского РО
НКВД КОПАЕВЫМ последний ему рассказывал, как следгруппа
по бывшим сотрудникам НКВД СЕРЕДА, КРЮКОВ и он, избива
ли  арестованных  б[ывших]  сотрудников. При  этом  КОПАЕВ
особенно подчёркивал, что сильнее всех избивался ДРЕШЕР.

Со  слов  ОЛИЕВИЧА,  т. БРАТШТЕЙН  привёл  факт  особого
избиения ОЛИЕВИЧА СЕРЕДОЙ, в результате он лишился по
ловых способностей.

Избивая ОЛИЕВИЧА, СЕРЕДА требовал от него показаний,
как на участников антисоветской организации на него – БРАТ

58 Олевич-Олиевич Ефим Викторович  (рос.)  (1903–?)  –  із  01.1937  –  нач.
віддя 3 відд. УНКВД по Харківській обл. Засуджений 08.1932 ВС УРСР
до 3 років ВТТ. Судимість знята 05.11.1933. Повторно заарештований
04.11.1937. Справа припинена 12.01.1939. Звільнений.

59 Суд Лінча – самосуд у США, призначення та виконання кари не упов
новаженими до цього особами. За однією із версій, походить від пріз
вища  судді Чарльза  Лінча  із  штату Вірджинія  під  час  Війни за  не
залежність. За іншою – від прізвища капітана Вільяма Лінча, який увів
у  штаті  Вірджинія «закон Лінча»  про позаправні тілесні  покарання
у 1780 р.

60 Йдеться про кінофільм «Профессор Мамлок», що був відзнятий у 1938 р.
на кіностудії «Ленфильм» про політичні утиски у нацистській Німеч
чині у 1930х рр.

61 Йдеться про екранізацію повісті Ю. Олєши «Болотні солдати», що був
відзнятий у 1938 р. на кіностудії «Мосфильм» про боротьбу німецьких
комуністів проти нацистського режиму у Німеччині. «Болотними сол
датами» у Німеччині називали в’язнів концтабору.

Сумма всех этих фактов ещё раз сигнализирует о том, что в
нашей партийной организации не было достаточной смелой
критики и что эти факты должны послужить горьким уроком
для всей партийной организации.

Каждый товарищ должен сделать для себя соответствую
щий вывод, выступив сегодня на собрании со смелой критикой.

Это ещё раз поможет партийной организации вскрыть все
недочёты и извращения, имевшие место в нашей следственной
работе, и тогда, несомненно, мы с честью выполним решение
ЦК ВКП(б) и СНК от 17.ХI.1938 г., не допуская больше подоб
ных ошибок.

На основе постановления ЦК ВКП(б) о постановке проведе
ния партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого кур
са истории ВКП(б)» и решения ЦК ВКП(б) и СНК – о трудовой
дисциплине, наша партийная организация должна будет раз
вернуть широко работу по внедрению этих решений в массы и
добьётся положительных результатов как в партийной жизни,
так и в производственной работе.

В прениях по докладу выступили следующие товарищи:
Выступление тов. БРАТШТЕЙНА:56

Говорит о  том,  что  ещё  не  окончательно  ликвидировано
вредительство в работе НКВД, что не даёт возможности вести
необходимую агентурную работу.

Предлагает  ускорить окончание  следственных  дел  и  ре
шить, кто должен быть освобождён или направить дела в суд.

Далее т. БРАТШТЕЙН указывает, что недавно состоявшаяся
2я Сессия Верховного Совета СССР приняла новое судоустрой
ство, которое обеспечивает граждан от всяких посягательств.
Вместе с тем, отдельные лица КРЮКОВ, СЕРЕДА, КОПАЕВ57 на
рушали Советские законы и применяли фашистские методы

56 Тут і далі підкреслення у тексті.
57 Копаев Алексей Павлович  (рос.) (1907–?) – нар. у с. Верблюжки Верб

люжської волості Олександрійського повіту Херсонської губ., українець,
із селянбідняків, член Компартії з 1932. Із 12 років працював найми
том.  До  1938  –  парторг  цеху  А7 Харківського  заводу ім. Сталіна.  До
органів НКВД потрапив через партійну мобілізацію у березні 1938.
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Тов. БРАТШТЕЙН говорит, что КУДРИНСКИЙ целыми днями
сам почти ничего не делает и очень грубо обращается с сотруд
никами. Когда он об изложенном написал рапорт б[ывшему]
Нач[альнику] УНКВД КОБЫЗЕВУ, то последний перевёл его на
работу в 9й Отдел.

Тов. БРАТШТЕЙН высказывает мнение, что Секретарь Пар
тийного Комитета ТИЩЕНКО неправ, когда особенно выпячи
вает вину тов. БАРБАРОВА, что, наряду с ошибками в работе,
которые имели место у БАРБАРОВА, как у других работников,
он всё же работал много и личным примером старался увле
кать работников к разгрому антисоветских формирований.

Выступление тов. ШТАРКМАНА.
Несмотря на ряд предупреждений ЦК ВКП(б) о недостатках

в работе наших органов в мае 1935 года и последнее решение
ЦК ВКП(б) от ноября месяца 1938 года, в нашем Управлении
имел место целый ряд грубых искривлений в следственной ра
боте,  бывшее  вражеское  руководство  Облуправления  НКВД
продолжало старую вражескую практику в следственной рабо
те и ряд сотрудниковкоммунистов наравне с ними попирали
решение ЦК ВКП(б) от ноября месяца 1938 года.

Приказ Наркома Внутренних Дел тов. БЕРИЯ о приостанов
лении выполнения приговоров65 КОБЫЗЕВ предложил НИКО
ЛАШКИНУ выполнить66. Последний со мной поделился об этом
незаконном распоряжении и я, как бывший секретарь Особой
Тройки, и вместе с т. НИКОЛАШКИНЫМ зашёл к Начальнику 4
Отдела УГБ т. ГИНЕСИНУ, дабы ещё раз познакомиться с прика
зом Наркома. В процессе ознакомления с приказом я т. ГИНЕСИ
НУ сказал, что если мы сейчас выполним приказ КОБЫЗЕВА,
то этим мы нарушаем решение ЦК ВКП(б) и приказ тов. БЕРИЯ.
Тов. ГИНЕСИН не попартийному мне ответил: «Подумаешь, так
мы приказ тов. БЕРИЯ получили позже на один день, а приго
воры исполним сегодня».

65 Йдеться про наказ НКВД СРСР від 17 листопада 1938 р. «О порядке осу
ществления постановления СНК и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 г.».

66 Так у  тексті. Однак,  по смислу  документу Кобизєв запропонував  ви
конати ухвали «трійки»,  оскільки необхідно  було приховати  факти
тортур підслідних.

ШТЕЙНА, Начальника Отделения 3 Отдела УГБ КУЗНЕЦОВА62

и др. – лишь потому, что они евреи.
Тов. БРАТШТЕЙН также рассказывал, как б[ывший] Нач[аль

ник] Груньского РО НКВД КУРИЛО убил у себя в кабинете (в 3
Отделе УГБ) подследственного. Тов. БРАТШТЕЙН предлагает
исключить СЕРЕДУ из партии, а в отношении КУРИЛО, КОПАЕ
ВА и КРЮКОВА сообщить парторганизациям по месту их рабо
ты в настоящее время.

Затем т. БРАТШТЕЙН говорит, что ему и члену партии МАС
ЛОВУ, Начальник Отделения 3 Отдела УГБ МАКАРОВ, ныне На
чальник следственной группы в Сумах, рассказывал, что КУД
РИНСКИЙ63 завёл дело на 50 человек арестованных, которые,
по мнению МАКАРОВА, в большинстве ни в чем неповинны. Что
один из этих арестованных, являющийся социальноблизким,
рассказывал МАКАРОВУ, что он настолько был избит палкой
КУДРИНСКИМ, что у него на плечах остались сильные следы
побоев, которые он показал МАКАРОВУ.

Тов. БРАТШТЕЙН также говорит, что на одной из сводок,
где два антисоветских лица клеветнически отзывались о мар
шале Советского Союза т. БУДЁННОМ64, хотя в сводке не гово
рилось слова «Маршал», однако, это было совершенно ясно, что
это касается  именно  маршала  БУДЁННОГО, однако КУДРИН
СКИЙ наложил резолюцию: «Установить, где БУДЁННЫЙ ра
ботает». Это говорит о том, что КУДРИНСКИЙ не читает вни
мательно подписываемые им документы.

62 Кузнецов Михаил Ульянович (рос.) (1899–?) – у 1937–1939 – оперупов
новаж., нач. віддя 3 відд., із 1939 – заст. нач. слідчої частини УНКВД по
Харківській обл.

63 Кудринский Алексей Иванович (рос.) (1900–1986) – із 25.01.1936 – нач.
Сумського МВ УНКВД по Харківській обл. Із 05.10.1938 – нач. 8 відд.,
із 1939 – нач. 1 віддя ЕКВ УНКВД по Харківській обл. Арештований
16.06.1939. Справа припинена через діагноз «шизофренія», звільне
ний 11.07.1940.

64 Будьонний  Семен  Михайлович  (13/25.04.1883–26.10.1973)  –  у  1924–
1937 – інспектор кавалерії Червоної армії, потім – команд. військами
Московського ВО. У 1939–1941 – заступник, згодом перший заступник
наркома оборони СРСР.
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собрании обрушился, заявив, что ему никто не докладывал из
бывшего руководства Харьковского Облуправления НКВД об
имевших место таких недопустимых методах следствия (убий
ство арестованных во время допроса).

ТИЩЕНКО,  как  секретарь  Партийного  Комитета,  вместо
того, чтобы разобраться в моём выступлении, проверить при
ведённые мною  факты на совещании, хотя он больше знает,
чем я, как видно по договорённости с КОБЫЗЕВЫМ, на одном
из закрытых партийных собраний дал тон партийному собра
нию, извратил с начала до конца моё выступление на совеща
нии, зажал критику и самокритику, сделал объектом критики
меня. Я его и только его считаю виновником зажима критики,
ибо  вражеская  деятельность КОБЫЗЕВА  в  тот  период после
бегства врага УСПЕНСКОГО для нас чекистов была ясна. Нужен
был только толчок, и всё выплыло бы наружу.

Я лично считаю, что позднее участие ТИЩЕНКО в разоблаче
нии вражеской деятельности КОБЫЗЕВА имеет место потому,
что ТИЩЕНКО стали известны новые факты об антисоветской
деятельности КОБЫЗЕВА. Для него, как секретаря Парткоми
тета УГБ, были ясны эти факты и раньше. Но он сделал это под
нажимом ряда членов партии и ещё больше, помоему, потому,
что ему стало известно, что КОБЫЗЕВ ведёт линию об освобож
дении его от Секретаря Партийного Комитета УГБ. О чем КОБЫ
ЗЕВ на одном из оперативных совещаний Начальников Отделов
рассказал нам, что [есть] мнение Обкома партии иметь осво

спілковій роботі. У лютому–червні 1939 – зав. відділу фізичної культу
ри, спорту і туризму ВЦРПС. У 1939 – виключений із ВКП(б). 11 червня
1939 арештований і ув’язнений у Бутирській в’язниці Москви. Засуд
жений до 5 років ВТТ. Відбував покарання у Москві, Саратові, Нижньому
Тагілі  та Кімри  Калінінської обл.  Звільнений  у  березні 1947.  Знову
арештований 31 грудня 1948, засуджений до заслання у сщі Дружний
ПівнічноЄнісейського рну Красноярського краю РРФСР. Звільнений
із заслання 5 липня 1954. Реабілітований і відновлений у членстві КПРС
у 1954. У липні 1954  – січні 1957 – на пенсії  у Москві. У січні 1957 –
липні 1959 – заст. директора Державного інституту із проектування
заводів  енергетичної  промисловості  «Гіпроенергопром»  у  Москві.  Із
липня 1959 – на пенсії.

От т. ГИНЕСИНА я зашёл к КОБЫЗЕВУ и заявил, что выпис
ки подписывать не буду, ибо это идёт вразрез решения ЦК, я
там тоже получил отклик: «А тебе какое дело? Ты подпиши и
сдай в 1й Спецотдел». Я выписки подписал, но об этом донёс
немедленно  Наркому  Внутренних  Дел67,  доложив  ему  как  в
Харьковском  Облуправлении  НКВД  попирают  решение  ЦК
ВКП(б) и приказ тов. БЕРИЯ.

Товарищи, как мы дошли до жизни такой, что ЦК ВКП(б)
уже неоднократно нас предупреждает о плохой работе, а мы,
чекистыкоммунисты, продолжаем безобразно плохо работать.
Это имеет место только потому, что у нас в органах абсолютно
отсутствует критика  и самокритика,  в  особенности  критика
плохой работы.

В отсутствии критики и самокритики [виноваты]мы все –
члены парторганизации УГБ, но больше всего я обвиняю сек
ретаря Партийного Комитета т. ТИЩЕНКО. Это он и только он
зажимал критику в коллективе. Если кто выступит на собра
нии и заденет кого, сейчас же отклик от т. ТИЩЕНКО: «Короче,
время истекло» и т. д. Осадит выступавшего и этим кончается.
Если бы т. ТИЩЕНКО не зажимал бы критики, то враг КОБЫ
ЗЕВ и т. п. были бы разоблачены до их ареста.

В ноябре  месяце  я выступил на оперативном  собрании  и
привёл ряд фактов антипартийных дел, творящихся в Харьков
ском Облуправлении (на совещании т. ТИЩЕНКО не было). Враг
народа, бывший Секретарь Обкома ОСИПОВ68 на меня на этом

67 Так у тексті. Не зрозуміло – доповів у НКВД УРСР чи НКВД СРСР.
68 Осипов Олександр Васильович (1899–1983) – нар. у родині залізничного

службовцякомірника у с. Єршово Аткарського повіту (нині Аткарський
рн Саратовської обл., РФ). Закінчив 6 класів Саратовського реального
училища.  У січні  1918 –  березні 1919  –  агітаторорганізатор  політ
відділу Саратовського  губ.  військкомату.  Член  Компартії  із 1918.  У
травні 1935 – серпні 1937 – 1й секретар Сталінського райкому ВКП(б)
м. Москви. У серпні–вересні  1937  – 2й  секретар Донецького  обкому
КП(б)У. У вересні–жовтні 1937 – в. о. голови Донецького облвиконкому.
У жовтні 1937 – травні 1938 – в. о., у травні–грудні 1938 – 1й секретар
Харківського обкому і міськкому КП(б)У. У грудні 1938 відкликаний у
розпорядження ЦК ВКП(б) для використання на відповідальній проф
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члены партии, их сделали «ПОВцами». Это имело место по 3му
Отделу.

Товарищи, я хочу рассказать, как у нас делались дела. Я хочу
привести один факт очень характерный, и мне не даст соврать
Пом[ощник] Нач[альника] Облуправления т. ДЕМИН, он при
сутствует  здесь  на  собрании.  Однажды меня  вызывает  враг
ПЕРЦОВ и предлагает мне составить справки на арест всех со
трудников Радиостанции НКВД 2го Специального Отдела69, их
человек 40. На мой вопрос: «Почему?».  Ответ: «Они шпионы.
Мы их арестуем и, безусловно, прорвёмся на крупную шпионс
кую организацию среди радистов и любителей коротковолно
виков. Вот Вам директива из Киева, там уже вскрыта такая орга
низация». Я ответил, «что нет у меня никаких оснований для
составления справок  на  арест,  по  всем  данным,  которыми  я
располагаю, как Начальник Отдела, там работают партийные
и непартийные большевики». Мне категорически было пред
ложено составить справки. Я справки не составлял.

Теперь об особой группе. На прошлом довыборном партий
ном собрании, я в своём выступлении сказал, что в коллективе
среди коммунистов идут разговоры, что СЕРЕДА и ему подоб
ные творили жуткие вещи, допускали недопустимые методы
допроса арестованных. СЕРЕДА тогда выступил с наглым заяв
лением, что у меня, мол, всё в порядке, все мои подследствен
ные почти осуждены, а остальные будут осуждены. Секретарь
Партийного Комитета ТИЩЕНКО, руководивший собранием и
знавший об этих фактах – недопустимых методах допроса Осо
бой группы и СЕРЕДЫ, не дал должного отпора наглому заяв
лению СЕРЕДЫ, и этим довыборное собрание закончилось.

Я считаю, что сегодняшнее партийное собрание даст пол
ную оценку, партийную оценку вражеской деятельности ПЕР
ЦОВА и КОБЫЗЕВА, «Особой группы» КРЮКОВЫХ, СЕРЕДЫ и
КОПАЕВЫХ – у них надо забрать партийные билеты и исклю
чить их из партии.

69 Відділ оперативної техніки, що був виділений із оперативного відділу
у серпні 1937 р.

бождённого секретаря, независящего от местного руководства.
И когда там, на совещании, зашёл разговор: «А как ТИЩЕНКО?»,
КОБЫЗЕВ ответил и тов. КЕЙС подтвердил, что у ТИЩЕНКО что
то неблагополучно в личном деле.

Товарищи, как мы работали? Наряду с той большой рабо
той, которую мы провели по разгрому контрреволюционных
формирований, надо сказать, что мы ещё проделали мало, пло
хо работали. Как мы проводили последнюю операцию? Надо
сказать прямо, мы подбирали всё то, что плавало сверху, глу
бокое подполье мы зачастую не вскрывали. Почему это полу
чилось?  Это  получилось  потому,  что  враги, сидевшие  в  про
шлом руководстве области, не были заинтересованы громить
себя и своих. И если мы вспомним февральскую и мартовскую
операции, то этим оно и характерно. Собрали всех сотрудни
ков УНКВД, выслав их на районы, они ехали по сёлам, по колхо
зам, устанавливали, кто, когда арестовывался, кто был у Пет
люры, Деникина, устанавливали кулаков и на основе этих со
бранных материалов составляли оперативные листы на опе
рацию и по этим материалам мы производили массовые опе
рации. А в  это время в наших  оперативных отделах лежал и
лежит под спудом богатейший агентурный материал, накоп
ленный годами, который своевременно не был использован и,
безусловно, враги гуляют на свободе.

Товарищи, я хочу привести пару примеров, как плохо мы
проводили следствие. Вот ДТО ГУГБ Южных представил на рас
смотрение Тройки 23–24 дела на участников одной к[онтр]р[
еволюционной] организации «ПОВ». Когда разобрались в этом
деле, то оказалось, что польская военнонационалистическая
организация состоит из 14 украинцев, 4х русских, 1 еврея, 1
латыша и 2х только поляков.  Возникает вопрос – какая  это
польская националистическая организация «ПОВ» из украин
цев и русских? Тут дело нечистое, и когда кинулись проверять,
то оказалось, что несколько человек украинцев сами себя ого
ворили, и их освободили.

То же самое по Мерефянскому стеклозаводу, в организации
«ПОВ» были украинцы – рабочие с 30ти летним стажем, даже
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После этого тов. ЛИВШИЦ по тому же поводу обратился к
новому секретарю Парткомитета т. ТИЩЕНКО, который сказал,
что никаких  компрометирующих  материалов на  него нет,  и
рекомендовал поговорить с Особоуполномоченным тов. МОР
ДУХОВИЧЕМ.  Последний  также  ответил, что  ничего  на  него,
ЛИВШИЦА, нет.

Тов. МОРДУХОВИЧ посоветовал обратиться к бывшему На
чальнику УНКВД КОБЫЗЕВУ, который сказал, что компроме
тирующих материалов  на него  не имеется,  и скоро  он  будет
переводиться в партию.

Вскоре после этого неожиданно т. ЛИВШИЦ откомандиро
вывается в распоряжение Отдела Кадров НКВД УССР.

Инспектор Отдела Кадров НКВД УССР, к которому т. ЛИВ
ШИЦ обратился за разъяснением о причине откомандирова
ния из Харькова, ответил, что Отдел Кадров его не отзывал.

Начальник  Отдела  Кадров  КРУТОВ73  сказал  т. ЛИВШИЦУ,
что бывший Нарком, ныне враг народа УСПЕНСКИЙ, по докладу
КОБЫЗЕВА наложил две резолюции: одну – «уволить из орга
нов НКВД», а другую – «перевести в неоперативный отдел». И
что о переводе в неоперативный отдел уже есть приказ.

После того, как т. ЛИВШИЦ заявил, что он не уйдёт из каби
нета КРУТОВА до тех пор, пока ему не дадут ясного ответа о
причине увольнения с оперативной работы, последний задал
еду  вопрос:  «Знает  ли  он  САНДЛЕРА74,  бывшего  работника
НКВД, арестованного за антисоветскую сионистскую деятель
ность, и что он, КРУТОВ, располагает данными о связях ЛИВ
ШИЦА с этим САНДЛЕРОМ.

73 Крутов Роман Васильевич (рос.) (1903–1987) – 15.01–04.03.1938 – нач.
віддя 3 відд. НКВД УРСР, 04.03–29.08.1938 – заст. нач. УНКВД по Кам’я
нецьПодільській обл.,  29.08.1938–11.03.1939  –  в. о. нач. відд.  кадрів
НКВД УРСР, 11.03–06.09.1939 – заст. нач. УНКВД по Миколаївській обл.;
06.09–01.12.1939 – нач. УНКВД по Луцькій (Волинській) обл., 01.12.1939–
01.03.1941 – нач. УНКВД по Рівненській обл., 01.03–08.1941 – нач. 2 Уп
равління НКГБ УРСР.

74 Сандлер Борис Эльевич (рос.) (1906–?) – із 1937 – оперуповноваж. 5 відд.
УНКВД  по  Харківській  обл.  Арештований  11.04.1938.  Засуджений
08.02.1940 ВТ військ НКВД Харківській обл. до 2,5 років ВТТ.

Выступление тов. ЛИВШИЦА70.
Рассказывает о том, что в феврале месяце 1938 г. он был

переведён из кандидатов в действительные члены партии, но
в связи с арестом одного из рекомендующих – ЩЕГОЛЕВСКО
ГО71 дело из Обкома было возвращено для замены рекоменда
ции, что в кратчайший срок т. ЛИВШИЦЕМ было сделано. Дело
с пересмотром перевода тянулось около года.

Бывший  Секретарь  Парткомитета  УГБ  тов.  ПАВЛЮК72,  к
которому  т. ЛИВШИЦ  обращался  за разъяснением  причины
задержки,  заявил,  что  на  него  имеется  компрометирующий
материал.

70 Лившиц Михаил Бенционович (рос.) (1912–?) – із 01.08.1936 – полковий
оперуповноваж. ОВ УНКВД по Харківській обл. Із 1938 – оперуповноваж.
6 відд., із 10.04.1939 – оперуповноваж. 2 відд. УНКВД по Харківській обл..

71 Щеголевский Зиновий  Исаевич  (рос.)  (1901–?) –  нар. у  Чернігові у  ро
дині кустарякравця, єврей, член ВКП(б) з 06.1920 (у 1919–1920 – член
«Паолей Ціон»), закінчив 3 класи 4х річного єврейського училища у
Чернігові у 1912. У 1912–12.1917 – учень та підмайстер у кустарякрав
ця Каумана у Ніжині Чернігівської губ. У 15.12.1917–01.1918 – червоно
гвардієць Чернігівського загону. Із 03.12.1918 – червоноармієць 4го
Ніжинського полку.  Із  07.1919 –  червоноармієць панцирного  потягу
№ 89.  Із 08.1919  – лікувався  у шпиталі.  Із 28.12.1919  – курсант Мос
ковських піхотних курсів. Із 15.08.1920 – служив у політроті 4го полку
2ї Московської бригади курсантів. 24.04.1921 – звільнений через хво
робу.  Служив  у  Харківській губ. ЧК  (з 19.05.1921  – співробітник  для
доручень Харківського повітового політбюро, з 05.10.1921 – пом. упов
новаж.  економ.  групи,  17.01.1922  –  звільнений  через  скорочення
штатів). Із 25.09.1930 – курсант вищої прикордонної школи ОГПУ СРСР,
Москва.  Із  06.10.1931  – уповноваж. 24го МогилівПодільського  при
кордонного загону ГПУ. Із 03.04.1933 – уповноваж. 7го відділку Особ
ливого відділу ГПУ УСРР. Із 01.10.1934 – оперуповноваж. особливого
відділу 14го корпусу, Харків. Служив в особливому відділі УНКВД по
Харківській обл. (з 01.12.1935 – нач. 4го відділку, з 01.04.1937 – нач.
2го  відділку).  07.04.1938  відкликаний  до  НКВД  УРСР.  09.04.1938
арештований. 19.08.1939 звільнений зпід варти. 28.11.1939 звільне
ний з НКВД за ст. 38 в. Подальша доля невідома.

72 Павлюк Пётр Трофимович (рос.) (1902–1938) – із 1937 – оперуповно
важ., із 16.03.1938 – нач. віддя, із 26.05.1938 – пом. нач. 3 відд. УНКВД
по Харківській обл. Із 28.09.1938 – нач. 7 віддя ОВ НКВД КОВО.
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требовал после избиения от ШЕГОЛЕВСКОГО показания о том,
что САНДЛЕР говорил ему, ШЕГОЛЕВСКОМУ, о вербовке ЛИВ
ШИЦА в эту организацию. ЩЕГОЛЕВСКИЙ дал эти показания.

Тов. ЛИВШИЦ с возмущением заявляет собранию, что у него
нет  слов,  чтобы  подыскать  подходящее  название  поступкам
СЕРЕДЫ, он считает, что СЕРЕДА проводил фашизм, выполняя
указания врагов народа.

Для  иллюстрации  двуличности  СЕРЕДЫ  тов.  ЛИВШИЦ
приводит такой факт. После того, как СЕРЕДА уже взял на тов.
ЛИВШИЦА  вымышленные  показания от  САНДЛЕРА и  ЩЕГО
ЛЕВСКОГО,  он  обратился  к  т. ЛИВШИЦУ  с  просьбой  помочь
транспортными средствами, чтобы перевести семью из райо
на в Харьков, и т. ЛИВШИЦ в этом ему помог, после чего в знак
благодарности пригласил ЛИВШИЦА зайти к нему пообедать.

Далее тов. ЛИВШИЦ остановился на поведении врага КО
БЫЗЕВА.

По приезде из Киева т. ЛИВШИЦ приступил к прерванной
оперативной работе, [так как был] реабилитирован. Тогда На
чальник Отдела Кадров тов. КЕЙС вызывает его и заявляет, что
КОБЫЗЕВ распорядился перевести его на неоперативную рабо
ту и порекомендовал ему пойти к КОБЫЗЕВУ за разъяснением.

Тов. ЛИВШИЦ попросил КОБЫЗЕВА объяснить ему, что это
всё значит,  т. к.  Врид.  Наркома  восстановил  его на  прежней
оперативной работе.

По адресу КЕЙСА КОБЫЗЕВ бросил реплику «болтает» и зая
вил т. ЛИВШИЦУ, что он не давал ему распоряжения о переводе
т. ЛИВШИЦА на неоперативную работу. Тов. ЛИВШИЦ поинте
ресовался узнать у КОБЫЗЕВА результаты созданной им комис
сии по расследованию причин появления показаний на него
САНДЛЕРА и ЩЕГОЛЕВСКОГО, чтобы знать враг ли он, или чест
ный человек.

На это КОБЫЗЕВ ему ответил, что он в оперативном Отде
ле работать всё же не может, так как он, КОБЫЗЕВ, не может не
верить показаниям САНДЛЕРА и в Обкоме скажет, что он, ЛИВ
ШИЦ – сионист.

На доводы тов. ЛИВШИЦА, что сам КОБЫЗЕВ говорил о его
преданности,  честности,  последний  пытался  отказаться  от

На это т. ЛИВШИЦ ответил, что никакой связи с САНДЛЕ
РОМ  у  него  не  было,  и попросил отпустить его  на  два  дня  в
Харьков.

По приезде в Харьков т. ЛИВШИЦ обратился к КОБЫЗЕВУ,
чтобы он сказал ему свою точку зрения в связи с обвинением в
связях с САНДЛЕРОМ.

КОБЫЗЕВ ему ответил, что он распорядился не брать по
казаний на тов. ЛИВШИЦА, так как он не верит в них, что от
Начальника Отдела он имеет хорошую характеристику о тов.
ЛИВШИЦЕ, как  о работнике и по настоянию т. ЛИВШИЦА он
обещал поручить расследовать причины появившихся показа
ний о нем САНДЛЕРА и ЩЕГОЛЕВСКОГО.

В результате вторичной поездки т. ЛИВШИЦА в Киев, Врид.
Наркома распорядился вернуть его в Харьков на прежнюю опе
ративную работу.

При рассмотрении вопроса о переводе тов. ЛИВШИЦА в дей
ствительные члены партии, он на заседании Партийного Ко
митета обстоятельно рассказал о вышеизложенном и изложил
свою точку зрения в появлении показания на него САНДЛЕРА
и ЩЕГОЛЕВСКОГО и попытках КОБЫЗЕВА и УСПЕНСКОГО уво
лить его из НКВД, а именно: при выборах в Партийный Коми
тет т. ЛИВШИЦ дал отвод кандидатуре тов. СЕРЕДЫ (который
в тот период сидел на следствии по делам сотрудников), моти
вируя тем, что он исключался из партии, в Харькове недавно,
среди работников НКВД не пользуется авторитетом, двуличен.
В результате отвода т. СЕРЕДА в Парткомитет не прошёл. Не
смотря на это у ЛИВШИЦА и СЕРЕДЫ были нормальные взаи
моотношения.

На этом заседании Парткомитета т. ТИЩЕНКО заявил, что
САНДЛЕР сознался в своей антисоветской деятельности рань
ше выступления тов. ЛИВШИЦА против кандидатуры тов. СЕ
РЕДЫ в Парткомитет. Следовательно, последний изза мести к
тов. ЛИВШИЦУ предложил САНДЛЕРУ дать на него показания
о принадлежности к сионизму, как на еврея.

Затем тов. СЕРЕДА взял на провокацию арестованного ЩЕ
ГОЛЕВСКОГО, заявив ему, что ЛИВШИЦ арестован, сознался в
вербовке его САНДЛЕРОМ в сионистскую организацию и по
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та был составлен так, что он не сориентировал партийную орга
низацию на ликвидацию тех недочётов о которых говорится в
решении ЦК ВКП(б) и СНК о работе НКВД. Наоборот, Секретарь
Парткомитета в своём отчёте обрушился на т. ШТАРКМАНА, вы
ступившего на оперативном совещании с указание недочётов
в работе нашего коллектива.

Допустим на минуту, что в выступлении тов. ШТАРКМАНА
был ряд неудачных формулировок, но в значительной степе
ни выступление т. ШТАРКМАНА сигнализировало о том небла
гополучии в работе нашего Управления. Между тем, в отчёте
Партийного Комитета был удар направлен по ШТАРКМАНУ и
это, безусловно, дезориентировало партсобрание, и должной
критики и самокритики не было.

Решение ЦК ВКП(б) и СНК о работе НКВД обязывало нашу
парторганизацию решительно исправить допущенные в нашей
работе ошибки. Но наш Партийный Комитет упустил, не воз
главил работу за чёткое выполнение решения партии и пра
вительства, не включил в эту работу партгруппу, отсюда так
запоздало мы взялись за решительное выполнение постанов
ления партии и правительства.

У  нас  както  вошло в  привычку,  что  если  постановление
партии и правительства прибывает по линии администрации,
то наш партийный комитет умывает руки и никакой работы
среди коммунистов за быстрое и чёткое выполнение этого ре
шения не ведёт. Это в корне неверно и с этим надо покончить.

Настоящее наше собрание должно со всей решительностью
вскрыть все ошибки в работе нашего Управления и общими
усилиями их быстро ликвидировать.

Перед нами недавно прошёл процесс над работниками НКВД
Молдавии75, и совсем недавно мы прорабатывали приказ Нар
кома Внутренних Дел СССР по Калининской области. Следует
сказать, что только эти два момента дали толчок к более ре

75 Про процес над співробітниками НКВД Молдавської АРСР див.: Кашу И.
«Чистка» сотрудников НКВД Молдавской АССР после «Большого тер
рора» 1937–1938 гг.: дело Ивана Тарасовича ШирокогоМайского // З
архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД– КГБ. – 2015. – № 2. – С. 142–179.

своих слов. Затем КОБЫЗЕВ заявил т. ЛИВШИЦУ, что УСПЕН
СКИЙ распорядился его арестовать и если бы он верил в эти
показания, он это распоряжение выполнил бы. Таким образом,
т. ЛИВШИЦ честного ответа от КОБЫЗЕВА не получил. Лишь
благодаря вмешательству Партийного Комитета и т. МОРДУ
ХОВИЧА т. ЛИВШИЦ не был арестован.

Тов. ЛИВШИЦ говорит, что враги народа УСПЕНСКИЙ и КО
БЫЗЕВ проводили неприкрытый фашизм, что в свете постанов
ления ЦК ВКП(б) об искривлениях в работе органов НКВД мно
гие коммунисты стали сомневаться в честности КОБЫЗЕВА, но
молчали, а в это время КОБЫЗЕВ вёл наглую вражескую работу.

В июле–августе  1938  года в  связи с выделением Особого
Отдела в самостоятельное Управление и утверждением шта
та,  КОБЫЗЕВ  по  указанию  УСПЕНСКОГО  уволил  из  Особого
Отдела всех 8 человек евреев. На вопрос отдельных товарищей
о причине их увольнения, КОБЫЗЕВ отвечал, что это делается
из деловых соображений.

За  вражескую  фашистскую  работу  КОБЫЗЕВ  ответит, но
остались его исполнители, как КРЮКОВ, СЕРЕДА. Враги ПЕР
ЦОВ и КОБЫЗЕВ выдвинули СЕРЕДУ Помощником Начальника
Особого Отдела.

Тов. ЛИВШИЦ призывает коммунистов глубже вникнуть в
действия  СЕРЕДЫ, который проводил фашистские методы в
следствии и что он глубоко убеждён в том, что он проводил
эту фашистскую деятельность по заданию врагов народа КО
БЫЗЕВА и ПЕРЦОВА, с которыми он был идеологически связан.

Тов. ЛИВШИЦ предлагает рассмотреть вопрос о СЕРЕДЕ не
только с точки зрения его партийности, но и привлечь СЕРЕДУ
к уголовной ответственности, т. к. в его действиях и действиях
врагов народа КОБЫЗЕВА и др. была цель калечить квалифи
цированные честные кадры, на деле проводить фашизм и что
делалось это по заданиям врагов народа.

Выступление тов. МОРДУХОВИЧА.
Товарищи, я хочу своё выступление начать с собрания, где

обсуждался  отчёт  партийного  комитета  и  были  довыборы
партийного комитата. Надо сказать откровенно, что это собра
ние прошло не на должном подъёме, отчёт Партийного Комите
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Примерно, в июне или июле месяце в связи с тем, что КРЮ
КОВ был назначен Зам[естителем] Начальника 3го Отдела и
все дела передали мне. Я должен честно признаться, что я инту
итивно чувствовал, что там неблагополучно, и я под предлогом,
что мне одному будет трудно вести дела, отказался принять
все дела и часть этих дел распределили по оперативным отде
лам. На группу арестованных, както: ЩЕГОЛЕВСКИЙ, САНД
ЛЕР, БАБУШКИН77, ВОРОНЦОВ, ПОЛИЩУК78 и ШМУШКО. Дол
жен был дела заканчивать СЕРЕДА, но в связи с отделением
Особого Отдела, куда СЕРЕДА получил назначение Помощни
ком Начальника, дела пришлось заканчивать мне.

Когда я ознакомился с материалами и показаниями аресто
ванных, первое, что у меня вызвало сомнение – это показания
обвиняемого САНДЛЕРА о вербовке им Оперуполномоченного
6го Отдела ЛИВШИЦА в контрреволюционную сионистскою
организацию и показания обвиняемого ЩЕГОЛЕВСКОГО о при
надлежности  БУРКСЕРА79  к  антисоветской  организации, су
ществовавшей  в  УНКВД.  Я  этим  показаниям  не  поверил  по
следующим причинам. Сам факт вербовки ЛИВШИЦА в контр
революционную сионистскую организацию и данные по этому
поводу обвиняемым САНДЛЕРОМ показания были нежизнен

77 Бабушкин Зиновий Владимирович (рос.) (1907–?) – нар. у Луганську у
родині прикажчика мануфактурного магазину. Єврей. Член Компартії
з  1931.  Із 03.1926  –  відп.  секретар завкому  2го  цегельного  заводу,
Харків.  Із  08.1929  –  зав.  агітпропом Охтирського райкому  ЛКСМУ.  З
11.1930 – пом. нач. будівництва Харківського турбінного заводу з ви
робничих нарад.  З 08.1931  –  зав.  оргвідділом  спілки будівельників,
Харків. Працював у секретнополітичному відділі Харківського облас
ного відділу ГПУ/УНКВД (з 20.12.1931 – пом. уповноваж., з 20.04.1933 –
уповноваж., з 01.12.1935 – оперуповноваж.). Арештований 28.02.1938.
Звільнений зпід варти 13.09.1939.

78 Полищук Борис  Александрович  (1899–?)  –  із  01.1937  –  нач.  віддя,  із
01.05.1937 – пом. нач. 3 відд. УНКВД по Харківській обл. Із 01.06.1937 –
співробітник слідчої групи при 5 відд. НКВД СРСР. Із 04.1938 – нач. 1
віддя 6 відд. 2 Управ. НКВД СРСР. Арештований 07.05.1938. Звільне
ний 23.09.1939.

79 Бурксер Анатолий Наумович  (рос.) (?–?) – у 1938 – оперуповноваж. 3
відд. УНКВД по Харківській обл.

шительному проведению в жизнь решения ЦК ВКП(б) и СНК о
работе НКВД. Только тогда, когда работники почувствовали,
что за это несут уголовную ответственность, то, боясь за свою
шкуру, стали более подвижными, и стали выявлять те недо
чёты  и искривления,  которые  имели место  в  работе  нашего
Управления.

Что же мы имеем у нас? Все ли благополучно у нас?
Начну  я  с  работы  так  называемой  Особой  следственной

группы. Следует остановиться немного на истории возникно
вения этой группы. Особая следственная группа возникла пос
ле  приезда  в  Харьков ТЕЛЕШЕВА76,  вслед  за  ним  приехал  из
Киева и КРЮКОВ Иван, который, явившись ко мне, предложил
мне все имеющиеся в моём производстве следственные дела
сдать ему.

Когда я, возмутившись этим, пошёл к ТЕЛЕШЕВУ и потребо
вал объяснить мне, что это за недоверие, ТЕЛЕШЕВ объяснил
мне, что создаётся Особая следственная группа во главе с КРЮ
КОВЫМ  Иваном,  которая  будет  вести  следственные  дела  по
арестованным сотрудникам НКВД.

На мой вопрос: «Какие же должны быть у меня взаимоот
ношения с этой Особой следственной группой?», ТЕЛЕШЕВ за
явил, что моё отношение должно быть прямо подчинённое, т. е.
что я непосредственно подчиняюсь КРЮКОВУ.

Сразу же в Особой оперативноследственной группе была
установлена особая конспирация, и меня даже не пускали за
эту перегородку, и если я один или два раза зашёл туда, то ле
жавшие дела на столе моментально переворачивались, и я, до
передачи всех  следственных дел Особоуполномоченному,  не
был в курсе работы этой следственной группы, так как от меня
это тщательно скрывалось.

Необходимо выяснить, кто составлял на арест справки, так
как, помоему, справки составлялись тенденциозно и мы име
ли, безусловно, ряд необоснованных арестов.
76 Телешев Григорий Галактионович (рос.) (1902–1978) – із 01.10.1937 –

нач.  УНКВД по  Тамбовській обл.  Із  03.03.1938  –  нач.  УНКВД по  Хар
ківській обл. Із 04.05.1938 – 1й секретар Одеського обкому і міськкому
КП(б)У. Із 02.1939 – на господарській роботі.
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зация. Разбирая дальше черновые материалы, я натолкнулся
на печатный протокол допроса обвиняемого ЩЕГОЛЕВСКОГО,
корректировавшийся ПЕРЦОВЫМ, на котором рукой ПЕРЦОВА
наложена резолюция примерно такого содержания: «Тов. СЕ
РЕДА, организация в УНКВД была троцкистскосионистской, а
о ней сказано мало. Д[авид] П[ерцов]», т. е. этой резолюцией да
валось прямое указание на создание троцкистскосионистской
организации. И после этого во всех протоколах фигурировала
уже существовавшая  в  УНКВД  троцкистскосионистская  ор
ганизация.

Своё мнение по этому поводу я сказал КОБЫЗЕВУ, но он ска
зал, что это – провокация, и предложил мне заканчивать дела.

Через некоторое время, кажется в августе, мне доложили,
что САНДЛЕР просится на допрос. Я его вызвал и в присутствии
ЛЕТНЁВА80, САНДЛЕР рассказал мне, что в процессе следствия
по его делу, его СЕРЕДА, КОПАЕВ и КРЮКОВ Иван жестоко из
бивали. И что СЕРЕДА давал ему список сотрудников НКВД –
евреев и требовал их назвать участниками организации, что
часть из этого списка он под давлением побоев оговорил, а так
же сообщил, что в процессе следствия КРЮКОВ Иван и СЕРЕДА
проявляли антисемитизм.

Я об  этом  доложил КОБЫЗЕВУ  и предложил  провести по
этому заявлению расследование, но КОБЫЗЕВ запретил мне это
делать, предложил мне восстановить САНДЛЕРА на ранее дан
ных им показаниях.

Даже перед слушанием дел на Военной Коллегии, я опять,
при подписи им обвинительных заключений, разговоре с ним
поставил под сомнение показания обвиняемого, но КОБЫЗЕВ
предложил их всётаки судить. И когда на заседании Военной
Коллегии обвиняемые от своих показаний отказались, то КО
БЫЗЕВ упрекнул меня в том, что провалил эти дела, сказал, что
больше никаких дел по контрреволюционным преступлениям

80 Летнёв-Шатуновский Виктор Абрамович (рос.) (1897–?) – із 01.04.1936 –
оперуповноваж.  апарату  особливоуповноваж.  УНКВД по  Харківській
обл. Із 1938 – оперуповноваж. 4 відд., із 1939 – нач. віддя 2 відд. УНКВД
по Харківській обл.

ны. В показаниях примерно записано, что осенью 1937 г., бесе
дуя с ЛИВШИЦЕМ о жизни евреев в прошлом, ЛИВШИЦ выра
зился,  что евреи  не  видели ещё настоящей свободы.  На  что
САНДЛЕР сказал, что еврейская автономная республика – это
фикция и создана не для евреев. В последующей беседе САНД
ЛЕРА с ЛИВШИЦЕМ, САНДЛЕР сказал, что существует сионист
ская организация, которая проводит свою работу и до сих пор.
ЛИВШИЦ заинтересовался составом этой организации и тогда
САНДЛЕР сказал, что это узнает, если он даст согласие вступить
в эту организацию, и ЛИВШИЦ это согласие дал.

Ведь это смехотворные показания. Осенью 1937 года, ког
да уже начался разгром врагов, что могло толкнуть этого мо
лодого  парня  1912 года  рождения  на  контрреволюционный
путь – это явно вымышленные и ложные показания.

О  БУРКСЕРЕ  обвиняемый ЩЕГОЛЕВСКИЙ  дал  показания,
что он участник контрреволюционной организации и что он
быв[ший]  бундовец.  Это  ведь  тоже  смешно.  Ведь  БУРКСЕР
1907 г.  рождения, когда  он  смог  стать  бундовцем?  БУРКСЕР
долгое время жил в Казахстане, где не было базы для Бунда,
ведь это чепуха.

Об этом я поделился с СЕРЕДОЙ, на что СЕРЕДА сказал, что
он также не верит этим показаниям, о чем он даже докладывал
ПЕРЦОВУ. В связи с чем обвиняемого САНДЛЕРА вызывали к
ПЕРЦОВУ, где он подтвердил своё показания и этим его убеди
ли в правдивости этих показаний. Эти доводы СЕРЕДЫ меня
не убедили, и я остался при своём мнении.

Я постараюсь дальше доказать, что СЕРЕДА, говоря о неве
рии в показания обвиняемого САНДЛЕРА, лгал.

Знакомясь дальше с показаниями и материалами обвиняе
мых, у меня всё больше и больше появлялись сомнения в прав
дивости этих показаний, так как в протоколах были записаны
ряд нелепостей, которыми обвиняемые впоследствии опери
ровали на заседании суда Военной Коллегии.

Впоследствии рассматривая черновые материалы, както
собственноручные  показания  обвиняемых, я  увидел,  что  во
всех показаниях фигурирует сионистская организация, а в про
токолах допроса фигурирует троцкистскосионистская органи
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Несмотря на то, что я об этом же доложил КОБЫЗЕВУ и выс
казал своё мнение, что, безусловно, нужно провести расследо
вание, т. н. мы имеем второе заявление аналогичного характе
ра, но и КОБЫЗЕВ мне также запретил это делать.

Особо следует остановиться на несоветских методах рабо
ты работников Особой следственной группы КРЮКОВА Ивана,
СЕРЕДЫ и КОПАЕВА.

От арестованного ДРЕШЕРА поступило заявление, в кото
ром он также подтверждает факты  антисемитских высказы
ваний  со  стороны  КРЮКОВА  Ивана,  сообщает  о  садистском
избиении  его  ПЕРЦОВЫМ,  КРЮКОВЫМ  Иваном,  СЕРЕДОЙ  и
КОПАЕВЫМ, сообщает также о том, что КОПАЕВ лил ему через
нос в рот бутылками воду. Скажите, товарищи, разве это до
пустимо в наше время? Разве это не пахнет средневековьем?

Обвиняемый ДРЕШЕР сообщает о ряде антисоветских выс
казываний, имевших место при допросе его со стороны КРЮ
КОВА  Ивана.  Допрашивая  ДРЕШЕРА,  КРЮКОВ  Иван  заявил:
«Мы тебе покажем методы Советского следствия 1938 года».
Позвольте Вас спросить, товарищи работники из особой след
ственной группы, о каких советских методах следствия 1938 г.
вы говорили? Не Ваши ли методы следствия вы называете со
ветскими? Нет, это клеветнические методы. Вы клевещете на
советские  следственные  органы.  Мы  всегда  вели  советское
следствие и будем вести.

Обвиняемый ДРЕШЕР в своём заявлении сообщает, что, ког
да он заявил КРЮКОВУ Ивану, что он будет жаловаться в ЦК
партии, КРЮКОВ ему цинично заявил: «Можешь не жаловаться,
мы и оттуда берём». Ведь это же контрреволюционный выпад
против нашего ЦК партии перед арестованным, за этот один
выпад КРЮКОВА нужно немедленно арестовать.

После  освобождения  ВОЛОДАРСКОГО  поступило  от него
заявление, в котором он опять подтверждает, что при допросе
его, КРЮКОВ  Иван  и  СЕРЕДА  допускали антисоветские  выс
казывания, в виде «иерусалимский казак», «яврейчики» – ко
веркание русского языка с еврейским акцентом и т. п. ВОЛО
ДАРСКИЙ сообщил, что СЕРЕДА и КОПАЕВ, жестоко избивая его,
требовали у него показания об антисоветской  деятельности

он  мне  не  поручит. За что,  я  спрашиваю?  За  то,  что  я  хотел
объективного следствия?

Моё мнение об арестованных указанной мной группы, что
они, безусловно, враги, но в связи с тем, что с самого начала по
этим делам повели неправильное следствие, то до конца этих
врагов, безусловно, не разоблачили.

Моё мнение следующее,  что особая следственная группа,
безусловно, ориентировалась, что эти дела пойдут на альбом,
а поэтому они брали такие липовые показания.

Я это могу доказать хотя бы таким фактом. Както в разго
воре  со  мной  СЕРЕДА  мне сообщил, что  когда  они получили
показания от обвиняемого ПОЛИЩУКА о наличии склада ог
нестрельного оружия, принадлежащего контрреволюционной
повстанческой организации, то СЕРЕДА  этим показаниям  не
поверил и об этом сказал КРЮКОВУ. На что последний отве
тил: «Конечно, хоть это липа, но нужно записать. Дела идут на
альбом, и так будет крепче».

Через некоторое время я получил на клочке бумаги заявле
ние  от  арестованного  ВОЛОДАРСКОГО,  который  просил  его
вызвать, т. к. он имеет сообщить о провокациях, которые при
менялись СЕРЕДОЙ и КОПАЕВЫМ при ведении следствия по его
делу. Так как ВОЛОДАРСКИЙ числился за 4м Отделом, я доло
жил ГИНЕСИНУ это заявление, а тот доложил КОБЫЗЕВУ, и я
получил распоряжение поговорить с ВОЛОДАРСКИМ.

ВОЛОДАРСКИЙ сообщил, что при допросе КРЮКОВ Иван и
СЕРЕДА употребляли антисоветские выражения, что он под
вергался с их стороны и КОПАЕВА жестоким избиениям, что
от него требовали показания на совершенно невинных сотруд
ников НКВД, что арестованный КОДИН в камере ему сообщил,
что он был накануне своего ареста предупреждён СЕРЕДОЙ о
предстоящем его аресте, и что СЕРЕДА его фактически не доп
рашивает, а ведёт дружеские беседы.

Сделав заметки об этом сообщении ВОЛОДАРСКОГО, я до
ложил результат опроса его т. ГИНЕСИНУ, но он мне заявил, что
это явная провокация, мы знаем СЕРЕДУ как хорошего крепко
го большевика и ВОЛОДАРСКИЙ, безусловно, врёт и поэтому
считает, что расследование вести не нужно.
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Ты работал в отделении с ЛИВШИЦЕМ, а по соседству с ШИКОМ,
вот и дай на них показания, что ты их вербовал». Тогда САНД
ЛЕР пытался доказать, что ЛИВШИЦ неподходящая кандида
тура  для  записи  в  протокол  как вербовка. Но  под  влиянием
побоев  обвиняемый  САНДЛЕР  дал  показания  о  вербовке  им
ЛИВШИЦА.  В отношении же  ШИКА  обвиняемому САНДЛЕРУ
удалось уговорить СЕРЕДУ записать в протокол, что в процессе
обработки ШИК для вербовки не подошёл.

А СЕРЕДА  здесь  бросал  реплики  и лично мне заявил,  что
показаниям обвиняемого САНДЛЕРА он не верит. Между тем,
он лично этих показаний добивался у САНДЛЕРА. Разве это не
двуличие СЕРЕДЫ?

Аналогичные показания дал и обвиняемой ЩЕГОЛЕВСКИЙ,
когда его передопрашивали о ЛИВШИЦЕ. Обвин[яемый] на доп
росе показал, что он о ЛИВШИЦЕ ничего не знал, но КОПАЕВ
ему заявил, что САНДЛЕР дал показания на ЛИВШИЦА и ссы
лается на него, ЩЕГОЛЕВСКОГО, и потребовал их подтвержде
ния, и он их под давлением подтвердил. Разве об этом СЕРЕДА
не знал?

Также поступило заявление от освобождённого ОЛИЕВИ
ЧА, в котором он подтверждает антисемитские выражения при
допросе со стороны КРЮКОВА Ивана и СЕРЕДЫ, жестокое са
дистское избиение его КРЮКОВЫМ Иваном, СЕРЕДОЙ и КОПАЕ
ВЫМ. И опять же применение тех же провокационных методов,
т. е. требование показаний об антисоветской деятельности со
вершенно  честных  людей, как ВЕСЁЛЫЙ,  МАСЛОВ85,  КОГАН,
ЛЕТНЁВ и др. Разве это советские методы следствия?

Эти работники Особой следственной группы дошли до не
слыханных нарушений правил ведения следствия. Все освобож
дённые и арестованные в один голос заявляют, что, как прави
ло, СЕРЕДА и КОПАЕВ, избивши арестованного, ложились спать,
оставляя одного арестованного в кабинете с открытым окном
и лежавшим на столе револьвером. Разве это не та же провока

85 Маслов Евгений Степанович (рос.) (1908–?) – із 1937 – оперуповноваж.
3 відд., із 01.05.1938 – нач. 3 віддя 3 відд. УНКВД по Харківській обл. Із
09.1939 – нач. віддя ОВ НКВД Харківського ВО.

«семейки» аппарата Особоуполномоченного, както МАСЛОВА,
ЛЕТНЁВА и БЛИОКА. СЕРЕДА почемуто требовал у ВОЛОДАР
СКОГО список знакомых ему только евреев.

КОПАЕВ, добиваясь показания у ВОЛОДАРСКОГО, заявил:
«Нам всё равно, давай ложь, лишь бы были показания».

В процессе передопроса обвиняемого САНДЛЕРА о ЛИВШИ
ЦЕ, он дал показания, в которых также подтверждает антисе
митские выражения со стороны КРЮКОВА Ивана и СЕРЕДЫ.

САНДЛЕР также показал, что СЕРЕДА ему предъявил список
сотрудников  НКВД  – евреев,  куда  входили ДРЕШЕР, БАБУШ
КИН, РЕЗНИКОВ, БРУКСЕР, ФРЕЙ81, ЗАМКОВ82, СПИВАК83, ГОХ
БЕРГ, МОРДУХОВИЧ, ФАЙНБЕРГ84 и другие, и требовал, чтобы
САНДЛЕР назвал их как известных ему участников контррево
люционной сионистской организации. Скажите, кто дал право
Вам требовать на невинных людей показаний? Разве это совет
ские методы ведения следствия?

Характерно остановиться на показаниях САНДЛЕРА о дан
ных им показаниях о вербовке им ЛИВШИЦА, и здесь ясно будет
двуличие СЕРЕДЫ. САНДЛЕР заявляет, что после того, когда он
под влиянием жестоких побоев дал показания о своей контрре
волюционной деятельности,  от  него  требовали показаний о
проведённых им вербовках.

Когда САНДЛЕР пытался доказать, что он в Харькове никого
не знает и никого не вербовал, то СЕРЕДА ему заявил: «Как же?

81 Фрей Борис Константинович (рос.) (1902–1955) – до 20.04.1938 – нач.
2 віддя 4 відд., із 20.04.1938 – заст. нач. 4 відд. УНКВД по Харківській
обл. Із 1938 – співробітник 7 відд. 1 Управ. НКВД УРСР. Із 1938 – нач.
відд.  пожежної  охорони  УНКВД  по  Харківській  обл.  Арештований
17.06.1939. Засуджений 03.04.1940 ВТ військ НКВД Харківського ВО до
6 років ВТТ.

82 Замков (Заманский) Абрам Ильич (рос.) (1898–?) – до 01.09.1937 – пом.
нач. 3 віддя, із 01.09.1937 – нач. 3 віддя 4 відд. УНКВД по Харківській
обл. Відряджений до НКВД СРСР 19.07.1938.

83 Спивак Самуил Михайлович (рос.) (1904–?) – із 1934 – оперуповноваж.,
із 1938 – пом. нач. віддя 4 відд. УНКВД по Харківській обл.

84 Файнберг Израиль Абрамович (рос.) (1905–?) – до 10.07.1938 – пом. нач.
віддя ОВ Харківського ВО. У 10.07.1938– 08.05.1939 – нач. віддя 3 відд.
УНКВД по Харківській обл.
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Первое преступлением сделал бывший Нач[альник] Отдела
т. ШУБИН (ныне в Киеве) и его Оперуполномоченный ВАСИН88.
Это они, без всяких на то оснований, привлекли к следственной
работе одного резидента. По двум делам установлена подделка
подписи арестованного на протоколе допроса. Когда это оказа
лось недостаточным, то ВАСИН и ШУБИН стали на путь допи
сок в протокол допроса без ведома обвиняемого. Когда и этого
оказалось мало, тогда вызвали 2х агентов, написали два липо
вых протокола и предложили этим агентам подписать. Это в
то время, когда эти агенты в глаза не видели обвиняемого, и
они эти показания под давлением подписали.

Разве это не преступление? Три товарища должны понести
соответствующее наказание.

Я хочу  остановиться на нерешительности  отдельных  На
чальников Отделов. Вот возьмём дела на освобождённых ПЕТ
РОВА, РУТМАНА и БОНОКОНСТАНТИНЕРА89. До этого, как дела
попали ко мне, их вёл 3й Отдел. Когда я ознакомился с делами
и провёл некоторые следственные действия, я убедился, что
этих людей необходимо немедленно освободить. Я решитель
но и настойчиво ставил это перед бывш[им] руководством, но
меня  буквально выгнали и  дела  передали в  3й  Отдел. Ведь
сразу же мне говорили работники, что их нужно освободить,
да и сам БАРБАРОВ в этом был убеждён. Но вот, изза нереши
тельности, боязни, невинные люди просидели под стражей ещё
8–9 месяцев.

Такое же самое положение по 4му Отделу, куда было пере
дано дело ВОЛОДАРСКОГО.

88 Васин Григорий Андреевич (рос.) (1900–?) – до 08.07.1938 – оперупов
новаж.  11 відд., 3  відд.,  із  08.07.1932  –  нач.  віддя  3  відд. УНКВД  по
Харківській обл. Відряджений 02.08.1938 до НКВД УРСР.

89 Боно-Константинер Борис Ізраїльович (1898–?) – нар. у м. Лодзь, єврей,
із службовців, освіта початкова, позапартійний, проживав у  Харкові,
оперуповноваж.  відділу місць  ув’язнення УНКВД по Харківській обл.
Арештований 30.08.1937 за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК
УРСР),  справу  закрито  УГБ  УНКВД  по  Харківській  обл.  15.01.1939
(ст. 197 ч. 2 КПК УРСР).

ция? Дошло до анекдотизма. Когда обвиняемый ДРЕШЕР был
избит СЕРЕДОЙ до полуобморочного состояния, то СЕРЕДА лёг
спать, а ДРЕШЕР очнувшись и видя, что СЕРЕДА спит, три раза
звонил домой по телефону и сообщал о ходе своего дела.

Следует отметить, что и на других участках есть такие сиг
налы неблагополучия.

Вот был у нас здесь такой работник ДРУШЛЯК Иван86, кото
рого руководство расхваливало на все лады, сейчас он работает
в Киеве. Этот ДРУШЛЯК – форменный садист. Я сейчас работаю
в кабинете, где раньше работал ДРУШЛЯК и до сих пор у меня
разбита стенка, которую расковырял ДРУШЛЯК головами арес
тованных. У него был подследственный БАНДУРА87, когда его
вели на допрос к ДРУШЛЯКУ, он орал благим матом и просил
вести его куда угодно, только не к ДРУШЛЯКУ. И действительно
в тот же вечер ДРУШЛЯК убил БАНДУРУ при допросе. КРЮКОВ
Николай рассказывает, что ДРУШЛЯК, войдя в садистский экс
таз,  однажды бил  по  голове  и лицу  арестованного  разбитой
стеклянной линейкой и изрезал его на куски. И только КРЮ
КОВ остановил его от совершения им второго убийства.

Хочу ещё остановиться на деле 3го Отдела 3го Управления.
Там просто фабриковали дела на невинных людей.

86 Друшляк Иван Степанович (рос.) (1913–?) – із 1938 – оперуповноваж.,
із 10.07.1938 – пом. нач. 1 відд.я 4 (2го) відд. УГБ НКВД УРСР. 07.06.1939
арештований.  15.01.1940  засуджений до  ВМН. 11.04.1940  Військова
колегія Верховного суду СРСР замінила ВМН позбавленням волі у ВТТ
на 10 років. Пізніше звільнений з табору, направлений на фронт. У 1943
рішенням Військової ради фронту судимість знята.

87 Бандура, ім’я, побатькові, дата та місце народження, соціальне поход
ження,  партійність, освіта  невідомі, українець,  проживав  у  с. Бірки
Зміївського рну  Харківської обл.,  агроном дослідного  господарства
радгоспу «Бірки». Арештований [у лютому] 1938 як член к.р. націона
лістичної організації. Помер у лютому 1938 у Харківській в’язниці від
тортур і важких тілесних ушкоджень, що були завдані йому під час до
питу помічником оперуповноваженого 4го відділу УГБ УНКВД Харків
ської обл. І. Друшляком. Ці відомості містяться в оглядовій довідці із
архівнокримінальної  справ  № 018572,  арк.  17  і  22  архіву  УСБУ  в
Харківській обл. Під час службового розслідування з’ясовано, що слідча
справа на Бандуру зникла і не була знайдена.
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Моя большая ошибка состоит в том, что, имея отдельные
сигналы, мне необходимо было об этом своевременно поста
вить в известность парторганизацию, ЦК нашей партии. Я это
го не сделал и это моя большая ошибка.

В конце своего выступления я хочу остановиться на выс
туплении БРАТШТЕЙНА. БРАТШТЕЙН очень много и хорошо
говорил о наших недочётах, но ни слова не сказал о себе. Между
тем, и у него есть ряд ошибок.

Я веду партийное  расследование, из которого  видно, что
БРАТШТЕЙН в разговоре с комсомольцем ГОЛЬДШТЕЙНОМ о
Молдавском процессе буквально сказал следующее: «Мне бо
яться  нечего,  ты  веришь,  ГОЛЬДШТЕЙН,  я  за  всё  время  не
ударил ни одного арестованного. Я не мог примириться с тем,
что бьют арестованных. Я приходил домой и плакал. Жена ме
ня спрашивает теперь: “Неужели и ты бил арестованных”? Я
ей ответил: “Я не бил, ты помнишь, как я приходил домой и
плакал”».

Скажите, что это за коммунист, который приходил и пла
кал перед своей женой. Разве такой коммунист может  вести
борьбу с врагами?

Другой  случай  говорящий  о том,  что  БРАТШТЕЙН  трус  и
перестраховщик.

В 9м Отделе было проведено оперативное совещание, про
токол которого вёл т. БРАТШТЕЙН. На совещании после читки
приказа Наркома Внутренних Дел СССР о Калининской облас
ти выступил т. БРАТШТЕЙН, где он, как и сейчас, привёл ряд
известных ему фактов об искривлениях в нашей следственной
работе. Когда ж был оформлен протокол, то БРАТШТЕЙН поче
муто своё выступлений не включил. Начальник Отдела т. ПЕТ
РОВ и т. ГОЛЬДШТЕЙН восстановили выступление тов. БРАТ
ШТЕЙНА  и включили его  в  протокол. Но  когда  БРАТШТЕЙН
прочитал своё выступление, то, не отрицая, что он так высту
пил, стал просить уменьшить его выступление, мотивируя тем,
что может быть ряд фактов не подтвердится. Такой факт также
характеризует его лицо как перестраховщика.

Приведу  ещё  третий  факт  его  болтологии.  БРАТШТЕЙН,
встретившись с КОПАЕВЫМ в районе, и в разговоре последний

Несмотря на то, что для т. ГИНЕСИНА было очевидно ясно,
что ВОЛОДАРСКИЙ невиновен, он всётаки предложил мне до
ложить дело КОБЫЗЕВУ на освобождение. Я не постеснялся и
доложил. Но КОБЫЗЕВ предложил, чтобы  ему дело доложил
ГИНЕСИН, и вот это дело мариновалось ещё пару месяцев. Это
тогда, когда  уже  было глубокое  убеждение, что человек не
виновен.

У меня, как и у каждого, безусловно, есть ошибки в рабо
те. Я буду о них говорить и, безусловно, партийное собрание
мне на них укажет. Всё же, что было в моих силах – мною было
сделано.

Когда я в разговоре с ХАТЕМКИНЫМ узнал об известных ему
фактах вражеской деятельности КОБЫЗЕВА, я сразу же доло
жил это ТИЩЕНКО, и ХАТЕМКИН был вызван в Партийный Ко
митет, куда подал подробное заявление.

Когда я первый узнал, что Отдел Кадров проводил вражес
кие установки КОБЫЗЕВА, я опять же поставил в известность
Секретаря Парткомитета, и вместе с ним стали вызывать ра
ботников Отдела Кадров, и это было установлено с очевидной
ясностью. После чего был собран ещё ряд фактов и были изло
жены в докладной записке на имя Наркома, которую Вам здесь
ТИЩЕНКО читал.

Насколько я мог – я боролся против необоснованных арес
тов и их не выполнял.

КОБЫЗЕВ неоднократно меня вызывал и требовал, чтобы
я арестовал ЛИВШИЦА и БУРКСЕРА. Несмотря на то, что это
была санкция Наркома, я категорически отказался это выпол
нить, заявив, что это будут невинные жертвы. Я заявил, что по
этому поводу буду писать в Москву, после чего КОБЫЗЕВ за
держал их арест. Была прислана справка с резолюцией УСПЕН
СКОГО арестовать ТКАЧЕНКО (шифровальщик). Я ТКАЧЕНКО
не арестовал. Я разобрался, что в справке речь идёт о совер
шенно другом ТКАЧЕНКО.

Также была прислана справка на арест бывшего Начальни
ка  Сахновщанского  РО  НКВД  КОЛЕСНИКОВА по  совершенно
необоснованным причинам, я и этот арест не выполнил и по
всем этим вопросам писал в Киев.
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Если бы хоть 50% всего сказанного обо мне соответствова
ло действительности, то я не пришёл сегодня на собрание, зная
заранее, как будет решён вопрос обо мне. Если вместо пользы
для партии, я принёс вред, то это имело место только как ре
зультат ошибок в моей работе.

В  марте месяце  прошлого  года  меня  вызвал  ТЕЛЕШЕВ  –
бывший Нач[альник] Управления – и спросил меня давно ли я
работаю в Харькове и знаю ли я хорошо коллектив. И получив
ответ, что много знаю, он сообщил мне, что я направляюсь для
работы  в  распоряжение  КРЮКОВА  в  Особую  следственную
группу. Как правило, сотрудники арестовывались без справок,
которые поступали затем из Киева.

САНДЛЕР на второй же день после ареста сам начал писать
показания. В его личном деле имелось сообщение о том, что он
являлся в  прошлом  на  Шепетовщине  активным  участником
сионистского движения. Затем оттуда же были присланы по
казания 3х лиц, подтверждающие это обстоятельство. В сво
их показаниях САНДЛЕР указал на КРИСТАЛЯ как участника
контрреволюционной организации, а ПЕРЦОВ затем через не
которое время сказал мне, что КРИСТАЛЬ арестован и также
сознался.  Затем САНДЛЕР  дал  показания, что  он  завербовал
ШИКА и ЛИВШИЦА. Я этим показаниям с самого начала не ве
рил. Когда я доложил об этом ПЕРЦОВУ, он приказал мне выз
вать САНДЛЕРА к нему и там он снова подтвердил все свои по
казания в присутствии КРЮКОВА.

САНДЛЕР в своих показания сообщил о связях с сионистом
БЕРДИЧЕВСКИМ,  который  затем  был  арестован  4  Отделом.
Последний, как сказал мне т. Фрей, также сознался в том, что
был  завербован  САНДЛЕРОМ  и  рассказал  подробно  о  своей
практической контрреволюционной работе.

Вообще  никакой  системы  в  избиении  арестованных  не
было. ОЛИЕВИЧ, в первый же вечер беседы с ним после ареста,
сказал мне, что он импотент, а теперь он заявляет ложь о том,
что в результате избиения его мною у него повреждены поло
вые органы. ОЛИЕВИЧА били, насколько я помню, один раз, но
не сильно и вовсе не так, как он пишет.

ему рассказал о том, как он садистски избивал ДРЕШЕРА. БРАТ
ШТЕЙН не  нашёл  никого  другого с  кем  можно  было  бы  по
делиться,  как  с  КУЧЕРОВСКОЙ (б/п).  БРАТШТЕЙН  не  нашёл
нужным пойти в Партийный Комитет или к Начальнику и об
этом рассказать. Это также его характеризует.

Приведу ещё четвёртый факт его непартийности.
Встретив освобождённого изпод стражи ВОЛОДАРСКОГО,

последний ему рассказал о том, как его избивали на следствии.
Вместо  того,  чтобы  как  коммунисту пресечь эти  разговоры,
указать ВОЛОДАРСКОМУ, что об этом нужно заявлять куда сле
дует и нечего  ходить по комнатам трепаться  и  нервировать
работников, БРАТШТЕЙН поучает ВОЛОДАРСКОГО так: «Если
бы я был на твоём месте, я бы убил КОПАЕВА». Скажи, БРАТ
ШТЕЙН, кто дал тебе право культивировать индивидуальный
террор? Это непартийно. Я скажу даже больше, БРАТШТЕЙН
стал сам ходить к каждому и всякому рассказывать об этих из
биениях. Когда молодой работник член партии тов. МИХАЛЬ
ЧУК указал ему на это и порекомендовал, чем трепаться по ком
натам, лучшее пойти в Партийный Комитет или к Начальнику
и рассказать обо всём ему известном, БРАТШТЕЙН с возмуще
нием заявил: «Нужно выйти на улицу и кричать во всё горло,
что избивали». Тов. БРАТШТЕЙН, скажи, кому от этого польза
будет? На чью мельницу ты будешь лить воду?

Вот Вам лицо коммуниста БРАТШТЕЙНА. Я считаю, что это,
безусловно, мы разберём на парторганизации.

Заканчивая своё выступление я хочу сказать, что нам нуж
но всем мобилизоваться, напрячь все свои силы и как можно
быстрее ликвидировать последствия вредительства, как мож
шено быстрей и решительней провести в жизнь решения ЦК
ВКП(б) и СНК о работе НКВД, и вооружившись решениями на
шей партии и Правительства, поднять на должную высоту нашу
агентурнооперативную работу и ещё лучше и метче бить вра
гов нашей родины.

Тов. КУВШИНОВ предлагает обсудить вопрос о тов. СЕРЕ
ДЕ, дав ему возможность высказаться. Собрание соглашается.

Выступление тов. СЕРЕДЫ.
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фамилий арестованных не называл. Ни с кем из арестованных
и никакой идеологической связи я не имел.

Я виноват в том, что допустил некоторые перегибы в след
ствии, в некоторых случаях допускал физические методы влия
ния при допросе.

Отвечая на реплики, СЕРЕДА говорит:
ДРЕШЕРА действительно били, били его прилично, но били

его КОБЫЗЕВ, ПЕРЦОВ, КРЮКОВ, участие принимал и я.
ВОЛОДАРСКОГО  я  лично  не  бил,  и  его  никто  не  бил.  Я

искренно хочу рассказать, что некоторых я бил, но это не но
сило характера системы. Оружия при арестованных я никогда
не оставлял, это не соответствует истине, вообще я хожу без
оружия.

В следствии я провокационных методов не применял, ни
на кого никаких показании я не требовал.

Вопрос о низменных побуждениях в деле ЛИВШИЦА. Отвод
мне при выборах Партийного Комитета давал т. ЛИВШИЦ на
собрании 12 мая 1938 г., а показания на ЛИВШИЦА дал САНД
ЛЕР ещё в апреле месяце. Во всяком случае, помню, что до соб
рания. САНДЛЕР показал, что в 1935 или 1935 году был завер
бован в троцкистскую организацию бывшим Начальником ЭКО
АРРОВЫМ92. Поэтому, очевидно, организацию назвал сионист
скотроцкистской ПЕРЦОВ.

Повторяю, что не только по какомуто списку я не требо
вал показаний на сотрудников, но вообще никаких фамилий
арестованным при допросе я не называл. Я говорил только о
названных ими, т. е. арестованными.

Я никогда не был врагом, никаких идеологических связей
ни с кем из врагов я не имел, партийных взыскании за 13 лет
пребывания в партии я также не имел. Я допустил ошибку, при

92 Арров-Тандетницкий  Лазарь  Соломонович  (рос.)  (1904–1941) –  член
Компартії із 1930. Єврей. В органах НКВД із 1924. До 01.1937 – нач. ЕКВ,
із 01.1937 – нач. КРВ УНКВД по Харківській обл. Із 27. 07. 1937 – нач.
ДТВ Амурської залізниці. Із 17.02.1938 – нач. ДТВ залізниці ім. Кагано
вича. Арештований 23.10.1938. Засуджений 14.12.1939, справу припи
нили, звільнений 16.08.1940.  Повторно  засуджений військовим  три
буналом військ НКВД Уральського ВО 26.04.1941 до розстрілу.

ПОЛИЩУК – давний враг, в его личном деле имеется личное
его письмо к ЗАТОНСКОМУ90, который ему покровительство
вал, имеются прямые показания на ПОЛИЩУКА о его контрре
волюционной деятельности. Он сам дал показания о том, что
работал в подпольной петлюровской организации. А эти пока
зания никто не хотел перепроверить хотя бы через сумского
горздравинспектора, о котором дал показания ПОЛИЩУК.

Хочу рассказать о таком факте. Пришёл я к КОБЫЗЕВУ по
вопросу об освобождении ПТАШИНСКОГО, но КОБЫЗЕВ под
писать постановление отказался. Через месяц пошёл я к нему
вторично по этому вопросу, он потребовал обстоятельный ра
порт. В январе месяце пошёл я в третий раз, КОБЫЗЕВ велел
вызвать к нему ПТАШИНСКОГО и, задав несколько вопросов,
говорит: «Да, напрасно 9 месяцев его держали».

ЩЕГОЛЕВСКОГО я не бил. Вообще ЩЕГОЛЕВСКИЙ кричал.
Его не били, он кричал, били, он тоже кричал. В автобиогра
фии ЩЕГОЛЕВСКИЙ указывал, что он партизан, а это действи
тельности не соответствовало, т. к. он был в самоохране91 поме
щения партии «Поалей Цион» и партизанский билет получил
незаконно. Сам он писал, что был арестован немецкой контр
разведкой и бежал путём подкопа, а на следствии заявил, что
это  записано  помальчишески.  На  ЩЕГОЛЬСКОГО  имелись
показания других арестованных врагов, он вёл контрреволю
ционную работу. Все это является доказанным фактом.

ШМУШКО рассказывал при допросе жуткие вещи о своей
практической вражеской работе, о связях с Троцким по Одессе,
когда его провожали в Турцию. На основе всего этого, я твёрдо
верил в существование контрреволюционной троцкистскосио
нистской организации в НКВД.

Со всей ответственностью заявляю, что ни на кого из сот
рудников показаний у арестованных я не требовал и никаких

90 Затонский Владимир Петрович (рос.) (1888–1938) – у 1925–1937 – член
політбюро ЦК КП(б)У. У 1919, 1922–1923, із 1933 – нарком освіти УРСР.
У 1925–1927 – секретар ЦК КП(б)У, 1927–1933 – голова ЦКК КП(б)У,
нарком РСІ УРСР. Із 1929 – академік АН УРСР. Арештований 03.11.1937.
Розстріляний 29.07.1938. Реабілітований у 1956.

91 Так у тексті.
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с первых дней моей работы, так как знали, что если я и бил кого,
то по указаниям и санкции руководства.

В президиум собрания  поступило заявление прочесть за
явление, поданное бывшим сотрудником УНКВД ОЛИЕВИЧЕМ,
находящегося под арестом, ныне освобождённого, с изложени
ем незаконных методов следствия, проводимого КРЮКОВЫМ,
СЕРЕДОЙ и КОПАЕВЫМ94.

Постановлением Партийного собрания заявление зачиты
вается тов. ГИЛЬШТЕЙНОМ.

После зачтения заявления т. ОЛИЕВИЧА слово предостав
ляется тов. ПЕРЕВОЛОЧАНСКОМУ.

Выступление тов. ПЕРЕВОЛОЧАНСКОГО.
Я хочу  остановиться  на  вопросах,  которые  должны  стать

предметом обсуждения нашего собрания. Из выступавших ра
нее лишь только один остановился на вскрытых фактах и по
зорных методах, имевших место в нашей работе.

Это  произошло  лишь  только  потому,  что  руководство  и
Партийный Комитет оторвались от непосредственной партий
ной работы и всего нашего коллектива, партийный Комитет
не прислушивался к голосу партийных масс. Идейнополити
ческое воспитание коммунистов отсутствовало, и, к сожалению,
этот вопрос не являлся достоянием в работе партийного ко
митета.

Партийный Комитет совершенно оторвался от производст
венной жизни, что и привело нас сейчас к таким последствиям.
В своей работе каждый из коммунистов не анализировал своих
действий, что, безусловно, явилось следствием того, что мно
гие скатились к проявлению недопустимых методов в работе.

Несмотря на то, что Секретарь Партийного Комитета тов.
ТИЩЕНКО знал обо всех этих фактах, он на них не реагировал
и не мобилизовал на их вскрытие всю партийную организацию.
Вместо этого он становился на путь ненужной для партии кон
спирации. Беда, товарищи, в том, что мы не только не боролись

94 Не публікується. У листі ОлевичОлієвич розповів  про факти  тортур
його та інших підслідних співробітниками УНКВД по Харківській обл.
Середою, І. Крюковим, Перцовим, Копаєвим.

менял и допускал перегибы и в следствии, и об этом я сейчас
говорю.

Антисоветских разговоров с арестованными я не имел, ни
каких провокационных вопросов не ставил, антисемитизма не
проявлял.

В отношении ЧУХРИЯ должен сказать, что его действитель
но били, но тогда, когда он, сознавшись в том, что был завер
бован в Польше и попросил дать ему возможность обдумать.
При вызове на второй день сказал, что его не вербовали и по
казаний давать не будет, после этого его били.

БАБУШКИНА били. Бил и я, и другие, после того, как он хо
тел выскочить в окно.

Выступление тов. КОПАЕВА.
В органах я работаю меньше года. До этого я СЕРЕДЫ, КРЮ

КОВА, КОБЫЗЕВА и ПЕРЦОВА не знал. Так что идеологической
связи я с ними не имел никакой.

Здесь  говорил  МОРДУХОВИЧ об  инсценировке  расстрела
ВОЛОДАРСКОГО. Об этом я впервые слышу и никакого учас
тия в этом не принимал.

Столкнувшись с незаконными методами следствия, я, бе
зусловно, очень усомнился в их необходимости и правильнос
ти,  но  мне  сказали,  что с  врагами  иначе  обращаться  нельзя.
Однако таких методов, как вливание воды в нос и рот ДРЕШЕ
РА, я никогда не делал. Честно заявляю, что за всё время я бил
только  ЩЕГОЛЕВСКОГО  и  то  по указанию КРЮКОВА  Ивана,
который сказал: – «Дай ему и с ним не чванься». Били ли дру
гих и кто именно, я не знаю, т. к. при этом не присутствовал.

С места: Бил ли ДЕМЧЕНКО93?
[КОПАЕВ]. Нет.
ДЕМЧЕНКО. С места: «Было, было».
[КОПАЕВ]. Если раз и ударил, так это не значит, что изби

вал. Виновата партийная организация, которая не указала мне

93 Демченко Иван Иванович (рос.) (1901–1941) – на 23.02.1936 – співробіт
ник УНКВД по Харківській обл. До 25.05.1939 – нач. віддя 3 відд. УНКВД
по  Харківській  обл.  Арештований  12.05.1938.  Справа  припинена,
звільнений 10.12.1938. Під час війни – заст. нач. ОВ НКВД 5 армії Півд.
Захід. фронту. Зник безвісти.
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допросе ЛЯЩ мне заявил, что решил мне подписать не суще
ствовавшее в силу оказанного на него влияния.

Пару слов о бывшем Пом[ощнике] Нач[альника] 3 Отделе
ния КРЮКОВЕ И., который безосновательно обвинил т. БРУСИ
ЛОВСКОГО в участии в прошлом в якобы еврейской контрре
волюционной националистической организации, чего, в самом
деле, не было. От КРЮКОВА при его руководстве, кроме мата и
грубых нападок, мы ничего другого не слышали. Вместе с тем,
КРЮКОВ, корректируя протоколы допросов, занимался их сис
тематическим извращением.

Говоря о  вражеской  деятельности  разоблачённого  врага
КОБЫЗЕВА, хочу привести такой факт. Для выполнения одного
из заданий, мне поручено было подобрать 3х человек надёж
ных. КОБЫЗЕВ просматривал представленные мною кандида
туры, сразу же заявил: «Что ты мне евреев принёс?». Такие же
антисоветские и вражеские действия он проявлял и по другим
вопросам в работе.

Об этом я сразу же сказал своим сотрудникам. Почему сразу
не пришёл в Партийный Комитет и не рассказал об этом? Не
придал этому значения, хотя с КОБЫЗЕВЫМ я по этому вопросу
с ним спорил, и всётаки, когда я вторично представил канди
датуры, я вставил одного инженера по национальности еврея.

Об  этом  я  заявил только  тогда, когда  мне  ГИЛЬШТЕЙН97

рассказал о том, что Партийный Комитет чтото делает, и я ему
сразу рассказал и написал в Парткомитет.

Разве  Партийный  Комитет  своевременно  реагировал  на
это? Нет. Партийный Комитет плелся в хвосте обывательских
настроений.  В  этом  основная  вина  партийного  комитета.
Партийный Комитет себя не оправдал.

Выступление тов. МАСЛОВА.
В своём выступлении т. МАСЛОВ остановился на том, что

критика недостатков и искривлений в нашей работе, на осно
ве постановления ЦК и Совнаркома, фактически не была раз

97 Гильштейн Пейся Абрамович (рос.) (?–?) – із 01.04.1938 – пом. нач. віддя
3 відд. УНКВД по Харківській обл.

с плохими методами, а на них ещё воспитывали молодые кад
ры. В результате такие молодые работники, как ЛАЩЕНКО95

из 3го Отдела, стал на путь подделки протоколов. Это имело
место и в других Отделах.

Партийный Комитет, работая отвратительно, решения пар
тийных собраний не реализовывались, а то, что проводилось в
жизнь, то с большим нажимом. Отчётность отсутствовала, соб
рания созывались весьма редко. Партийный Комитет плёлся в
хвосте обывательских настроений, абсолютно не заслушивал
работу отдельных коммунистов. К оценке работы и производ
ственных успехов коммуниста подходили с учёта количества
получаемых  «расколов»  –  (сознаний).  А  как  получались эти
«расколы», – Партийный Комитет это не интересовало.

Вчера тов. ШТАРКМАН говорил о зажиме критики. Верно,
критика и самокритика у нас по вине секретаря Партийного
Комитета отсутствовала, часто он своими репликами сбивал
выступающих.

Я хочу дальше отметить имевшие место извращения опе
ративных указаний по вопросу о бывших военнопленных. Было
арестовано немало невинных людей, которые без всяких ос
нований содержались под арестом по 8 и более месяцев. А если
мною  ставился  вопрос  об освобождении коголибо,  то КРЮ
КОВ И. обвинял меня в лодырничестве, нежелании разоблачать
врагов и т. д.

Очень характерным является поведение т. БАРБАРОВА при
проведении допроса арестованного ЛЯЩА. Несмотря на то, что
после неоднократных моих разговоров с ЛЯЩЕМ, никаких ос
нований для установления наличия связей между правотроц
кистской организацией и повстанческой организацией бывших
партизан на заводе №18396 не было установлено. После того,
как ЛЯЩ был взят в кабинет БАРБАРОВА и допрошен при спу
щенных шторах, то такие показания были получены. Позже при

95 Лащенко Яков Кириллович (рос.) (?–?) – із 08.1938 – пом. оперуповно
важ. 3 відд. УНКВД по Харківській обл.

96 На 1938 р. Харківський паровозобудівний завод ім. Комінтерна, нині
Харківський завод транспортного машинобудування ім. В. Малишева.
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собрание. Правильно говорил т. МОРДУХОВИЧ о том, что след
ственная группа в результате вражеской работы дала возмож
ность врагам САНДЛЕРУ, ШЕГОЛЕВСКОМУ и ПОЛИЩУКУ дать
неправильные показания и уйти потом от справедливой ответ
ственности.

ШТАРКМАН очень много говорил об искривлениях и нару
шениях. Своё выступление он закончил тем, что работали мы
плохо, неправильно и, как он сказал, не вскрыли подполья. Это
неправильно, в своей работе мы имели ряд достижений в раз
громе контрреволюционного подполья, но наряду с этим име
ли место также недостатки и искривления. Приведённый им
здесь пример с арестованной КОРЕЙБЛИТ искажён. Основания
подозревать КОРЕЙБЛИТ были. Она была связана с АЛЕКСАНД
РОВСКИМ и с Торгпредом в Париже ГОЛЬДЕНБЕРГОМ, ездила
к нему на курорт и с его помощью получила визу на въезд в
СССР. Работая в институте им. ШИШКОВА, она была тесно свя
зана с участником диверсионной организации ХАСТОВИЧЕМ.

Работая  секретарём  тройки  при  ТЕЛЕШЕВЕ,  ПЕРЦОВЕ  и
КОБЫЗЕВЕ, ШТАРКМАН знал и не мог не знать о тех искривле
ниях и нарушениях, которые были в следствии. Ряд товарищей
в своих выступлениях показывали это на фактах. Всё же он не
счёл своим долгом об этом сказать своевременно и где следу
ет, а теперь пытается изобразить дело так, что он вскрывает
недостатки, а другие их замазывают.

Целый ряд дел, незаслуживающих внимания, ШТАРКМАН
пропускал через Тройку, и арестованные получали сроки.

В своём выступлении ШТАРКМАН заявил, что он в резуль
тате своей настойчивости предотвратил ряд арестов по радио
станциям – это неправильно и нечестно. На выборном собра
нии в мае месяце ШТАРКМАН обвинял КРАВЧЕНКО в связи его
с ПАРИЦКИМ как врагом народа. Ко мне лично ШТАРКМАН не
однократно обращался и настаивал на аресте работника радио
станции КОСОГОРОВА. ШТАРКМАН требовал ареста ряда лиц,
проходящих по разработкам 3 и 2 Спецотделов, в отношении
которых материалов было явно недостаточно.

Выступление тов. ТКАЧЕНКО.

вёрнута до Тираспольского процесса и приказа Наркома о бе
зобразиях в Калининской области.

Только  с  появлением  этих  документов  на  оперативных
совещаниях ряд товарищей начали говорить об этом во весь
голос. На этих же совещаниях был поднят вопрос о работе Осо
бой следственной группы.

Отсутствие здоровой критики явилось в результате того,
что,  с  одной  стороны,  КОБЫЗЕВ  и  ОСИПОВ на  оперативном
совещании, а с другой – Секретарь Партийного Комитета ТИ
ЩЕНКО не ориентировали парторганизацию на отчётном пар
тийном собрании на вскрытие остатков и искривлений, имев
ших место у нас.

ТИЩЕНКО  на отчётновыборном  партийном собрании по
отношению к ШТАРКМАНУ вёл себя не попартийному. В своём
докладе он заявил, что ШТАРКМАН на оперативном совещании
выступил неправильно по вопросу о недостатках и искривле
ниях в наших органах. Это неверно, при всех недостатках и ис
кривлениях  ШТАРКМАНА,  которых  у  него не  меньше,  чем  у
каждого из нас, он всё же правильно, может быть, неудачно,
поднял этот вопрос.

Искривления были во всех Отделах и о них надо говорить
открыто. ТИЩЕНКО же в своём докладе говорил об искривле
ниях в ряде отделов, но не сказал ничего о тех искривлениях,
которые были в Особом Отделе,

В Особом Отделе также были случаи убийства арестован
ных, и об этом нужно было ТИШЕНКО говорить.

Говоря об искривлениях, следует остановиться на искривле
ниях в работе 1го Спецотдела, о которых знал хорошо т. НИ
КОЛАШКИН. В частности, с ведома НИКОЛАШКИНА, при состав
лении отчётности о наличии арестованных по соц[иальному]
положению и происхождению давали сведения неправильные
(из рабочих делали деклассированных и т. д.).

Тов. МАСЛОВ в своём выступлении отмечает, что выступ
ление т. СЕРЕДЫ является непартийным. СЕРЕДА сам мне рас
сказывал о том, что избивал ВОЛОДАРСКОГО, а в своём выс
туплении  об  этом не  говорил.  Таким образом, выступавшие
СЕРЕДА и КОПАЕВ пытались ввести в заблуждение партийное
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Както меня вызвал РЕЙХМАН и предложил дать на арест
10 человек в течение 2–3 часов. Я ему ответил, что материалов
есть только на 5 человек, а он требовал 10, получается, хотя
человек и невиновен, а давай на арест.

О моём увольнении.
Я  оказался  жертвой.  Был  уволен  КОБЫЗЕВЫМ,  создал  и

дело, что скрыл социальное происхождение, несмотря на то,
что до этого врагом БОБРОВНИКОВЫМ исключался из партии
по этим же мотивам и был восстановлен как неправильно ис
ключённый. Характерно, как при исключении из партии, так и
при увольнении, меня никто по существу ничего не спраши
вал и не вызывал.

В справке было написано, что отец – церковный староста,
на самом же деле он им никогда не был. Что сестра замужем за
поляком и этого никогда не было.

Что жена – член комсомола и нигде не работает – это также
неверно, об участии брата в банде в 1918 г. на протяжении 3–6
дней я нигде не скрывал. Спрашивается, за что же я уволен? Я
думаю, что уволили 10 чел. евреев, нужно было исключить и
одного  украинца  для  прикрытия  фашистских  действий  КО
БЫЗЕВА.

Мы должны говорить о таком вопросе, как руководство со
стороны  Партийного Комитета.  На  собрании  КСМ УНКВД по
Харьковской области, когда прорабатывался вопрос о реали
зации  решения  7го  Пленума  ЦК  ВЛКСМ,  никто  из  членов
Партийного Комитета не присутствовал на этом собрании, за
исключением ДОБРОВОЛЬСКОГО, который пробыл непродол
жительное  время,  а  правильное  направление  этого  вопроса
Партийным  Комитетом,  возможно,  дало  бы  возможность
вскрыть ряд фактов вражеского руководства.

Об обслуживании наших объектов.
Враг на производстве насаждает агентуру, а мы занялись

исключительно следствием, агентурно не обслуживаем объек
ты. Промышленные объекты в первую очередь требуют уси
ления агентурного обслуживания.

Выступление тов. КОРОПОВА.

Я  хочу  начать с  вражеской  работы, которая  проводилась
МАЗО98, РЕЙХМАНОМ99, КОБЫЗЕВЫМ и ПЕРЦОВЫМ.

Я работаю  в органах НКВД 8 лет и впервые столкнулся с
вопросом, когда нас ориентировало б[ывшее] руководство бить
контрреволюцию по контрольным цифрам и планами. Врага
нужно вскрыть и бить без цифр, до конца вскрывая подполье.
План доводили до двора, поэтому мы имеем ряд фактов искрив
лений, один давал 15 расколов, другой 2–3 и считался плохим
работником, о чем неоднократно говорили на совещаниях. Вот
об этих раскольщиках нужно и говорить.

Органы НКВД много сделали в борьбе с врагами народа. Вра
жеское руководство, преследуя вражеские цели, заставляло нас
арестовывать людей, не имея на это достаточных оснований.
Расскажу несколько фактов:

СВИСТУН – бывший директор ХТЗ – был арестован Москвой,
дал показания на ряд лиц. Москвой телеграфно было предло
жено представить справки на лиц, проходящих, в том числе на
2х членов партии РУБИНА и БЕРЛАГА100, которые разоблачили
СВИСТУНА. Не имея этих показаний, были составлены объек
тивные  справки  без  наличия  достаточных  материалов  для
ареста, несмотря на это, из Москвы было предложено РУБИНА
и БЕРЛАГА арестовать. До этого ПЕРЦОВУ и КРЮКОВУ – быв[
ший] Зам[еститель] Нач[альника] 3 Отдела – я докладывал.

98 Мазо  Соломон  Самуилович  (рос.)  (1900–1937)  –  із  17.10.1936 –  нач.
УНКВД по Харківській обл. Застрелився 04.07.1937.

99 Рейхман Лев Иосифович (рос.) (1901– 1940) – із 13.02.1937 – заст. нач.
УНКВД по Київській обл. Із 07.08.1937 – т. в. о. нач. УНКВД по Харківській
обл. Із 07.03.1938 – нач. КРВ УГБ НКВД УРСР. Із 28.03.1938 – нач. 7 відділу
1 управління НКВД СРСР. Із 29.09.1938  – нач. відділу оборонної  про
мисловості  НКВД СРСР.  Арештований  23(24).10.1938.  Засуджений
25.01.1940 на смерть за ст. ст. 581 п. «а», 5814 КК РРФСР. Розстріля
ний 26.01.1940 у Москві.

100 Берлага Пінхос Якович – нар. 1904 у м. Одеса Одеського пов. Херсонсь
кої губ., єврей, з робітників, освіта початкова, член ВКП(б) з 1931, про
живав  у  Харкові,  відповідальний  черговий  по  ХТЗ.  Арештований
27.07.1938 як  член правотроцькістської  к.р. організації  (ст. ст. 547,
548, 5411 КК УРСР), справу закрито УГБ УНКВД по Харківській обл.
15.02.1939 (ст. 197 ч. 2 КПК УРСР) зі звільненням зпід варти.
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ТИЩЕНКО говорил на прошлом собрании о ШТАРКМАНЕ и
вчера снова он говорил о нём без приведения какихлибо конк
ретных фактов, получается какоето сведение личных счетов.
Я внимательно слушал выступление ШТАРКМАНА на оперсове
щании и ничего такого, чтобы говорило об охаивании работы
органов НКВД, не было. Наоборот, он говорил о фактах, кото
рыми должна была заинтересоваться партийная организация,
в частности об убийствах арестованных.

У ШТАРКМАНА, как и у каждого, есть много личных недос
татков, но пришивать ему то, что к нему не относиться, нельзя,
в частности, подхалимство к ПЕРЦОВУ и КОБЫЗЕВУ.

Об антипартийных и антисемитских проявлениях КОБЫ
ЗЕВА.

Я поставил вопрос перед КОБЫЗЕВЫМ о выдвижении сот
рудника 2 Отдела (его настоящая фамилия МОРОЗ). КОБЫЗЕВ
предложил с его выдвижение подождать. Когда через некото
рое время я снова написал об этом же рапорт, КОБЫЗЕВ ска
зал: «Ты мне его опять подсунул?». И далее заявил: «Почему он
МОРОЗ, когда он еврей!». И выдвижение не санкционировал.

КОБЫЗЕВУ были представлены на утверждение дела вер
бовки, в том числе на 2х евреев. КОБЫЗЕВ спросил: «А евреев,
зачем ты вербуешь?». И затем сказал: «Евреев ты не вербуй!».

Обо всех указанных выше известных мне фактах о КОБЫ
ЗЕВЕ  и других работниках,  допускавших  ошибки,  я сообщил
Секретарю Харьковского Обкома т. ФРОЛКОВУ сейчас же по его
приезде в Харьков.

Выступление тов. КРЮКОВА Н.Н.
Товарищи, я хотел рассказать  собранию  о тех  ошибках  и

недочётах  в  оперативной  работе  УГБ  УНКВД,  в  том  числе  и
моих, как инспектора при руководстве, а также о той вражес
кой работе ныне разоблачённого врага КОБЫЗЕВА, которую он
проводил в УНКВД,

Несомненно, что вражеская работа КОБЫЗЕВА могла быть
вскрыта и пресечена сравнительно раньше, если бы ряд това
рищей, в том числе и я, к ряду установок этого врага отнеслась
критически и с большевистской заострённостью и принципи
альностью.

Бывшее вражеское руководство УНКВД не направляло аппа
рат на исправление ошибок, отмеченных в решениях ЦК ВКП(б)
и СНК, а, наоборот, поощряло их.

На оперативном совещании КОБЫЗЕВЫМ зачитывался при
каз о приостановлении выполнения приговоров и вместо того,
чтобы  заострить  внимание  работников  на  безоговорочное
выполнение его, враг КОБЫЗЕВ обрушился на НИКОЛАШИНА
за задержку отправки выписок на осуждённых101. Сущность же
приказа была смазана.

Ряд Начальником Отделов поддерживал вражеские дейст
вия КОБЫЗЕВА. Так, на совещании Начальников отдела ГИНЕ
СИН сказал: «Ну, что ж, мы приказ сегодня ещё не получили».
А, кажется, БАРБАРОВ предложил отправить выписки задним
числом.

На совещании у КОБЫЗЕВА на следующий день обсуждался
вопрос о создании следственных групп, и здесь БАРБАРОВ и
ГИНЕСИН говорили по существу о «репрессиях» против ШТАРК
МАНА за его выступление на оперативном совещании: «Поса
дить его в Сумы», «Посадить его здесь на следствие» и т. д.

Когда проходило предвыборное собрание, несмотря на то,
что были уже известны отдельные факты вражеской деятель
ности КОБЫЗЕВА, об этом на собрании не говорили, так как
собрание неправильно было ориентировано секретарём Пар
тийного Комитета ТИЩЕНКО.

На собрании ГИНЕСИН говорил о существовавшей какой
то антипартийной линии, но этот вопрос не получил должного
освещения, по существу был смазан.

О  т. БАРБАРОВЕ  шла  речь  в  связи  с  выдачей  БРУСИЛОВ
СКОМУ заведомо ложной характеристики и, несмотря на то, что
сам БАРБАРОВ дело знал это, должного обсуждения он не по
лучил.

Собрание  проходило  на  больших  тормозах,  оно  не  было
направлено на вскрытие всех имевших место искривлений в
нашей работе.

101 Тобто йшлося про  підготовку оформлення виконання смертних  ух
вал Харківської «трійки».
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РСФСР на ШУМУРТОВА, несомненно, правдивы и заслуживают
внимания. Он тогда на это ответил так: «Я такого же мнения,
как и ты».

Что было сделано в дальнейшем т. МОРДУХОВИЧЕМ по вы
шеуказанному факту – я не знаю, т. к. больше он со мной о нём
не говорил.

Второе  поручение  КОБЫЗЕВА  за  полугодичную  работу  с
ним сводилось к следующему. Пом[ощник] Нач[альника] Отде
ления Промышленного Отдела УНКВД тов. БРАТШТЕЙН подал
рапорт КОБЫЗЕВУ о том, что Начальник этого же отдела т. КУД
РИНСКИЙ третирует  его  и  назвал  человеком,  недалеко  сто
ящим от иностранной разведка.

Тов. КУДРИНСКИЙ также, в свою очередь, подал рапорт КОБЫ
ЗЕВУ о непристойном поведении на работе тов. БРАТШТЕЙНА.

Расследовав эти материалы, я доложил КОБЫЗЕВУ, что не
обходимо тт. БРАТШТЕЙНА и КУДРИНСКОГО призвать к поряд
ку и заставить их включиться в активную работу по борьбе с
контрреволюцией. В отношении того, что КУДРИНСКИЙ назвал
т. БРАТШТЕЙНА человеком, недалеко стоящим от иностранной
разведки,  я  внёс  предложение  на  КУДРИНСКОГО  наложить
взыскание, т. к. брошенное им обвинение БРАТШТЕЙНУ явля
ется клеветой.

И в том случае КОБЫЗЕВ предложил мне рапорт тт. БРАТ
ШТЕЙНА и КУДРИНСКОГО передать в Отдел Кадров, и БРАТ
ШТЕЙНА, как он выразился, нужно перевести в Сельхозотдел
на следствие.

На мою реплику: «Почему? Ведь он, БРАТШТЕЙН, инженер
и его надо оставить в промышленном отделе», КОБЫЗЕВ отве
тил, что он туда сам просился.

Если бы я особенно по первому факту проявил до конца боль
шевистское чекистское чутьё, то, несомненно, враг КОБЫЗЕВ,
который стал на путь защиты таких же, как и он сам, то, несом
ненно, КОБЫЗЕВ был бы сравнительно раньше разоблачён.

Такая же вина и тт. ПЕРЕВОЛОЧАНСКОГО, ХАТЕМКИНА и др.,
которые знали антисемитские, фашистские настроения и дей
ствия врага КОБЫЗЕВА, но не нашли у себя мужества сразу же
поставить этот вопрос перед кем следует.

Я  приведу  Вам  два  известных  мне факта,  изобличающих
КОБЫЗЕВА как вражеское охвостье.

Месяца три тому назад, меня вызвал к себе КОБЫЗЕВ и пред
ложил поехать в ДТО ГУГБ Южных ж[елезных] д[орог] и озна
комиться с имеющимися материалами на Помощника Началь
ника ДТО ШУМУРТОВА, что мною и было сделано.

Из  представленных  мне  для  ознакомления  материалов
Врид. Нач[альника] ДТО тов. КУРПАС и Секретарём Партийно
го Комитета ДТО тов. ДОЛГИХ я установил, что ШУМУРТОВ в
бытность на работе в РСФСР примыкал к вражескому лагерю и
показаниями до 40 свидетелей изобличался в грубейшем на
рушении внутрипартийной демократии и в разгоне честных
коммунистов.

Кроме этого, я также был ознакомлен с материалами мест
ной  партийной  организации,  которые  в  значительной  мере
подтверждали материалы, присланные из РСФСР.

Точно не помню, в тот же день или на следующий, я доло
жил результаты своей поездки в ДТО КОБЫЗЕВУ и заявил ему,
что буквально так: «Если собранные материалы на ШУМУРТО
ВА парторганизацией ДТО здесь, на месте, и требуют ещё кое
какой проверки, то материалы, присланные из РСФСР, не вызы
вают никакого сомнения в их правдоподобности». КОБЫЗЕВ,
выслушав меня, обругал площадной бранью, а затем заявил:
«Ни черта ты не понимаешь».

Перед тем, как зайти к КОБЫЗЕВУ с докладом, я высказал
вышеуказанное мнение секретарю УНКВД т. ЧЕПЫЖЕНКО и,
насколько мне память не изменяет, и Пом[ощнику] Нач[альни
ка] УНКВД тов. ДЕМИНУ. Тов. ЧЕПЫЖЕНКО тогда мне ответил
так: «ШУМУРТОВ весьма подозрительно ведёт себя по отноше
нию к украинским работникам и, безусловно, имеющиеся на
него материалы заслуживают внимания».

Примерно через два–три дня после разговора с тов. ЧЕПЫ
ЖЕНКО и доклада КОБЫЗЕВУ о результатах проверки матери
алов  на  ШУМУРТОВА,  ко  мне  зашёл  Особоуполномоченный
УНКВД т. МОРДУХОВИЧ и спросил меня: «Ты проверял матери
алы в ДТО на ШУМУРТОВА?». Я ответил: «Да». На его вопрос:
«Какое твоё мнение?», я сказал, что присланные материалы из
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всем обвиняемым инкриминировали вредительство в области
«одной тонны ваты». По этому делу мною были даны анало
гичные указания.

Вести борьбу за чистоту следствия, что требует от нас ЦК
партии и Совнарком. В УНКВД имело место целый ряд курьё
зов, когда мои указания по делам изымались работниками 3го
и других отделов, которые пытались снова их протащить в не
отработанном виде с грубым нарушением УПК.

Были также факты, когда я не пропускал этого или иного
дела, и, требуя доработки его, то товарищи эти, уйдя от меня,
шли к т. ШТАРКМАНУ, который также,  разобравшись в деле,
возвращал его обратно.

Как я уже указал, что отсутствие большевистской принци
пиальности, а отсюда потеря партийной чекистской бдитель
ности со стороны ряда товарищей, в том числе и моей, обязы
вает нас немедленно заняться повышением идейнополитичес
кого уровня, организовать изучение краткого курса истории
ВКП(б), что обеспечит выполнение указаний нашей партии по
разгрому иностранных разведок и ещё не раскрытых контр
революционных формирований  и  троцкистскобухаринских
гнёзд.

Товарищи, по долгу службы, мне приходилось сталкивать
ся со всем оперативным составом УГБ УНКВД, в том числе и с
Особой следственной группой, куда я заходил 2–3 раза за всё
время её существования

Действительно, я несколько раз ударил ПОЛИЩУКА – быв
шего повстанца, в этом я виноват, так как допустил нарушение
существующих законов советской власти и за это готов понести
то наказание, которое потребует парторганизация.

Но я со всей ответственностью заявляю, что следствие по
двум бывшим сотрудникам НКВД я не имел, протокол допроса
ни с кого не снимал. Это могут подтвердить освобождённые
изпод стражи ВОЛОДАРСКИЙ, ОЛИЕВИЧ, ПЕТРОВ, БОННО. При
чём, об освобождении последнего, я ставил вопрос 2–3 месяца
тому назад, когда его дело пошло на просмотр. Об этом хорошо
известно т. МОРДУХОВИЧУ.

На протяжении 3–4 месяцев мне непосредственно приходи
лось сталкиваться с проверкой следственных дел оперативных
отделов УНКВД. В связи с этим я могу привести ряд фактов,
которые свидетельствуют о вражеской деятельности б[ывше
го] Зам[естителя] Нач[альника] УНКВД ПЕРЦОВА и Нач[альни
ка] 2 Отдела ЧЕРНОВА102, о небольшевистских методах работы
ряда товарищей БАРБАРОВА, ШТАРКМАНА и других.

Например, по липовым материалам ЧЕРНОВА, врагом ПЕР
ЦОВЫМ  при  участии  БАРБАРОВА, ШТАРКМАНА,  была  снята
группа людей, которые оказались совершенно ни в чем непо
винны. Разработка этих людей была проведена так, что одна
из обвиняемых пришла в р[айонную] Милицию и заявила, что
её преследуют подозрительные лица.

3 Отделом был арестован крупный польский резидент КО
ВАЛЬЧУК, который на следствии скрыл свою действительную
сетку, и назвал 6–7 человек батраковбедняков и середняков –
рабочих одного из совхозов Барвенковского района.

При просмотре этого дела, я предложил немедленно выпи
сать постановление об освобождении этих людей, а с КОВАЛЬ
ЧУКОМ начать работать и добиться у него выдачи действитель
ных врагов.

3 Отдел вместо  этого передал дела на эту группу в Сель
хозотдел, а последний направил в РО НКВД. В результате враг
КОВАЛЬЧУК был осуждён и действительных врагов не выдал,
а бедняки, батраки, середняки просидели под стражей ещё лиш
ние 3–4 месяца.

Уже будучи Начальником изюмской следственной группы,
я этих ни в чем неповинных людей освободил.

Также в 3 Отделе было заведено следственное дело на груп
пу рабочих ватной фабрики, во главе с польским шпионом, но
он также отвёл следствие и не дал действительных врагов.

Для того, чтобы было трудней разобраться в этом деле, 3
Отдел расшил это дело и представил его одиночками, причём
102 Чернов Леонтий Анисимович (рос.) (1897–1938) – на 08.01.1936 – спів

робітник апарату  НКВД  УРСР.  У  1938  –  нач.  2  відд.  УНКВД  по  Хар
ківській обл. Арештований 31.07.1938. Засуджений 02.10.1938 ВКВС
СРСР. Розстріляний 02.10.1938.
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вместе с ШЕРШУНОМ окончили групповое дело по милицей
ским  работникам  на  11  человек.  Дело  шло  на  Тройку.  И вот
перед заседанием Тройки, я принёс 4 тома ШТАРКМАНУ для
просмотра.  ШТАРКМАН  в  моём  присутствии  рассмотрел  это
дело и сделал следующее заключение:

1. Дело это не может быть рассмотрено на Тройке, так как
обвиняемые не являются троечным контингентом. С данными
выводами я согласился со ШТАРКМАНОМ.

2. Материалы,  имевшиеся  в  следделе,  вовсе  не  говорят о
какойлибо не только контрреволюционной деятельности, но
даже у основных обвиняемых, как ЖУРБА, ПАЛИЙ и др., нет сос
тава преступления даже уголовного характера.

Вот  тутто я  со  ШТАРКМАНОМ  сильно  поспорил,  и  после
моих доказательств о преступной деятельности обвиняемых
ШТАРКМАН пошёл на компромисс, который заключился в том,
что он доложит Председателю Тройки ТЕЛЕШЕВУ и, если пос
ледний согласится, то я доложу дело на Тройку.

Часа  через  два  меня  вызывает  ШТАРКМАН  и  заявляет,
чтобы я забрал дело и направил куда угодно, так как Тройка
не может его рассматривать.

Дело было забрано и направлено на рассмотрение в Трибу
нал. Прокурор по Войскам НКВД МОРОЗОВ со своим заключе
нием направил дело для рассмотрения в Киев. Киев дело вер
нул нам, и в мае кажется, я, и ряд других работников, получили
срочное распоряжение из группового дела сделать 9 следствен
ных дел, на каждого обвиняемого в отдельности, и доложить
на Тройку.

Во время доклада  этих дел на Тройке,  Прокурор  обратил
внимание, что двое из обвиняемых проходят слабее, и предло
жил передать для рассмотрения их дел в Трибунал, к этому был
склонен и ОСИПОВ – второй член Тройки, а ПЕРЦОВ настаивал
пропустить и их.

На Тройке получилась заминка в решении, и мне было пос
тавлено несколько контрольных вопросов и предложили за
честь выдержки из коекаких показаний.

В ответ на вопросы я заявил, что эти двое в совершенных
преступлениях играли меньшую роль и дополнительными ма

Также об этом могут засвидетельствовать ещё содержащие
ся под стражей ЩЕГОЛЕВСКИЙ, САНДЛЕР и другие.

Тов. КУВШИНОВ  вносит  предложение  избрать  комиссию
для составления резолюции.

Предложение принимается. Избранными оказались следу
ющие товарищи: ТИХОНОВ, МОРДУХОВИЧ, ПОГРЕБНОЙ, ПЕРЕ
ВОЛОЧАНСКИЙ и СПИВАК.

Выступление тов. ЩЕГЛОВА.
Постановление ЦК и СНК о недочётах работы в наших ор

ганах  недостаточно  проработано  и  усвоено  в  нашей  парт
организации.

ЦК и СНК признало, что органы НКВД провели огромную
работу по разгрому врага. Однако в практической работе были
допущены ошибки, незаконные аресты и т. д., и на прошлом
собрании при обсуждении этого постановления мы его одоб
рили и после анализа наших личных ошибок, вынесли реше
ние,  мобилизующее  нашу  парторганизацию на  выполнение
постановлений ЦК с СНК.

На прошлом партийном собрании я резко выступил против
ШТАРКМАНА и считаю, что выступил правильно, ибо ШТАРК
МАН,  помоему,  большевик  непрямой,  неискренний.  В  этом
меня убедило поведение ШТАРКМАНА. Взять хотя бы вчераш
нее его выступление [и] клевета по адресу ТИЩЕНКО.

Во многом ШТАРКМАН неправ, что ТИЩЕНКО зажимал са
мокритику и, якобы,  не давал говорить и особенно неправ в
части восхваления им УСПЕНСКОГО и т. д.

Я хочу проиллюстрировать несколько фактов давших мне
основание сделать такой вывод о ШТАРКМАНЕ:

а) начну с маленького штриха, характеризующего комму
ниста ШТАРКМАНА. После моего выступления о нем на парт
собрании ШТАРКМАН перестал со мной здороваться. Однажды
я был в кабинете НИКОЛАШКИНА по одному делу, и в этот мо
мент вошёл  ШТАРКМАН,  последний подаёт  руку НИКОЛАШ
КИНУ, а ко мне даже не обращается с приветствием;

б) за полтора года в Харькове я со ШТАРКМАНОМ встречал
ся по деловым вопросам три раза и вот об этих встречах я и
хочу  рассказать  собранию.  Первый  раз  в  марте  1938  года,  я
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эти дела, ибо нет никаких оснований к освобождению данного
контингента лиц.

Пару слов о себе.
6 месяцев я боролся с всякими шушуканьями и кулуарны

ми разговорами о том, что я выведен из аппарата ОО в связи с
имеющимися, якобы, на меня компрометирующими материа
лами, или, как говорили позже, потому, что я еврей. Последнее
сегодня подтверждается докладной Партийного Комитета.

Весь этот период я всячески отталкивал суждение о том, что
по  отношению  ко  мне  проявлен  антисемитизм.  Я  15  лет  в
партии, всю свою сознательную жизнь воспитывался в комму
нистическом духе.

Но что характерно для уточнения действий врага народа
КОБЫЗЕВА? Вот здесь зачитывали о том, что КЕЙС меня и ещё
ряд товарищей выдвигал Начальниками Райотделений, а враг
КОБЫЗЕВ не давал своего согласия потому, что мы – евреи. Од
нако сам КОБЫЗЕВ вызывал меня дважды и уговаривал ехать
начальником Райотделения. Зачем и для чего это ему нужно
было – неизвестно, но факты таковы.

Я, заканчивая, хочу заявить, что нам необходимо изучить
постановление ЦК и СНК, дабы исправить допущенные нами
ошибки в практической работе и заняться изучением истори
ческого документа «Краткого курса истории партии», чтобы
быть политически подкованными и уметь бить и распознавать
врагов внутри страны, рабочего класса, партии и в своих соб
ственных рядах.

Выступление тов. ЛИХОЛАТНИКОВА.
Наблюдая  и  присутствуя  на  партийных  собраниях,  я  как

член партии должен указать, что наш Партийный Комитет не
оправдывает себя перед партийной организацией. В частности,
я хочу сказать о секретаре Партийного Комитета т. ТИЩЕНКО,
который не смог побольшевистски раскрыть все недостатки
в работе и повести Партийный Комитет на разоблачение вра
га КОБЫЗЕВА, а, наоборот, плёлся у него в хвосте.

Я помню доклад, где ТИЩЕНКО отчитывался о работе Пар
тийного Комитета и говорил только о работе общественных
спортивных организаций, а не о повышении партийной бди

териалами мы о них больше не располагаем. В то же время на
чал искать требуемые выдержки. Я не так скоро нашёл их, ибо
речь шла об обвиняемых, следствие в отношении которых вёл
ШЕРШУН, и я просто не знал, где записано это место. Тогда я
обратился за помощью к ШЕРШУНУ, сидевшему здесь же ря
дом, и ШЕРШУН начал помогать мне искать эту выдержку, и
вот тутто ШТАРКМАН показал свою роль.

ШТАРКМАН, сидевший гдето далеко в конце зала, подбега
ет ко мне с недовольным выражением и репликой: «Не умеете
докладывать», и вместо меня начинает отвечать на поставлен
ные вопросы, после чего зачитывает выдержку, и Тройка ре
шает осудить и этих 2х по первой категории.

Спрашивается,  где мнение  коммуниста  ШТАРКМАНА,  его
принципиальность, что люди нетроечный контингент, а потом
способствовать, чтобы пропустить даже и тех, которые могли
быть сняты с Тройки. Почему ШТАРКМАН ТЕЛЕШЕВУ мог до
казать, что судить их по Тройке нельзя, а ПЕРЦОВУ не мог?

И, конечно, когда я узнал о заявлении ШТАРКМАНА на со
вещании Начальников Райотделений, и что  он  становится  в
позу героя, мол, все делали ошибки, а я нет. Это не так. Ошибки
были у всех и все должны отвечать, умывать руки нечего;

в) следующий факт характеризующий ШТАРКМАНА.
Я советовался с НИКОЛАШКИНЫМ о направлении одного

дела  на  особое совещание.  Присутствовал  при этом  ШТАРК
МАН. Последний услышав, что обвиняемый отказался от своих
показаний, с иронией заявил: «Дело это годится …...103, его надо
выпустить». Я вступил с ним в пререкания и не получил удов
летворяющего меня ответа.

Дело вёл АЛАНДАРЕНКОТРИПОЛКО, кто он и почему ныне
он уехал, и я должен стать защитником белогвардейцашпио
на и т. д.?

Есть ряд таких дел. Руководству необходимо както обсу
дить вопрос с этими «отказавшимися» делами, о людях, имею
щих  за своей  спиной политическую  враждебную  классовую
борьбу с Советской властью, и дать указание, куда направить

103 Так у тексті.
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КИМ105. Я об этом сообщил сейчас же ЯХОНТОВУ106, ныне арес
тован, за что меня немедленно откомандировали в Харьковс
кую область.

Я  хочу  сказать  о  БРАТШТЕЙНЕ.  БРАТШТЕЙН  начал  своё
выступление  хорошо,  а  окончил  плохо.  Он  подготавливался
покрыть КУДРИНСКОГО – это не большевистское поведение.
БРАТШТЕЙН хочет сказать, что никого не тронул, греха таить
нечего. Сегодня мне один из арестованных, дело которого вёл
БРАТШТЕЙН, заявил, что на очной ставке ему материалов не
читали и велели писать, а держали два дня, чтобы он подписал.

Хочу  показать  о  непартийном  поведении  БРАТШТЕЙНА.
У меня был арестованный руководитель троцкистской орга
низации,  который  дал показания о своей  вредительской  де
ятельности. И вот БРАТШТЕЙН один раз зашёл в кабинет, где
находился этот арестованный, и поставил перед арестованным
вопрос – является ли он членом контрреволюционной органи
зации. И после этого обвиняемый начал отказываться от своих
показаний, рассчитывая, якобы, на то, что мы не располагаем
материалами о нём.

Я считаю, что Партийный Комитет должен в первую оче
редь поставить партийную работу на должную высоту, заост
ряя вопрос над повышением политического уровня каждого
члена партии.

Выступление тов. КУДРИНСКОГО.
Наряду  с разгромом  контрреволюционного элемента ор

ганами  НКВД,  в  Харьковском  Областном  Управлении  НКВД
вскрыт ряд недочётов, граничащих с преступлением.

105 Дальский-Белоус Николай Петрович (рос.) (1903–1939) – із 01.12.1935 –
нач. мобілізаційного відд. УШОСДОР НКВД УРСР. Із 26.01.1938 – нач.
віддя 5 відд. НКВД УРСР. Із 05.05.1938 – заст. нач. 2 відд. НКВД УРСР. Із
31.05.1938 – нач. 1 відд. НКВД УРСР. Арештований у 11.1938. Засудже
ний 21.02.1939 ВКВС СРСР. Розстріляний 21.02.1939.

106 Яхонтов-Томицкий Михаил Дмитриевич (рос.) (1895–1939) – із 1937 –
заст. нач. віддя 4 відд. НКВД СРСР. Із 07.01.1937 – заст. нач. 4 відд. НКВД
УРСР.  Із 27.01.1938  –  особливоуповноваж.,  нач.  секретаріату  НКВД
УРСР. Із 24.02.1938 – нач. 2 відд. НКВД УРСР. Із 09.1938 – в. о. заст. нар
кома внутрішніх справ УРСР.

тельности. Он выдвигал БАРБАРОВА, ГИНЕСИНА, а о партий
ной работе ничего не говорил.

Я хочу сказать о члене Партийного Комитета НИКОЛАШ
КИНЕ. Тов. НИКОЛАШКИН ни разу не присутствовал на парт
группах других отделов. Партийный Комитет был оторван от
масс, все сигналы снизу не разбирались, а лишь теперь, когда
разоблачили врага КОБЫЗЕВА, мы говорим об его вражеской
деятельности.

Взять пример с запрещением митинга по постановлению
ЦК ВКП(б), СНК СССР и ВЦСПС врагом КОБЫЗЕВЫМ. ТИЩЕНКО
даже не смог ответить на партсобрании, кто запретил собрать
митинг, а свалил на КЕЙСА, которому поручил говорить в при
сутствии свидетелей.

ТИЩЕНКО не был заинтересован, чтобы на партийных соб
раниях присутствовали представители Райкома и Обкома пар
тии, так как привыкли это объяснять специфическим услови
ем НКВД.

Следует указать на члена ВКП(б) т. МОРДУХОВИЧА, который
всётаки вёл борьбу за выполнение решений партии и поста
новления СНК.

В Отделе Кадров нет чуткого отношения к сотрудникам. Не
проверяя факты, поступившие на сотрудников, говорят о за
пачканности личного дела. Я расскажу о себе, что за выступ
ление против врага БРЖЕЗОВСКОГО – бывшего Зам[естителя]
Нач[альника]  Особого  Отдела  Украины  –  меня  перевели  из
центрального аппарата на должность Помощника Оперупол
номоченного 2 Отдела. Причины этому – не знаю какие были.

Во 2м  Отделе я обслуживал  «Интурист» и получил аген
турный материал о том, что один иностранец интересовался
номерами телефонов, рассказывая о его связях с ними, ныне
разоблачёнными  врагами  народа  РАТЫНСКИМ104  и  ДАЛЬС

104 Ратынский-Футер Аркадий Маркович (рос.) (1902–1939) – із 22.11.1934 –
нач. ОВ УНКВД по Одеській обл. Із 28.01.1937 – нач. 3 віддя, пом. нач. 5
відд.  НКВД  СРСР.  Із  22.04.1937  –  заст.  нач.  5  відд.  НКВД  УРСР.  Із
20.05.1938 – нач. 3 відд. НКВД УРСР. Арештований 23.07.1938. Засуд
жений  04.03.1939  ВКВС СРСР. Розстріляний 04.03.1939.  Реабілітова
ний у 1993.



«Співробітники звикли до спрощеного слідства…»                                    125124     Р. Подкур, І. Ставнюк

Здесь тов. БРАТШТЕЙН на партийной трибуне хочет со мной
свести личные счёты, кстати, у меня с ним их нет. Личные счё
ты сводить я не намерен.

КОБЫЗЕВ  по  моему  настоянию  перевёл  БРАТШТЕЙНА  в
другой отдел, т. к. он саботировал в работе, нарушал трудовую
дисциплину. Я приведу такие факты:

БРАТШТЕЙН за день до этого собрания, провёл «собрание»
в  буфете  в  присутствии беспартийных,  где  по  моему  адресу
говорил всякие хулиганские вещи. Работая в 8 Отделе, он систе
матически не выполнял распоряжений оперативного характе
ра, ругал матом и оскорблял Начальника Отделения БАШУ107 в
присутствии Начальника Отделения НКВД УССР тов. ОНИЩУКА
и др. Оскорбил в вульгарной форме ряд сотрудников. Всегда
высказывал недовольство тем, что его не назначили начальни
ком Отделения. Он пытался освободить изпод стражи 12 че
ловек белых и кулаков – заявив, что они ни в чём неповинны.
Это было в присутствии т. БАШИ, ГИЛЬШТЕЙНА и ЛИХОЛАТ
НИКОВА. Он умышленно задал вопрос врагу народа ЛИСИНУ,
которым заставил его отказаться от показаний. Изза недостат
ка времени я не имею возможности здесь изложить всё это, что
сделал БРАТШТЕЙН, а меня он обвиняет в политической без
грамотности.

Выступление тов. ГИНЕСИНА.
Партия никогда нас не призывала к гуманности к врагам

рабочего класса. Наоборот, партия призывает нас к беспощад
ной борьбе с агентами фашизма, правотроцкистскими вырод
ками человечества.

Мы, чекисты, знаем, что враги, пробравшиеся к руководст
ву НКВД (ЯГОДА108 и др.), культивировали такое отношение к

107 Баша Владимир Евменович (рос.) (1908–?) – на 22.03.1936 – співробіт
ник  УНКВД  по  Одеській  обл.  Із  1937  –  оперуповноваж.  3  відд.,  із
16.03.1938 – нач. віддя 3 відд., 1938 – нач. віддя 8 відд., із 1939 – нач.
відд. ЕКУ УНКВД по Харківській обл.

108 Ягода Генрих (Енох) Григорьевич (Гершенович) (рос.) (1891 –1938) – нар.
у м. Рибінськ в родині дрібного кустаря. Єврей. Член Компартії з груд
ня 1907. Освіта – 8 класів Нижегородської гімназії (екстерном). У липні

Самое главное, товарищи, это то, что мы несвоевременно
вскрыли врагов, сидевших в руководстве Областного НКВД, и
подчас слепо выполняли их указания, не анализировали этих
указаний, в результате чего и допущены ошибки, за которые
мы все несём перед партией ответственность.

Мы очень  поможем  Обкому партии и нашему  ЦК ВКП(б),
если развернём критику не только вокруг 6–7 человек, о кото
рых  шла  речь, но  постараемся выяснить систему,  благодаря
которой допущены ошибки, и непосредственных виновников
массовых арестов совершенно невинных людей.

К Вашему сведению т. ФРОЛКОВ, мы теперь в десятиднев
ку освобождаем по 300 человек, в прошлом избитых людей. Кто
будет отвечать за это? Кто виновен в этом?

Если  бы мы  общим  коллективом  противопоставили себя
руководству,  которое  позже  разоблачено  как  вражеское,  то
вполне естественно, что мы избежали бы тех фактов, о кото
рых говорим сегодня.

На одном из оперативных совещаний ТЕЛЕШЕВ дал задание
Сумам арестовать в 2х недельный срок 1.000 человек. Когда я
только заикнулся, что это физически невозможно, он немед
ленно наметил человека в Сумы – СТЕПАНОВСКОГО – для осу
ществления этого  задания.  Против  такого  задания  никто  из
работников НКВД не выступил.

Возьмите  второй  факт.  Тов.  ШТАРКМАНУ  было  поручено
арестовать всех работников радиостанции. Он этого не сделал,
противопоставил себя и хорошо сделал. Плохо, что он и по дру
гим арестам так не сделал.

Как видите, всё же при некотором анализе получаемых за
даний,  можно  было  не  допустить  таких  широких  ошибок  и
быстрее разоблачить врага.

Фашистские  выродки  –  ПЕРЦОВЫ,  КОБЫЗЕВЫ,  как  им  и
подобает в первую очередь, обрушились на товарищей по на
циональности евреев. Но не только они обрушились, но и их
подхалимы. Возьмите КРЮКОВА Николая, ведь он следствие
не вёл, а ходил и избивал евреев – бывших сотрудников Област
ного НКВД. Я имею в виду ДРУШЛЯКА. Разве это не элемент
махрового антисемитизма?
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что  там  неблагополучно,  об  этом  Партийный  Комитет  был
мною ориентирован ещё на выборном партийном собрании.

Я на последнем партийном собрании ещё до ареста КОБЫ
ЗЕВА говорил, что у нас не было должной большевистской зао
стрённости к нему. В этом я признаю и свою вину.

У меня не было никаких конкретных фактов вражеской дея
тельности КОБЫЗЕВА, но я сомневался в его партийной чест
ности, ориентируясь на следующие моменты:

1. Когда бежал УСПЕНСКИЙ, он нас собрал для организации
розыска этого врага. Я там же на совещании сказал тов. БАР
БАРОВУ: «Не нужно ли его – УСПЕНСКОГО – искать на квартире
КОБЫЗЕВА?».

Я не был уверен в весьма близких отношениях КОБЫЗЕВА
с УСПЕНСКИМ,  так  как  он неоднократно говорил, что на Ук
раину приехал после УСПЕНСКОГО лично по поручению тов.
ЕЖОВА. УСПЕНСКИЙ  посылал его Наркомом в Молдавию, но
он отказался туда ехать, и т. ЕЖОВ послал его в Харьков. Он себя
называл «ежовцем». Я не знал о тех фактах, которые сообщил
ХАТЕМКИН Партийному Комитету.

С другой стороны, будучи Начальником отдела кадров, он
был первым человеком, через которого  УСПЕНСКИЙ должен
был проводить свою вражескую работу по разгрому чекистских
кадров. Это давало основание подозревать КОБЫЗЕВА.

2. Когда приехал т. ХРУЩЁВ109 в Харьков, КОБЫЗЕВ собрал
нас после  Пленума Обкома  и заявил: «Оказывается, ОСИПОВ
допускал крупные ошибки в руководстве сельским хозяйством,
и за это его ЦК ВКП(б) снял с работы». Я у него тут же на сове
щании спросил: «Что значит – оказывается, ведь Вы же член
бюро Обкома»? Он мне ответил: «Я всего не знал».

Я поинтересовался у ПЕТРОВА, были ли сигналы из районов
о тех недостатках, на которые указывал ХРУЩЁВ? Безусловно,
были.

109 Хрущёв Никита  Сергеевич  (рос.)  (1894–1971)  –  у  06.1938–03.1947,
12.1947–12.1949 – 1й секретар ЦК КП(б)У, одночасно у 1944–1947 –
голова РНК (Ради Міністрів) УРСР. У 09.1953–10.1964 – 1й секретар
ЦК КПРС, у 1958 по 10.1964 – голова Ради Міністрів СРСР. У 10.1964
був знятий із всіх посад і відправлений на пенсію.

арестованным троцкистам, правым и другим оголтелым вра
гам рабочих и колхозников, чтобы создать им условия для про
должения борьбы против партии и Советской власти.

В тюрьмах создавали курортные условия, условия широкой
связи с волей.

И изза этого мы и не предупредили злодейское убийство
великого трибуна нашей партии Сергея Мироновича КИРОВА.
Мы опоздали, как указал нам ЦК ВКП(б), на 3–4 года с разгро
мом правотроцкистских формирований.

Партия позвала нас в решительное наступление на врага.
Мы нанесли под руководством партии и великого вождя наро
дов  товарища  СТАЛИНА  сокрушительный  удар  по  агентуре
иностранных разведок, по подлым предателям и изменникам
нашей социалистической родины.

Партия, товарищ СТАЛИН всё время указывали нам, чтобы
мы не забывали о капиталистическом окружении. Что пока оно
существует – враги будут пытаться пробираться в нашу среду
и подрывать мощь социалистической родины.

Но враги, находившиеся в наших органах, в процессе огром
ной работы проводимой, советской разведкой, пытались отво
дить  удары  от  своих  союзников,  направляя  его  на  честных
граждан нашей страны, создавая провокационные дела, грубо
искривлял революционную законность и большевистские ме
тоды допроса.

Вот на этих врагов и их пособников мы должны обрушиться
со всей большевистской силой.

Мы должны выносить свои решения, тщательно разобрав
шись. Ибо вполне возможна провокация со стороны сейчас ос
вобождённых и реабилитированных. Вот поэтому я и говорил
т. МОРДУХОВИЧУ, что прежде,  чем  решить вопрос  о СЕРЕДЕ,
надо проверить все имеющиеся против него заявления. О том,

 1927 – жовтні 1929 – начальник СОУ ОГПУ СРСР. У жовтні 1929 – липні
1934 – перший заступник, заступник голови ОГПУ СРСР. У липні 1934 –
вересні 1936 – нарком НКВД СРСР. У вересні 1936 – березні 1937 – нар
ком зв’язку СРСР. Арештований 28.03.1937, засуджений до розстрілу
у  справі  «правотроцькістського  центру»  2  –13  березня  1938.  Не
реабілітований.
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Теперь скажу о себе. Я до Харькова работал в КаменецПо
дольском Облуправлении. Работал честно, добросовестно, как
подобает коммунисту. Партийная организация избрала меня
Секретарём  ЦК111. ЖАБРЕВУ112 я был  невыгоден. Снять  меня
не было оснований, и меня решили выдвинуть в Харьков.

КОБЫЗЕВ отказывался меня принять. Я всё же вёл борьбу с
КОБЫЗЕВЫМ. Я выступал в этот период против массовых не
обоснованных арестов, благодаря чему многие невинные люди
не арестованы. Об этом знает НИКОЛАШКИН.

Я всё время вёл борьбу за укрепление аппарата, но должен
сказать, что со стороны КОБЫЗЕВА ко мне было какоето не
доверие, как факт могу привести следующее:

В тот период, когда КОБЫЗЕВ уезжал в Москву, БАРБАРОВ
был болен, и я остался один старший по должности в Област
ном аппарате. Все же КОБЫЗЕВ своим заместителем оставил
моего заместителя ПЕТРОВА. Я удивился, на основании чего
КОБЫЗЕВ дискредитирует меня в аппарате.

По приезде КОБЫЗЕВА я спросил, почему он так поступил,
от КОБЫЗЕВА последовал ответ: «Я Начальник, кого хочу того
и оставляю своим заместителем».

Должен также сказать, что по приезде в Областное управле
ние Начальника 3 Отдела УГБ НКВД УССР тов. ГРОМОВЕНКО
КОБЫЗЕВ однажды после 5ти часов позвонил ко мне та квар
тиру и предложил мне приехать к нему обедать. Я ответил, что
уже обедаю дома, но КОБЫЗЕВ попросил оставить обед и при
ехать к нему, что я и сделал.

Я приехал на квартиру к КОБЫЗЕВУ, где уже были ГРОМО
ВЕНКО113, БАРБАРОВ. Приглашение меня КОБЫЗЕВЫМ стало

111 Так у тексті. Ймовірно ПК – партійного комітету.
112 Жабрев Иван Андреевич (рос.) (1898–1939) – у 22.11.1937 – заст. нар

кома внутрішніх справ Білоруської РСР. Із 26.02.1938 – нач. УНКВД по
Кам’янецьПодільській обл. Арештований 15.11.1938 (по іншій інформ.
17.11.1938).  Засуджений  22.02.1939  ВКВС  СРСР,  розстріляний
23.02.1939. У реабілітації відмовлено у 1999.

113 Громовенко Евгений Федорович  (рос.)  (1910–?)  –  із  05.01.1937 –  пом.
нач.  3  віддя Запорізького  МВ  УНКВД по  Дніпропетровській обл.  Із

3. Когда ОСИПОВА откомандировали в Москву, у нас оттуда
запросили на него компрометирующие материалы. КОБЫЗЕВ
предложил сообщить, что компрометирующих материалов нет.
Но  я  указал,  что  на  ОСИПОВА  имеется  показание  одного  из
участников правотроцкистской организации по Харьковской
области, что ОСИПОВ с ним установил связь и рассказывал ему
о своей связи с УГЛАНОВЫМ. Этот арестованный впоследствии
от  своих  показаний  отказался.  Но  я  считал  необходимым  в
Москву сообщить. Я спрашивал у КОБЫЗЕВА, что ему известно
о связи ОСИПОВА с УГЛАНОВЫМ по Москве. КОБЫЗЕВ мне ска
зал, что ему ничего по этому вопросу неизвестно.

Обо всех этих своих сомнениях я собирался рассказать но
вому Секретарю Обкома тов. ФРОЛКОВУ, рассчитывая, что он
будет беседовать с нами наедине. Но такой беседы не состоя
лось. Тов. ФРОЛКОВ говорил с нами в присутствии КОБЫЗЕВА
и др. работников Обкома. Позже я с ним поделился об имев
шихся у меня данных. Я решил подкрепить имеющиеся у меня
факты и после этого ставить вопрос официально. К этому вре
мени приехал Заместитель Наркома НКВД УССР тов. ГОРЛИН
СКИЙ110, и я ему написал рапорт обо всех имеющихся у меня
фактах на КОБЫЗЕВА. Но всё же мы почемуто боялись поста
вить вопрос об антипартийном поведении КОБЫЗЕВА.

В чем именно ошибки Партийного Комитета?
Именно в том, что он проводил свою работу строго конспи

ративно, оторвано от партактива, не подхватывал сигналов об
антипартийном поведении КОБЫЗЕВА и др. Не разворачивал
критику и самокритику.

Лично мне не было известно о том, что КЕЙС получил от КО-
БЫЗЕВА указание разогнать кадры, главным образом евреев.

Я считаю, что Партийный Комитет совершил также ошиб
ку – не информировав партсобрание о том, что КОБЫЗЕВ игно
рировал партийную работу в коллективе.

110 Горлинский  Николай  Дмитриевич  (рос.)  (1907–1965)  –  у  01.11–
07.12.1938  –  оперуповноваж.  2  відд.  ГУГБ  НКВД СРСР,  07.12.1938–
22.08.1940 – заст. наркома внутр. справ УРСР, 22.08.1940–26.02.1941 –
заст. нач. 3 відд. ГУГБ НКВД СРСР.
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Выступление тов. БАБИЧА.
Говоря о  выполнении  решения Партии  и Правительства,

нужно первым долгом вскрыть имеющиеся у нас недочёты. Я
непосредственно в УГБ работаю мало и, безусловно, многое, о
чем здесь говорили товарищи, я не знаю. Я хочу сказать лишь
только то, что я знаю.

В октябре месяце во время моего дежурства по Управлению
НКВД зашёл в дежурную комнату т. КУДРИНСКИЙ, в беседе с
которым я начал жаловаться, что меня не выдвигают на опера
тивную работу. В ответ на это КУДРИНСКИЙ задал мне такой
вопрос: «А сколько у Вас работает здесь евреев? Имейте в виду,
что этому виноваты лишь только они».

На данный ему мною отпор, КУДРИНСКИЙ немедленно из
менил тему разговора, посмотрел на меня с большим недоволь
ством, после чего ушёл.

Выступление тов. ЛУПАНА.
Постановление  СНК  СССР  и  ЦК  ВКП(б)  от  17го  ноября  с

предельной  ясностью  вскрыло  наши  ошибки  и извращения,
имевшие место при проведении массовых операций.

Задача  наша,  как говорит  постановление,  заключается  в
том, чтобы, продолжая впредь беспощадную борьбу со всеми
врагами СССР, организовать эту борьбу при помощи более со
вершенных и надёжных методов.

Наша задача коммунистовчекистов – реализовать это пос
тановление так, чтобы побольшевистски прямо и смело лик
видировать последствия вредительства и вражеские действия
в наших органах и немедленно исправить допущенные нами
ошибки.

На  нескольких  примерах  я  хочу  показать,  как  отдельные
члены партии ещё и сегодня, не честно, не попартийному реа
лизовывают постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б).

20 января мы освободили арестованного с октября месяца
1937 года ПОМОГАЙБО114, дело которого вёл КАБАНОВ.

114 Помогайбо Михайло Якович – нар. 1913, проживав у Харкові, українець,
з робітників, освіта  неповна середня,  член ВКП(б) з 1932, робітник
заводу № 183. Арештований 20.10.1937 як учасник військовофашист

мне подозрительным, т. к. никогда я не приглашался и сам обед
не был подготовлен. Своё подозрение я квалифицировал, как
прикрытие перед работниками центрального аппарата своего
антисемитизма, поскольку в обеде участвовало 2 еврея. Я об
этом поделился с БАРБАРОВЫМ, о чем мы также поставили в
известность тов. ГРОМОВЕНКО.

Здесь  мне бросают реплику о том,  что я ходил обедать  к
врагу народа. Это чепуха. Я шёл к КОБЫЗЕВУ, ибо считал в тот
период нецелесообразным демонстрировать своё отношение
к нему.

Я считаю, что выступление КОРОПОВА – это продолжение
клеветы на честных работников. Я, после приказа товарищей
ЕЖОВА и БЕРИЯ, первый в Управлении собрал своих работни
ков, где проработал этот приказ и ориентировал коллектив на
его выполнении.

Теперь скажу о ШТАРКМАНЕ.
На  другой  день  после  получения  приказа  ко  мне  зашёл

ШТАРКМАН и говорит, что он получил приказ дать выписки из
протокола заседания Тройки и как, мол, быть? Я ему ответил,
что «ты считай, что приказ, мол, получил на день позже». Но
это с моей стороны было несерьёзное замечание ШТАРКМА
НУ. Я его осудил через полчаса и затем на общем партийном
собрании.

Необходимо учесть роль ШТАРКМАНА в Управлении. Ведь
ШТАРКМАН ориентировался в обстановке, служил рупором у
ПЕРЦОВА и КОБЫЗЕВА, которого как хотели, так и вертели.

Какой вывод нам необходимо сделать? Нам нужно как мож
но быстрее выправить свои ошибки, закончить имеющиеся в
производстве следственные  дела  и  с  новыми  силами,  более
утончёнными  средствами  через агентуру выявить  и  разгро
мить остатки вражеского подполья. Под руководством партии
и с помощью Обкома КП(б)У мы с честью справимся с постав
ленным перед нами задачами.

01.09.1937 – нач. віддя 3 відд. НКВД УРСР. Із 20.04.1938 – заст. нач. 3
відд. УНКВД по Чернігівській обл. Із 09.1938 – нач. 5 відд. 1 Управ. НКВД
УРСР. Із 31.12.1938 – нач. 3 відд. НКВД УРСР. Звільнений у 1940.



«Співробітники звикли до спрощеного слідства…»                                    133132     Р. Подкур, І. Ставнюк

Москве,  когда  ПОМОГАЙБО  был на  10м  Съезде  ВЛКСМ,  где
КАРТАШОВ встретился с ПОМОГАЙБО в ЦС Осоавиахима, когда
ПОМОГАЙБО в числе других лиц премировался за военнотех
нический экзамен.

Вы послушайте, товарищи, какое задание получил ПОМО
ГАЙБО как участник организации: «Зная его, как человека близ
ко со мною знакомого, тем более премированного, выражавше
го недовольство, а также в своё время связанного с ГЕНКИНЫМ,
сказал ему о существовании контрреволюционной организа
ции. Предложил ему выполнить задание по усилению бдитель
ности комсомольской организации  в  отношении  оборонной
работы на заводе».

На  очной  ставке  с  КАРТАШОВЫМ,  которая  была  раньше
дана  ПОМОГАЙБО,  а  потом  уже  ПОМОГАЙБО  допрашивался
тов. КАБАНОВЫМ,  ПОМОГАЙБО  подтвердил  своё  участие  в
организации.

Когда т. КАБАНОВ принёс дело на освобождение со всеми
материалами, я спросил т. КАБАНОВА: «Почему в деле отсут
ствует последующие показания ПОМОГАЙБО в порядке досле
дования дела и почему не установлен проходящий по показа
ниям ПОМОГАЙБО ГЕНКИН»? Тов. КАБАНОВ ответил, а зачем
[он]  мне  нужен,  ПОМОГАЙБО  в отношении ГЕНКИНА  сделал
ссылку на свою оплошность.

Почему  не  вызывал  тов. КАБАНОВ  ПОМОГАЙБО  и  не  ус
танавливал ГЕНКИНА, мне стало совершенно ясным, когда я
в  присутствии  тов.  ТИШЕНКО и  КАБАНОВА  освобождал  ПО
МОГАЙБО.

Из разговоров ПОМОГАЙБО мы выяснили, а он, помоему,
говорил искренно, очная ставка ПОМОГАЙБО с КАРТАШОВЫМ
проводилась  так,  что  КАРТАШОВ  сидел  в  углу  спиной к  ПО
МОГАЙБО и ПОМОГАЙБО, угрожая и уговаривая, что если он
подтвердит показания, то этим самым он уличает врага КАР
ТАШОВА, заставляя подписать протокол очной ставки, где он
только сказал, что да – показания КАРТАШОВА подтверждаю.
После этой очной ставки т. КАБАНОВЫМ был составлен и «рас
писан» без допроса ПОМОГАЙБО протокол допроса, который
он заставлял подписать ПОМОГАЙБО [через] несколько дней,

Пару слов по делу ПОМОГАЙБО.
ПОМОГАЙБО,  25  лет, рабочийстахановец, был оклеветан

врагом  народа  КАРТАШОВЫМ115.  Тов. КАБАНОВ  вместо  того,
чтобы разобраться с делом, в декабре месяце 1937 г. выносит с
фиктивными  мотивами  постановление  о  продлении  сроков
ведения следствия. В январе месяце 1938 г. дело направляет
для слушания в Военный Трибунал, в июне месяце дело с су
дебного заседания Военного Трибунала снимается и направ
ляется на доследование, по мотивам того, что ПОМОГАЙБО дал
вынужденные показания. В деле имелись серьёзные противо
речия, что ПОМОГАЙБО как ударникстахановец производства
был на приёме в Кремле у тов. СТАЛИНА. Дело без доследова
ния направляется на Особое Совещание.

Когда стал вопрос о пересмотре дел, тов. КАБАНОВ, саботи
руя,  тянул доследование  по  делу, я  вынужден  был  дать  ему
письменные указания в ноябре месяце и, несмотря на это, тов.
КАБАНОВ все материалы по делу в порядке доследования соб
рал только в январе.

Знал ли тов. КАБАНОВ, что ПОМОГАЙБО невинно сидит? Да,
знал и вот почему.

КАРТАШОВ на  предварительном  следствии  дал  явно  не
правдоподобные и противоречивые обстоятельства вербовки
им в антисоветскую повстанческую организацию ПОМОГАЙБО.
В показании от 10 октября 1937 года КАРТАШОВ говорит, что
завербовал ПОМОГАЙБО в апреле месяце 1936 г. по пути в Мос
кву. В показаниях от 27 октября говорит, что завербовал его в

ської змови (ст. ст. 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР), справу закрито ОВ
НКВД Харківського ВО 20.01.1939 (ст. 4 п. «д» КПК УРСР), звільнений
зпід варти 21.01.1939.

115 Карташов Михайло Іванович (1914–1937) – нар. і проживав у Харкові,
українець, із службовців, освіта початкова, позапарт., у минулому член
ВЛКСМ і ВКП(б), голова ради Тсоавіахіму заводу № 183. Арештований
28.09.1937 за участь у військовофашистській змові (ст. ст. 541 п. «а»,
5411 КК УРСР) і військовою колегією Верховного Суду СРСР 09.12.1937
(ст. ст. 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу з кон
фіскацією особистого майна. Розстріляний 10.12.1937 у Харкові. Реа
білітований 22.05.1958.
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БЕЛОГУРОВ – бывший белый, участник антисоветского во
еннофашистского заговора, проходит по одним весьма обсто
ятельным показаниям, в своё время сознался, дал показания,
сейчас от показаний отказался.

Следователь тов. ДЕНИСОВ, к слову сказать, исключитель
но добросовестно и активно работающий, вначале растерялся,
когда стал вопрос о документации вредительской деятельнос
ти БЕЛОГУРОВА.

Первая документация, не по своему содержанию, а по со
ставу комиссии была неудачной. В документации вредитель
ской деятельности участвовал завхоз – воентехник и только
один врач.

Прокурором Округа нам на это было указано, хотя и он вна
чале, как и я, это просмотрели. Мы исправили свою  ошибку.
Была, создана вторая комиссия из научных работников, кото
рая  документально  шире  вскрыла  вредительскую  деятель
ность БЕЛОГУРОВА.

Когда был предъявлен второй акт БЕЛОГУРОВУ, он приве
дённые в акте вредительские факты его деятельности отри
цал. Нами была создана третья научная экспертиза, которая
полностью подтвердила акт второй комиссии и несостоятель
ность отказа арестованного БЕЛОГУРОВА.

Дело БЕЛОГУРОВА, должен заметить, на контроле тов. ВЫ
ШИНСКОГО и, как мне говорил Военный Прокурор Округа, этим
делом интересуется тов. МОЛОТОВ.

Во время допроса БЕЛОГУРОВА т. ДЕНИСОВЫМ по акту экс
пертов  присутствовал  Пом[ощник] Военного  Прокурора  тов.
ГЕНКИН, который в присутствии арестованного стремился опо
рочить акт экспертов, заявив т. ДЕНИСОВУ: «Я говорил тебе,
что это всё ерунда». Больше того, т. ГЕНКИН о члене комиссии
т. БЕМЧЕНКО заявил: «Сукин сын, я о нём поставлю вопрос на

запарт., проживав у Харкові, викладач Українського інституту вдос
коналення  лікарів.  Арештований  03.08.1938 за  участь  у  антирад.
військовофашистській змові (ст. ст. 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) і
військовим  трибуналом Харківського  ВО 13.10.1939  виправданий,
звільнений зпід варти в залі суду.

в который вписал как арестованного врага народа и ГЕНКИНА.
В то время, как по моему поручению т. ФРОЛОВ буквально за
15–50 минут выяснил, что ГЕНКИН не арестован и продолжает
работать на заводе.

Или 15 января мы освободили бывшего военнослужащего
БИКЕЕВА116. Перед тем, как принять окончательное решение
об освобождении БИКЕЕВА, я вместе с Начальником следствен
ной  группы  тов. ВИТКОВЫМ  вызвал  следователя  ПОХВАЛЬ
СКОГО и спросил его, как давал показания БИКЕЕВ, при очевид
ной  своей  малограмотности,  о  своём  участии  в  шпионско
диверсионной  организации. Тов. ПОХВАЛЬСКИЙ  с  заминкой
ответил, [что] он так не говорил, а это мы уж так записали.

Я этими примерами хочу показать, товарищи, что у нас есть
ещё отдельные члены партии, которые и сейчас после поста
новления СНК СССР и ЦК ВКП(б) не честно, не попартийному
себя ведут, тормозят нам правильно, быстро и чётко исправить
наши ошибки и имевшие место в следствии извращения.

Товарищи, которые совершили ошибки, должны признать
их и этим самым мы скорее разберёмся с теми делами, кото
рые у нас находятся в стадии следствия.

Я хотел бы остановиться сейчас и на работе Прокуратуры.
Прокуратура,  и особенно Военная Прокуратура,  по существу
говоря, нам не помогает, за делами не наблюдает, так как это
она должна была бы делать.

Наоборот, мы имеем ряд фактов и сигналов, говорящих об
обратном.  Хочу привести в качестве  примера дело врага БЕ
ЛОГУРОВА117.

116 Бікєєв Олексій Лаврентійович (1907–?) – нар. с. Тем’яшево Пензенсь
кої губ., росіянин, із селян, освіта початкова, у 1926–1929 член ВЛКСМ,
у  1929–1930 канд. у члени  ВКП(б), член ВКП(б) з  1930,  проживав  у
Харкові,  зав.  артилерійським  складом  бронетанкового  училища
ім. Сталіна, старшина. Арештований 17.04.1938 за підозрою у крадіжці
вогнеприпасів  з  метою  здійснення диверсійного  акту (ст. 549  КК
УРСР), справу закрито ОВ НКВД Харківського ВО 15.01.1939  (ст. 197
ч. 2 КПК УРСР) зі звільненням зпід варти.

117 Бєлогуров Олексій Михайлович (1894 –?) – нар. у м. Старий Оскіл Ста
рооскільського пов. Курської губ., росіянин, із міщан, освіта вища, по
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Я хочу остановиться на выступлении тов. МОРДУХОВИЧА о
СЕРЕДЕ.  При  наличии  всех  тех  сигналов,  о  которых  говорил
тов. МОРДУХОВИЧ, он в продолжении нескольких месяцев имел
все  материалы  о  СЕРЕДЕ  и  его  антисоветских  троцкистских
настроениях в 1930 г., ничего по ним не сделал.

Непонятно, почему после Военной Коллегии тов. МОРДУХО
ВИЧ согласился, чтобы СЕРЕДА опять вёл дело ЩЕГОЛЕВСКО
ГО. Объяснить это можно, помоему, тем, что тов. МОРДУХОВИЧ
тоже хотел избавиться от ведения следствия по ряду дел.

Вчера тов. ШТАРКМАН на таком ответственном Партийном
собрании оперировал делом ПЛОЩАДНОГО и присваивал себе
заслуги о его освобождении. Даю справку, что дело это вёл не
тов. ТИЩЕНКО, а тов. ВИТКОВ. По этому делу ПЛОЩАДНЫЙ был
приговорён к  ВМН,  и  ещё  задолго  до  моего приезда  Особый
Отдел возбудил ходатайство перед Москвой о пересмотре дела
и освобождении ПЛОЩАДНОГО. За время моей уже работы в
Харькове, мы 2 или 3 раза запрашивали Москву и, когда полу
чили указания дело пересмотреть на Тройке, дело было пере
смотрено, и ПЛОЩАДНЫЙ освобождён.

Выступление тов. КАСЬЯНОВА.
Вопрос о реализации решений СНК и ЦК ВКП(б) нужно рас

сматривать значительно шире, чем они у нас обсуждаются. Это
решение обязывало нас перестроить всю работу наших орга
нов.  Ослабление  агентурной  работы очень  крепко  тормозит
разоблачение и выкорчёвывание врагов. В решении ЦК ВКП(б)
и СНК прямо записано о том, что работники НКВД привыкли к
упрощённым методам работы и потеряли вкус к агентурной
работе.

Ослабление  агентурной  работы действительно  тормозит
разоблачение врагов в процессе следствия. Как яркий пример
этому,  можно  привести  дело  АРУТЮНОВА  (следователь  тов.
РАЛКО).

Как же партийная организация обеспечивала выполнение
решения ЦК ВКП(б) и СНК? Я считаю, что тов. ТИЩЕНКО в сво
ём докладе не отразил действительного положения вещей, как
парторганизация возглавила борьбу за выполнение данного
решения.

ОПК, не объективно подошёл к делу». Этот же ГЕНКИН ориен
тирует следователя т. ДЕНИСОВА, что БЕЛОГУРОВ – очередной
кандидат  на освобождение  и на  вопрос: «Почему»?, ГЕНКИН
отвечает: «Это же палка о двух концах». И спрашивает: «А на
ногах стоял?».

Поэтому  же  делу  Пом[ощник]  Военного  Прокурор  тов.
НЕЛЬСОН  допрашивал БЕЛОГУРОВА в течение  33 минут. За
писал  отказ  с упором  на  моральное  давление и воздействие
следствия и после допроса следователю тов. ДЕНИСОВУ сделал
почемуто такое заявление: «Накручивать больше не стоит».

Вместо того, чтобы в порядке наблюдения за делами помочь
исправить ошибки и правильную получить документацию, а
многие из следователей у нас не имеют ещё достаточного опы
та в следствии и нуждаются именно в такой помощи, ко мне
начали поступать заявления, сводящиеся к тому, что тов. ГЕН
КИН  ведёт  работу  так,  что  деморализует работу  отдельных
следователей. В свете поступающих заявлений, с ГЕНКИНЫМ
нам нужно разобраться.

Несколько слов я хочу сказать о трудовой дисциплине. Мы
делали подсчёт, при котором установили, что отдельные това
рищи, как тов. КАБАНОВ из 26 дней – 11 дней вовсе не работал
с арестованными, а на 15 дней – 5 вечеров не работал с аресто
ванными118. Тов. ЧЁРНЫЙ из 26 дней – 13 вовсе не работал, а
из 13 – 7 вечерних не работал.

Нередко арестованный вызывается на 15–20 минут, работа
ют 1–2 часа. Такая работа без напора с явным спадом в следст
вии, при тех массовых отказах, только ещё больше осложняет
нам следствие и во многих случаях ведёт к отказам арестован
ных от своих показаний.

Я хочу немного дополнить т. ГИНЕСИНА вот в какой части.
Меня тоже 5 января КОБЫЗЕВ с женой приглашал меня на обед
с ссылкой, что будет ГРОМОВЕНКО (потом я узнал, что это На
чальник 3 Отдела НКВД УССР). Приглашение его для меня было
неожиданным, я ему ответил, что выходной день хочу провести
с ребёнком, и к нему не пошёл.

118 Так у тексті. Через брак кабінетів слідчі працювали позмінно.
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ствительное положение вещей и от кого они получили непра
вильные указания в ведении следствия и вскрытия врагов в
наших органах.

Я был арестован 12 мая 1938 года врагами КОБЫЗЕВЫМ и
ПЕРЦОВЫМ. На следствии мне предъявили родственную связь
с бывшим Секретарём Харьковского Обкома КП(б)У ДЕМЧЕН
КО119.  Я  категорически  это  отрицал,  просил  проверить  эту
связь. Но это не увенчалось успехом, заявлял, что ДЕМЧЕНКО
родственником мне никогда не был и я его никогда не видел.

КОПАЕВ, который вёл следствие, требовал данные о моей
вражеской деятельности. На мои возражения, что я не враг и с
16ти лет ушёл в армию, что Советская власть мне досталась
своей кровью. Он отвечал: «Это к лампочке. У белых служил?».
Я заявлял, что есть документы, подтверждающие мою службу
в РККА. Тогда давай показания о работниках Облуправления,
кого ты знаешь, и заявлял, что многие старые работники уже
сидят.

Следствие  оперативной  группы  не  было  направлено  на
выявление  настоящих  врагов  в  наших  органах.  Товарищи  в
оправдание ничего не сказали о своих ошибках и как они при
меняли метод физического воздействия, добиваясь какихлибо
показаний.

КРЮКОВ  Николай,  активно  участвовавший  в  следствии
опергруппы,  посылался  ПЕРЦОВЫМ  для  наблюдения,  как
проводились  физические  меры  воздействия,  или  приходил
КРЮКОВ И.

Обстановка следствия была такова, хотя я и невиновен, что
я уже не думал, что вернусь обратно.

Считаю, что общее партийное собрание вынесет своё реше
ние в отношении вышеуказанных товарищей.

Выступление тов. КЕЙСА.

119 Демченко Микола Нестерович (1896–1937) – у 05.06.1934–21.09.1936 –
1й  секретар Харківського  обкому  КП(б)У, 09.1936–11.04.1937  –  1й
заст. наркома землеробства СРСР, 11.04–22.07.1937 – нарком  зерно
вих і тваринницьких радгоспів СРСР. Арештований 22.07.1937. Розст
ріляний 30.10.1937.

Что же у нас изменилось в работе за это время, прошедшее
после решения? Изменилось очень мало. Партийный Комитет
должен был это решение положить в основу всей своей рабо
ты – этого сделано не было. Многие не поняли решения СНК и
ЦК  ВКП(б)  и  в  первую  очередь  не  понял  его  сам  секретарь
Партийного Комитета тов. ТИЩЕНКО.

В партийных группах это решение не обсуждалось, до све
дения партийной массы оно не доводилось. Партийный Коми
тет  и,  в  первую  очередь  тов. ТИЩЕНКО,  были  оторваны  от
партийной массы,  что и явилось результатом всех ошибок  в
работе Партийного Комитета.

О партийной работе. Партийные школы у нас не работают.
Критика  на  очень низком уровне.  ТИЩЕНКО в  своём  отчёте
называл только КЕЙСА, указав на его ошибки. Но ведь, помимо
КЕЙСА,  были ещё  и другие члены Партийного Комитета, а о
них ничего не было сказано.

В выступлениях Начальников Отделов не чувствуется в до
статочной степени самокритики, о ряде вопросов, известных
им, они не говорят, критики руководителей вышестоящих орга
низаций у нас не чувствуется.

О КОБЫЗЕВЕ. Материалов о его вражеской работе было дос
таточно, но мы забыли указания вождя партии тов. СТАЛИНА.

Тов. КАСЬЯНОВ приводит выдержки из выступления това
рища СТАЛИНА на собрании избирателей Сталинского изби
рательного округа гор. Москвы.

Был  ли  честен  КОБЫЗЕВ? Как  об  этом  говорил  товарищ
СТАЛИН о депутатах Верховного Совета? Безусловно, нет.

В чем выражалась любовь КОБЫЗЕВА к своим избирателям,
к рабочей массе? Был ли вообще среди рабочей массы? Он был
от рабочей массы оторван.

Если  бы  критически отнеслись  к  этим  вопросам,  то  враг
КОБЫЗЕВ был бы разоблачён значительно раньше.

Выступление тов. ДЕМЧЕНКО.
Мне тяжело рассказывать ход следствия над сотрудниками,

всего не расскажешь.
Выступающие СЕРЕДА, КОПАЕВ, КРЮКОВ Николай в своём

оправдании не рассказали общему партийному собранию дей
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Эти товарищи не были уволены, т. к. я не выполнил распо
ряжения КОБЫЗЕВА.

По  этому  поводу  я беседовал  с т. МОРДУХОВИЧЕМ, но  не
поставил прямо вопрос перед партийной организацией.

В отношении евреев  прямых  установок  от КОБЫЗЕВА  не
было, чтобы их не брать в НКВД, а говорилось брать основные
национальности. Вопреки КОБЫЗЕВУ, Отдел Кадров эту уста
новку не проводил и за 5 месяцев работы в ОК было принято
на работу евреев 9 человек.

Из 11ти человек, намеченных к увольнению, уволено – 4.
Что  касается  тов. ВАЙСБАНДА,  КОБЫЗЕВ  хотел  его  уволить
лишь за то, что он по телефону разговаривал с агентом.

Заявление тов. ТКАЧЕНКО о том, что я не хотел с ним раз
говаривать – неправильное. О брате, служившем в банде, ТКА
ЧЕНКО при поступлении в НКВД скрыл, указав, что он служил
в Красной Армии.

Уволенные  4  человека  имели  компрометирующие  мате
риалы.

Факты подозрительной деятельности КОБЫЗЕВА знали и
другие товарищи, но ввиду отсутствия критики и самокритики
в партийной организации не были своевременно подняты на
принципиальную высоту.

При поступлении нас в НКВД в апреле 1938 г. враг народа
ПЕРЦОВ заявлял, что Вы – в первую очередь чекисты, а затем
коммунисты.

Партийный Комитет был оторван от работы Отдела Кадров,
не интересовался тем, что увольняют членов партии.

Вражеская линия УСПЕНСКОГО и КОБЫЗЕВА отражалась на
работе НКВД.

Считаю,  что  в  отношении  вынесенного  мне  партийного
взыскания нужно разобраться, так как я честно рассказал о своих
ошибках, прошу учесть мою недавнюю работу в органах НКВД.

Выступление тов. НИКОЛАШКИНА.
Решением ЦК и СНК о перестройке  следственной работы

не было доведено как нужно каждому работнику. В этом вина
Партийного Комитета и тов. ТИЩЕНКО. Вопрос о выполнении
постановления ЦК затянулся. Секретарь Партийного Комите

Решение ЦК ВКП(б) и СНК с полной ясностью отметило ог
ромную работу, проведённую органами НКВД по разгрому вра
жеских гнёзд и очистке советской страны от изменников ро
дины, правотроцкистской банды, буржуазных националистов,
шпионовдиверсантов.

Наряду с этим, ЦК ВКП(б) и СНК отметил ряд недостатков и
извращений в работе наших органов. Пробравшись в органы
НКВД, враги народа УСПЕНСКИЙ, КОБЫЗЕВ немало навредили
в нашей работе.

Были ли сигналы о вражеской деятельности КОБЫЗЕВА? Да,
были.

Могли ли мы значительно раньше разоблачить врага КОБЫ
ЗЕВА? Да, могли. Но беда вся в том, что Партийный Комитет
был оторван от массы и не прислушивался к сигналам отдель
ных коммунистов.

После письма тов. СТАЛИНА о кадрах НКВД, КОБЫЗЕВ выз
вал меня с личными делами сотрудников УГБ и в присутствии
тов. ПЕТРОВА предложил уволить 10 человек, на справках нало
жил резолюцию уволить тов. ЛИХОЛАТНИКОВА. На моё заме
чание, что для увольнения нет оснований, он всё же написал
«уволить».

Так же и в отношении тов. ЛЕТНЁВА за то, что он имел бла
годарность от врага народа КАРЛСОНА120. На моё возражение,
что ЛЕТНЁВ имеет звание и поэтому мы не имеем право его
увольнять без Наркомата, КОБЫЗЕВ распорядился перевести
его в неоперативный отдел.

Точно такое же решение КОБЫЗЕВ принял и в отношении
тов. МАЯНЦА. На моё замечание, что к увольнению тов. МАЯН
ЦА нет оснований, что он хороший работник, КОБЫЗЕВ заявил,
что он просто не нужен.

120 Карлсон Карл Мартынович (рос.) (1888 –1938) – у 06.1924–05.1934 –
заст. голови ГПУ УСРР, одночасно у 06.1925–12.1929 – начальник СОУ
ГПУ УСРР. У 06.1934–10.1936 – нач. Харківського облвідділу ГПУ–КВД
УСРР–УРСР. У 10.1936–07.1937 – заст. наркома НКВД УРСР, у 08.1937–
01.1938 – нач. ТомськоАсінського ВТТ НКВД СРСР. Звільнений з НКВД
СРСР 11.01.1938.  Арештований 22.01.1938,  засуджений до розстрілу
22.04.1938. Реабілітований.
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В процессе следствия установлено, что ЗАНКОВИЧ В.Б. по
национальности  полька,  уроженка  Витебского Округа  БССР,
заграницей никогда не проживала и нелегально границы не
переходила и перебежчицей не является.

Какихлибо материалов, уличающих её в проведении шпион
ской и антисоветской деятельности – следствием не добыто,–

П О С Т А Н О В И Л:
Дело  №101186  по  обвинению  ЗАНКОВИЧ  Виктории  Бо

нифатовны  направить на  рассмотрение Особой  Тройки  при
УНКВД по Харьковской области

П. п. ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ 3 ОТДЕЛА УГБ (ИВАНОВ)
СОГЛАСЕН: НАЧАЛЬНИК 2 ОТДЕЛЕНИЯ 3 ОТДЕЛА УГБ

Мл[адший] Лейтенант Государственной
Безопасности (ПОГРЕБНОЙ)

УТВЕРЖДАЮ: НАЧАЛЬНИК 3 ОТДЕЛА УГБ УНКВД
Ст[арший] Лейтенант Государст[венной]
Безопасности (БАРБАРОВ)».

Почему это дело было представлено на Тройку, когда чело
век ни в чем не виноват?

Одна девушка  обратилась  ко  мне  и  заявила,  что  её  мать
осуждена Особой Тройкой и находится в Сумах. Она – еврейка,
не была  перебежчицей, а её осудили к  высылке  в Сумы,  т. е.
минус 15122.

Почему на этом постановлении была резолюция БАРБАРО
ВА: «Направить на Тройку»?

Я хочу рассказать о вражеской деятельности врага КОБЫ
ЗЕВА. Я принёс статистические данные, где было указано, что
арестованные военнопленные – рабочие. КОБЫЗЕВ заявил, что
они, военнопленные,  завербовались в нац[ионалистические]
лагеря и поэтому не являются рабочими, а деклассированным
элементом. Не согласившись с этим, я доказал КОБЫЗЕВУ не
правильность такого мнения о военнопленных. После катего
рического настояния КОБЫЗЕВА об изъятии военнопленных

122 Йдеться про заборону у певних містах і територіях СРСР. У даному ви
падку заборона на проживання у м. Харкові.

та на прошлом партийном собрании должен был бы дать на
правление по вскрытию недостатков в работе.

В отношении тов. ШТАРКМАНА, который указывал на факты
неправильной работы, он был оборван врагом КОБЫЗЕВЫМ.

Партийнопросветительная работа стояла на низком уровне,
чем можно объяснить недостатки в работе. Партийный Коми
тет в производственной работе не играл никакой роли. Год или
полгода тому назад Партийный Комитет ставил вопрос о произ
водственной работе, но после этого о работе с арестованными,
как работают сотрудники – Партийный Комитет не ставил.

В некоторых случаях арестовывали людей без всяких на то
оснований и, благодаря, палочной системе эти люди оговари
вали себя.

Я хочу привести моё столкновение с т. БАРБАРОВЫМ. Через
меня проходят все следственные дела, и один беспартийный
сотрудник принёс и показал мне документ антисоветского ха
рактера.

Тов. КУЗНЕЦОВУ из 3 Отдела я указал о том, что это анти
советский документ. После этого БАРБАРОВ звонит ко мне и
говорит, почему я обвиняю 3 Отдел в контрреволюционной ра
боте, что он будет жаловаться и т. д.

БАРБАРОВ говорил т. ТИЩЕНКО, чтобы обо мне поставили
вопрос на партийном комитете. Зачитываю это постановление:

«П О С Т А Н О В Л Е Н И Е.
г. Харьков, «   »121 октября 1938 г. Я, Оперуполномоченный

3 Отдела УГБ УНКВД по Харьковской области ИВАНОВ, рассмот
рев следдело №101186 по обвинению ЗАНКОВИЧ Виктории
Бонифатовны в преступлениях, предусмотренных ст. 546 УК
УССР.

Н А Ш Е Л:
ЗАНКОВИЧ была арестована 1.VI1938 г. на основании имев

шихся материалов о том, что она перебежчица, нелегально пе
решла границу из Польши в СССР и подозревается в шпионской
деятельности.

121 Так у тексті.
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Я, КЕЙС и другие товарищи подозревали КОБЫЗЕВА во вра
жеской деятельности и хотя с опозданием, но всё же сигнали
зировали об этом перед Обкомом и Наркомом тов. БЕРИЯ.

Выступление тов. ТЫШКОВСКОГО.
Товарищи, партия  и тов. СТАЛИН нам доверили борьбу с

врагами народа. Под руководством ЦК нашей партии мы раз
громили осиные вражеские гнезда. Мы нанесли чувствитель
ный удар по контрреволюции, по агентам разведок капиталис
тических стран.

Мы крепко ударили по троцкистскобухаринскому фашист
скому подполью. Значит ли это, что мы вправе ослабить нашу
борьбу? Безусловно, нет.

Мы должны ещё крепче, ещё бдительней бороться и сле
дить за врагом, так как враг ещё не сдался и, выражаясь слова
ми Великого СТАЛИНА: «Пока мы находимся в капиталисти
ческом окружении – иностранные разведки будут засылать к
нам шпионов».

Враг не сдался, врага надо бить. Такова установка.
Я не хочу, чтобы собрание моё выступление поняло так, что

с врагом надо либеральничать, ходить у врага на поводу и не
подвергать его репрессиям.

Наоборот, я понимаю сложность международной обстанов
ки, я знаю, что фашистские и так называемые демократические
страны расправляются с рабочим классам, с членами братских
компартий, я знаю цену врагу и знаю, что врагов мы били, и
будем бить.

Здесь выступали товарищи, и сейчас совершенно ясно вы
рисовывается та вражеская работа, которую проводили КОБЫ
ЗЕВ, ПЕРЦОВ и так называемая Особая следственная группа под
руководством КРЮКОВА Ивана.

Разве  работу  этой  группы  можно  квалифицировать,  как
настоящую борьбу с врагом? О какой медвежьей услуге гово
рит здесь СЕРЕДА? Это не медвежья услуга. Это прямое преступ
ление против партии.

Кто дал право КРЮКОВУ Ивану, СЕРЕДЕ, КОПАЕВУ так звер
ски  издеваться  над  людьми, в  отношении  которых  не  было
достаточных материалов?

из графы рабочих в графу деклассированного элемента пере
несено такоето количество военнопленных.

Даю справку:
1) О том, что я присутствовал, при том случае, когда тов. 

ГИНЕСИН  сказал т. ШТАРКМАНУ, что «приказ мы сегодня не
получили».

2) Враг ПЕРЦОВ требовал большого количества арестов по
линии 4го Отдела, а тов. ГИНЕСИН сопротивлялся этому, за
являя о том, что у него к этому ещё недостаточно данных123.

Выступление тов. ВОЛКОВА.
Наш коллектив крепкий, здоровый и он провёл большую

работу по разгрому врагов, а здесь товарищи выступали, охаи
вали нашу работу, что всё плохо и, якобы, на улучшение рабо
ты нет перспектив. Это неправильно и политически вредно. Мы
много сделали и сейчас выполняем и работаем на основании
постановления ЦК и СНК, но у нас много есть недочётов и оши
бок. Об отдельных фактах вражеской деятельности КОБЫЗЕ
ВА Начальникам Отделов было известно, но они до конца не
доводили и не помогали в этом партийном комитету, не ста
вили вопрос попартийному и не помогали партийному коми
тету в разоблачении КОБЫЗЕВА.

ШТАРКМАН выступал на партийном собрании не попар
тийному. Взял отдельные факты и на них строил своё выступ
ление. Дал мрачную картину, охаивал нашу работу, заявляя, что
с таким коллективом далеко не уедешь.

Отдельные товарищи выступают и говорят о том, что при
менялись  физические  меры  воздействия  при  допросах.  Эти
искривления нужно ликвидировать. На это нас вооружает Пос
тановление ЦК и СНК.

Нужно мобилизовать всю партийную организацию, реши
тельней  подойти к окончанию следственных  дел.  Виновных
нужно судить, а невиновных нужно освобождать. Некоторые
товарищи несамокритично выступали на партийном собрании.
Несмотря на то, что у них самих были искривления в работе по
следствию.

123 Так у тексті.
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Я не знаю дела САНДЛЕРА, я не знаю материалов, но факт
избиения и получения показаний на честных людей неоспо
рим, случай с тов. ЛИВШИЦЕМ. Разве не возмутительно в от
ношении тов. ЛИВШИЦА. Видимо, показания были так сквер
но записаны, что у когото совесть заговорила.

И, несмотря на то, что показания на т. ЛИВШИЦА были явно
лживыми, его всё же травили. Он – еврей и не пришёлся по вку
су КОБЫЗЕВУ. В деле тов. ЛИВШИЦА видимо помог Партийный
Комитет.

По вопросу о ПОЛИЩУКЕ.
Ко мне попало заявление арестованного ПОЛИЩУКА, быв

шего Пом[ощника] Нач[альника] 3 Отдела УНКВД на имя За
м[естителя] Наркома т. ГОРЛИНСКОГО. Заявление заслуживает
внимания.

ПОЛИЩУК, говорит СЕРЕДА, враг. А как он реализовал инте
реснейшие материалы, имеющиеся на ПОЛИЩУКА, как разоб
лачил этого врага?

Прав  тов. МОРДУХОВИЧ,  что  следствие  велось  по  непра
вильному пути. Сейчас совершенно понятно, что СЕРЕДА дал
возможность врагу уйти в подполье.

Вместо правильного следствия требовали показания на сот
рудников,  требовали  контрреволюционную  организацию  в
УНКВД. Я хочу прочитать выдержку из его заявления:

«…Как я уже писал, все избиения имели одну цель –
давай показания, что ты враг, предатель, шпион, участ
ник троцкистской организации в УНКВД. Тут следствие
мне шло на помощь и, избивая меня до полусмерти, на
зывало ряд, якобы, участников этой организации, кате
горически требуя показаний на них.

Так, у меня особенно сильно требовали показаний на
следующих  лиц,  уверяя  меня,  что  они  враги:  АРРОВА
(бывшего Начальника 3 Отдела), ГОВЛИЧА (б[ывшего]
Нач[альника] 4  Отдела),  МАРУСИНОВА  (б[ывшего] На
ч[альника] О[тдела] К[адров]),  НАЙДМАНА (б[ывшего]
Зам[естителя]  Нач[альнка] 3  Отдела),  ТЫШКОВСКОГО
(б[ывшего] Начальника Отделения 3 Отдела), ЛЕНСКО
ГО (б[ывшего] Пред[седателя] Спецколлегии Облсуда –

Ко мне, как Начальнику О[тдела] М[ест] За[ключения], по
пало много заявлений от арестованных. Я эти заявления неод
нократно докладывал КОБЫЗЕВУ. Я обращал его внимание на
недопустимые методы следствия в отношении сотрудников, а
ответ был один: «Запрети арестованным писать заявления». Я
вынужден был одно заявление ДРЕШЕРА отправить частным
образом на имя тов. ЕЖОВА.

Выступление СЕРЕДЫ и КОПАЕВА не выдерживает никакой
критики. Не хватило мужества сознаться о той вражеской ли
нии в следствии, которую давали ПЕРЦОВ и КОБЫЗЕВ.

Тут СЕРЕДА заявил, что он ОЛИЕВИЧА не избивал. Это не
правда. ОЛИЕВИЧА избивали СЕРЕДА, КРЮКОВ Иван и КОПАЕВ.
Вы заслушали заявление, поданное ОЛИЕВИЧЕМ в Президиум.
Это, безусловно, правда. ОЛИЕВИЧА перевели из внутренней
тюрьмы УГБ в тюрьму на Холодную Гору полуживым.

ОЛИЕВИЧ лежал 30 суток, не вставая. Он буквально разла
гался, тело начало гнить. Лекпом БЕЛОВ лечил ему раздроб
ленную руку. Он мочился кровью, он умирал. Разве это методы
допроса? Разве так нас учила партия разоблачать врагов? Это
фашистские методы.

Насчёт  сна  во время  допроса  арестованных. Следователи
спали – это факт. Спали при открытых окнах. Это провокация –
арестованных толкали на самоубийство.

Был случай, когда КОПАЕВ допрашивал сотрудника ВОЛО
ДАРСКОГО. Достаточно избив его, КОПАЕВ заснул. В это время
послышались шаги. ВОЛОДАРСКИЙ  разбудил КОПАЕВА,  пос
ледний вскочил и начал ВОЛОДАРСКОГО избивать. Зашедший
КРЮКОВ Иван был доволен ходом «работы» КОПАЕВА.

О САНДЛЕРЕ.
И тут СЕРЕДА обманывает. СЕРЕДА говорил о том, что САНД

ЛЕР сознался через пару дней. Это неправда. Будучи в долж
ности Зам[естителя] Нач[альника] О[собого] О[тдела] Х[арьков
ского] В[оенного] О[круга], ко мне зашёл СЕРЕДА через 7–8 дней
после ареста САНДЛЕРА и рассказал, что САНДЛЕР категори
чески отказался давать какиелибо показания, и что, если он
должен будет чтолибо показывать, то только под боем.
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Несколько дней тому назад ко мне в кабинет вошла жена
ДРЕШЕРА. Я был удивлён её приходу, однако её выслушал. Она
мне рассказала буквально дикие истории того издевательства
над ней со стороны СЕРЕДЫ. Он ей звонил по телефону, изде
вался над ней как над женщиной. Внушал физическое отвра
щение к ДРЕШЕРУ. Устроил ей мнимый арест, продержав в ко
ридоре несколько часов.

Цинизм СЕРЕДЫ в разговоре с женой ДРЕШЕРА доходил до
невероятных размеров. Он ей, например, бросил такую фразу:
«Следите за собой, Вы не худейте в известных местах, Вы долж
ны нравиться мужчинам»…

Разве это допустимо? Я спрашиваю у СЕРЕДЫ, кто ему дал
право так издеваться над человеком, над советской женщиной?

Она  мне  также  рассказала её  разговоры  с  ДРЕШЕРОМ  по
телефону. Вот её дословный разговор: «“Разве ты не знаешь,
что ТЫШКОВСКИЙ враг? Врёшь, ведь ты был с ним вместе в
Москве, знаешь ведь, что он родственник шпиона КАРЕЛИНА,
значит, и сам шпион. Это такой же, как и ты, только и держался
своими связями с КАРЕЛИНЫМ и в Москве”. Вот приблизитель
но те слова, которыми СЕРЕДА сопровождал свои требования,
чтобы я писал показания…124 ».

Я, может быть, не придал бы этому заявлению особого зна
чения, так как знаю, от кого оно исходит, но, товарищи, я имею
точные данные, что на меня требовали показания и от других
арестованных и меня даже «ожидали» в камерах, где сидели
сотрудники.  Так,  например,  арестованный  ПАНДОРИН  был
чрезвычайно удивлён, что я на свободе. Арестованный САНД
ЛЕР  пришёл  в  камеры  и  заявил  о  том,  что  завтра  арестуют
ТЫШКОВСКОГО и ЛИВШИЦА. Арестованный ДРЕШЕР, ВОЛО
ДАРСКИЙ, ОЛИЕВИЧ и другие ожидали моего ареста и почему
то ХАТЕМКИНА.

Разве можно после этого ставить под сомнение заявление
ПОЛИЩУКА?

А как допрашивали СЕРЕДА, КРЮКОВ Иван, КОПАЕВ и другие
ПОЛИЩУКА? Какой утончённый способ получения показаний?

124 Так у тексті.

я с ним работал в Запорожье, а в Харькове жил в одном
доме), ДМИТРУКА (бывшего члена Спецколлегии Облсу
да – я с ним работал в Бердичеве в 1928–30 гг., а в Харько
ве жил в одном доме), РЕЙХМАНА – правда, на послед
нем  особенно  не  настаивали,  так  как  СЕРЕДА  сказал
КРЮКОВУ И.: «Он с ним же не работал», на что последо
вала Крюковская реплика: «Все равно, он его знает».

Требования показания на этих лиц доходили до ци
низма: “Пиши, что они враги, участники организации, а
там их допросят так же, как и тебя, и они сами сознают
ся. Почему ты не пишешь о МАРУСИНОВЕ? Разве ты не
знаешь, что он враг? А (называется фамилия, какая – я
уже не помню, т. к. я знал МАРУСИНОВА только как МА
РУСИНОВА). Ведь ты должен и сам знать, что у жида фа
милия МАРУСИНОВ не может быть”».

Говоря  о  своих  контрреволюционных  связях,  ПОЛИШУК
выдумывал какието несуществующие фамилии. Он говорил о
своей связи с ЛИГНЕРОМ. В переводе на еврейский язык «ЛИГ
НЕР» – это обманщик. И никто не удосужился проверить пока
зания и фамилии, которые дал ПОЛИЩУК.

Товарищи, разве можно так допрашивать врага? Это фик
ция, а не борьба с врагом.

Несколько слов о ДРЕШЕРЕ.
За что посадили ДРЕШЕРА – я не знаю, и за что так зверски

били ДРЕШЕРА – я тоже не знаю. Факт тот, что через несколь
ко дней говорили, что ДРЕШЕР сознался в том, что он немец
кий агент Гестапо. ПЕРЦОВ об этом говорил на оперативном
совещании.

Мне известно, что ДРЕШЕРА били особо утончённо. Однако
никаких показаний он, оказывается, не дал. ДРЕШЕРА бесче
ловечно избивала вся Особая следственная группа, во главе с
ПЕРЦОВЫМ. Его превратили в полуинвалида. Его допрашивали
при открытых окнах и давали полную возможность выбросить
ся из окна.

СЕРЕДА и другие следователи ложились спать после «доп
роса» и, таким образом, однажды дали возможность ДРЕШЕРУ
несколько раз звонить домой по телефону.



«Співробітники звикли до спрощеного слідства…»                                    151150     Р. Подкур, І. Ставнюк

На мой вопрос: что будет, если в Москве задержат раз
бор моих писем, – ДРЕШЕР ответил: “Спеши и спеши, мне
сказали, что, если я не признаюсь, меня расстреляют”.

Меня  очень  мучают,  вымогая признания.  Скажи  об
этом прямо в Москве, но никому не говори о разговоре
моём с тобой в Харькове, так как тебя арестуют».

Несколько слов о руководстве КОБЫЗЕВА.
Вскоре после того, когда меня КОБЫЗЕВ наладил из УГБ в

О[тдел] М[ест] З[аключения], он меня вызвал и заявил, что в
тюрьмах безобразие, что арестованные пишут заявления, ко
торые попадают на волю. Существует определённый порядок
передачи заявлений из тюрем на имя членов ЦК партии и чле
нов  правительства.  Эти  заявления  должны  направляться  по
адресу. КОБЫЗЕВ мне категорически запретил посылать эти
заявления и вообще предложил не давать арестованным бу
магу. Я был возмущён этим и на имя тов. ЕЖОВА написал за
явление. Я убеждён, что это заявление или не дошло, или же
вернулось обратно КОБЫЗЕВУ «для принятия соответствую
щих мер».

Я неоднократно по этому вопросу делился с т. ДЕМИНЫМ,
и мы усматривали в этом явно антипартийные действия. Если
бы реагировали на заявления некоторых арестованных, мож
но было бы многое избежать.

Меня, как Начальника О[тдела] М[ест] З[аключения], безус
ловно, следовало ознакомить с письмом ЦК и СНК, а также с
приказом тов. БЕРИЯ. Я по этому вопросу обращался к КОБЫ
ЗЕВУ, и он мне заявил: «Ты не оперативный работник, и тебе
не нужно об этом знать». Я возразил. Я объяснил КОБЫЗЕВУ,
что в тюрьмах сидят не только заключённые по Харьковской
области, но и других областей. Так как мы этапируем заключён
ных в лагеря. КОБЫЗЕВ, однако, был неумолим. Я и по этому
вопросу делился с т. ДЕМИНЫМ.

Затем такой случай. После приказа т. БЕРИЯ о пересмотре
дел КОБЫЗЕВ предъявил мне большие претензии – почему я
не объявил арестованным приговора тройки. Я объяснил КО
БЫЗЕВУ, что это не входит в функции О[тдела] М[ест] З[аклю
чения], так как мы не являемся судебной инстанцией, однако

Я задержу Ваше внимание и позволю себе по этому вопросу
прочитать ещё одну выдержку из его заявления:

«…Меня ставили наголову, два держали за ноги, а тре
тий лупил, где попало; били головой и спиной о стену,
причём КРЮКОВ Николай, особенно любивший этот спо
соб  “допроса” всё  время  мне обещал: “Мы  тебя,  кабан,
окончательно вобьём в стенку”…125 ».

Прошу меня не понимать так, как будто я хочу взять под
защиту ПОЛИЩУКА. Я не знаю его дела, и не знаю, в чём он об
виняется, однако его заявление аналогично многим, которые
проходили через мои руки.

А  теперь,  как  вёл  дело  СЕРЕДА  и  какие  показания  дал
ПОЛИЩУК.

Надо быть совершенно неграмотным чекистом, чтобы та
кие показания записывать. ПОЛИЩУК дал «показания» о своих
старых ликвидированных разработках, об агентурных делах и
т. д. Никто этого не проверял, а нам всем стало известно, что
ПОЛИЩУК крепко сознался.

«…Езжай немедля в Москву, добейся свидания с ВЫ
ШИНСКИМ, напиши ЕЖОВУ о том, что в Х[арьковском]
О[бластном] У[правлении] сидят нечестные люди и взят
упор на уничтожение честных коммунистов.

Скажи, что  дело  не  только  во  мне,  что необходимо
проверить настоящее руководство Х[арьковского] О[б
ластного] У[правления].

Скажи, что мой арест – дело рук ПЕРЦОВА.
Меня обвиняют в том, что я – немецкий шпион и сио

нист. Скажи, что я – честный сын своей родины.
Напиши в ЦК партии о том, чтобы проверили работу

Парткомитета, так как парторганизацию УГБ ориенти
ровали в таком аспекте, что я вражески развалил работу
за время моего руководства парторганизацией. Это тоже
прольёт свет на следствие по моему делу.

Расскажи всё тов. ВЫШИНСКОМУ, это предотвратит
многое, что затевает ПЕРЦОВ.

125 Так у тексті.
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Я хочу рассказать, как у нас проходило изучение постанов
ления ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР. Необходимо сказать, что
этому вопросу не было придано должного внимания.

Я собрал свой аппарат, где проработал этот вопрос на опе
ративном совещании, были запротоколированы выступления
сотрудников  по  вопросу  имевших  место  недочётов  в  нашей
работе, но, несмотря на то, что КОБЫЗЕВУ мною был передан
протокол совещания, с его стороны никаких мер, да и вообще
ничего не было проделано по этому вопросу127.

Теперь посмотрим, какую работу провёл Партийный Коми
тет. Я должен сказать, что не было случая, когда бы меня выз
вали в Партийный Комитет по партийным вопросам. Меня как
руководителя отдела Партийный Комитет не проверял и по
мощи никакой не  оказывал.  Партийный Комитет  производ
ственной жизнью коллектива не интересовался.

Я коснусь работы 3 Отдела. По линии 3го Отдела в своё вре
мя, согласно приказа, был проведён ряд массовых операций, в
процессе которых арестованы люди без всяких оснований. Ос
нованием ареста некоторых служило то, что он был латыш или
украинец. Аресты латышей и иранцев производились при ста
ром руководстве 3 Отдела.

Я хочу отметить, что много обвинений падает на 3 Отдел,
но никто не помогал в комплектовании кадров, а дел то в отде
ле, пожалуй, больше, чем у других.

По линии Отдела Кадров, КЕЙС ничего не помогал, а, наобо
рот – разгонял кадры. К примеру могу привести: увольнение
ВАЙСБАНДА, который совершил ошибку, за что понёс наказа
ние – 5 суток ареста, изгнание из отдела БРУСИЛОВСКОГО и
откомандирование в Киев ДОБРОВОЛЬСКОГО128. Всех этих то
варищей без всяких оснований отстранили от работы в 3 Отде
ле, и лишь по моему личному настоянию перед КОБЫЗЕВЫМ,
ВАЙСБАНД и ДОБРОВОЛЬСКИЙ были возвращены в 3 Отдел.
127 Протокол від 2 січня 1939 р. опублікований: Відлуння Великого теро

ру. – Т. 1. – С. 638–650.
128 Добровольский Леонид Григорьевич (рос.) (1907–?) – із 01.1937 – опер

уповноваж., із 08.07.1938 – пом. нач. віддя 3 відд. УНКВД по Харків
ській обл.

КОБЫЗЕВ на меня набросился и обвинял меня в том, что я ме
шаю ему работать126.

Вот Вам сумма вражеских действий КОБЫЗЕВА.
Ещё  пару  слов  о  неискреннем  выступлении  тов. КЕЙСА.

У  нас  был  такой  Начальник  тюрьмы  т. ВИШНЕВЕЦКИЙ. Это
лучший начальник тюрьмы нашей области. Совершенно нео
жиданным  для  меня  ВИШНЕВЕЦКИЙ  приказом  по  УНКВД
увольняется. Я вызвал к себе ВИШНЕВЕЦКОГО, которого про
сил проинформировать меня о себе. ВИШНЕВЕЦКИЙ мне ска
зал, что его обвиняют в том, что он, якобы, служил у Гетмана.
Тогда, когда был Гетман, ВИШНЕВЕЦКОМУ было 13–14 лет. Я
ему после этого объявил об увольнении.

ВИШНЕВЕЦКИЙ послал телеграмму о незаконном увольне
нии в ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, тов. БЕРИЯ и секретарю Обкома.
Вскоре после этого он написал в Отдел Кадров т. КЕЙСУ под
робно о себе и о своей мнимой службе у Гетмана.

Через некоторое  время  Москва  затребовала  личное дело
ВИШНЕВЕЦКОГО и, вместо того, чтобы к этому вопросу подой
ти объективно, тов. КЕЙС посылает дело без заявления ВИШ
НЕВЕЦКОГО. Конечно, спустя несколько дней я получил телег
рамму из Отдела Кадров ГУЛАГа о том, что ВИШНЕВЕЦКИЙ не
может быть восстановлен.

Этот нечестный антипартийный поступок тов. КЕЙСА так
же надо осудить.

Выступление тов. БАРБАРОВА.
Органы  НКВД  побольшевистски  осуществляли  указания

ЦК ВКП(б) о борьбе с контрреволюцией. Наш Харьковский кол
лектив также немалую провёл работу в этом направлении.

Нами немало было вскрыто и ликвидировано контрреволю
ционных формирований, но необходимо сказать, что наряду с
этим, что мы провели большую работу, мы имели также и боль
шие недостатки в работе.

126 Ці відомості – додаткове свідчення про бажання Г. Кобизєва позбави
тися  підслідних  стосовно  яких  були  ухвалені  «смертні»  рішення
«трійки». Оскільки всі  їхні  свідчення були отримані під  тортурами.
Процедурно оголошення рішення «трійки» означало дозвіл на вико
нання вироку.
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Наряду с этим, мы должны прямо сказать, что отдельные това
рищи искривляли линию следствия и заводили в заблуждение
следственную работу.

Вот факт. 4м Отделом был арестован СВЕРДЛОВ Израиль129,
по национальности еврей, его обвиняли, что он сионист и хо
чет выехать в Палестину. Так как из этого дела ничего не вы
ходило, его передали мне, я разобрался, что данные у нас были
на совершенно другого СВЕРДЛОВА Израиля – его двоюродного
брата. Я это доказал и СВЕРДЛОВ был освобождён, но на второй
день этот СВЕРДЛОВ был вторично арестован и когда я спро
сил т. ПЕТРОВА: «Почему его арестовали?», он ответил: «На него
взяли второе показание». Сколько я не доказывал, что это не
он, мои доказательства во внимание не приняли, и чем дело
закончилось, мне неизвестно.

Второй случай с арестованным  КОЛЕСНИКОВЫМ, он был
арестован 3 Отделом. Это комсомолец 1917 г. рождения, бедняк,
родители в колхозе. На него получили в 3 Отделе путём непра
вильного  метода  допроса  показания о  том,  что  он  участник
польской организации, а когда я стал перепроверять, оказалось,
что ему зачитали показания другого обвиняемого, физически
воздействовали и сказали, что должен дать такие показания, и
он себя оговорил.

БАРБАРОВ не хотел его сам освобождать и отдал это дело в
мою  группу,  где  было вынесено постановление  об  его  осво
бождении.

Можно привести и такой случай. Я был откомандирован в
Изюм, где содержался под стражей арестованный АНДРИЕВ
СКИЙ по отношению БАРБАРОВА и ПЕРЦОВА без всяких пос
тановлений  на  арест.  Когда  я  стал  требовать  с  БАРБАРОВА
основание к аресту или же я его освобожу, БАРБАРОВ мне поз
вонил по телефону, чтобы я его освободил, но так, чтобы не
было следов, что он арестован. Я его, конечно, освободил, но
всё ж выдал справку, что содержался под стражей.

129 Свердлов Ізраїль Ілліч був засуджений «трійкою» УНКВД по Харківській
обл. 11.05.1938,  розстріляний  05.06.1938  у  Харкові.  Реабілітований
28.01.1958.

КОБЫЗЕВ постоянно задерживал освобождение людей, ко
торые были арестованы без всяких на то оснований, и контр
революционная  деятельность  которых  следствием  не  была
установлена.

Я ему представлял дела на освобождение ОЛИЕВИЧА, ПЕТ
РОВА, БОНОКОНСТАНТИНЕРА,  РУТМАНА  и,  несмотря на  со
ображения о невинности этих людей, всё же они продолжали
содержаться под стражей, и уже после ареста КОБЫЗЕВА мною
были доложены дела тов. ДЕМИНУ, и люди были освобождены.

Чтобы не задержать Вашего внимания, я хочу коротко кос
нуться ряда вопросов, касающихся лично меня.

Здесь меня обвиняли в том, что я невинного человека на
правил на Тройку для рассмотрения. Да, такие случаи были, но
я направил дело не для осуждения, а для освобождения, так как
Тройка имела право освободить обвиняемого. Нужно сказать,
что КОБЫЗЕВ, если арестованный  по национальности поляк
или немец, велел представить дело на рассмотрение Тройки,
даже если материалов нет, заявляя, что Тройка сама решит воп
рос об освобождении.

Нами в польском клубе была вскрыта подпольная органи
зация, один из участников которой сознался и дал показания
об организации.  Но позже,  когда  дело  отправляли  в Москву,
подлинник  протокола  этого  обвиняемого  был  затерян.  Моё
преступление заключается в том, что с моего ведома на копии
протокола бывший сотрудник СКРАЛЕВЕЦКИЙ подделал под
пись. Но факт, что арестованный самто сознался и был уличён
в активном участии в организации. Мы имели на него 4 показа
ния. ТИЩЕНКО подтасовывает факты, заявляя, что здесь, яко
бы, благодаря этому был расстрелян невинный человек. ТИ
ЩЕНКО здесь не говорит, что о совершенном мною проступке
он узнал не из какихлибо посторонних источников, а из моего
же рапорта на имя Заместителя Наркома, которому я по своей
инициативе решил написать, чтобы смыть с себя это пятно.

Выступление тов. КУЗНЕЦОВА.
В  своём  выступлении  т. КУЗНЕЦОВ  говорит,  что  органы

НКВД провели большую работу по борьбе с врагами, об этом
неоспоримо говорится в решении СНК и ЦК ВКП(б) от 17.XI1938 г.
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Ставил перед т. ШТАРКМАН вопрос напишите «освободить
арестованного», если нет данных для суда. Он отвечает – я не
Начальник  области.  Это,  товарищи,  линия  неверная.  Тов.
ШТАРКМАН дела в суд не пропускает и освобождать не велит,
а  у  нас  должна  быть  линия  взята  прямая,  как  говорит  нам
партия – врага судите, а невинного освободите. Тов. ШТАРК
МАН же занял середину этого – не судит и не освобождает.

О самокритике.
Самокритика у нас была в зажиме и, если бы Партийный

Комитет в лице Секретаря тов. ТИЩЕНКО, которому партий
ная организация доверила руководство парторганизацией, дал
бы хоть одну нить к развёрнутой критике, враг КОБЫЗЕВ был
бы разоблачён гораздо раньше. Тов. ТИЩЕНКО занимал линию
двойничества130  и  вот  факт:  на  позапрошлом собрании  тов.
ТИЩЕНКО не информировал собрание, что КОБЫЗЕВ скрывает
действия антисемита ВИРОВСКОГО. Информировал ТИЩЕНКО
об этом, когда КОБЫЗЕВА не было на собрании, а когда пришёл
на собрание КОБЫЗЕВ и т. ДОБРОВОЛЬСКИЙ снова в присут
ствии КОБЫЗЕВА поднял этот вопрос, КОБЫЗЕВ ответил: «Я
даже об этом ничего не знаю». Тов. ТИЩЕНКО не только не под
держивал т. ДОБРОВОЛЬСКОГО, но далее не возразил КОБЫЗЕ
ВУ. Это, товарищи, факт.

Кроме того, как сейчас выясняется, тов. ТИЩЕНКО знал, что
Особая следственная  группа  направила  свою  работу  под  ру
ководством  врагов  КОБЫЗЕВА  и  ПЕРЦОВА  на  уничтожение
честных кадров советской разведки, даже сам подменил следо
вателя СЕРЕДУ, оставаясь в кабинете с избитым подследствен
ным ОЛИЕВИЧЕМ, этот вопрос скрыл от парторганизации.

По этому вопросу я должен сказать, что Партийный Коми
тет в лице т. ТИЩЕНКО должен также нести ответственность
за незаконные действия следственной особой группы и должен
быть выведен из состава партийного комитета.

Два слова о себе.
Я  рабочий,  братья  мои  в  Красной  Армии  на  командных

должностях, все коммунисты, кажется, никаких нет оснований

130 Так у тексті.

Что я хочу этими фактами сказать – это то, что виноваты не
только те враги, которые сверху давали указания, как УСПЕН
СКИЙ, КОБЫЗЕВ. Но виноваты те, которые писали фиктивные
справки на аресты и незаконно арестовывали людей.

Товарищи, постановления СНК и ЦК ВКП(б) указали нам,
чтобы мы, допустившие ошибки в работе, сами их и исправля
ли. Что делают отдельные товарищи, начинают спихивать дела
друг другу. Например:

3 Отдел, где Начальник т. БАРБАРОВ – это контрразведыва
тельный Отдел, и его прямая работа руководить периферией
по борьбе со шпионажем, или были арестованы лица, подозре
ваемые по шпионажу. Некоторые даже без всякого на то осно
вания,  и БАРБАРОВ  кричал,  чтобы арестовывала  периферия
таких лиц, забирали дела к себе, оформляли дела на Тройку и
альбом,  и  большинство  арестованных  по  этим  делам  были
осуждены по II категории.

Сейчас в свете постановления СНК и ЦК нужно пересмот
реть дела. БАРБАРОВ, зная, что эти дела в судебные заседания
не годятся и, несмотря на то, что они его дела, и он именно дол
жен исправить допущенные им ошибки, взял и все дела передал
периферии под предлогом перегруженности, а на периферии
ездят малоквалифицированные следователи и не в состоянии
в этих делах разобраться.

Это, товарищи, неверно и нарушения грубейшие приказа
Наркома Союза тов. БЕРИИ, где говорится – периферии дела не
передавать, разобраться самим отделам.

Пару слов о т. ШТАРКМАНЕ. Он работал секретарём Тройки
и через его руки проходили все дела, он пропускал, как видно
сейчас  по делам, такие дела, что явно недостаточно  матери
алов для рассмотрения Тройки, но он всё же пропускал.

Сейчас тов. ШТАРКМАН занял такую линию, я не ориентиро
вал, меня ничего не касается, ему сейчас доверено руководст
вом области контролировать дела, идущие на судебные засе
дания. Тов. ШТАРКМАН те же самые дела, которые пропускал
на Тройку, не пропускает в Суд, возвращает с запиской «дан
ных для суда недостаточно». Тогда как дело имеет полноту и
судить арестованного нужно, он враг.
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рабатывался как участник повстанкома, а вместо того, чтобы с
ним работать по материалу, который был, к нему применяли
палочные методы, добиваясь чего и не было.

Отдельные прокуроры недостаточно работали по исправ
лению ошибок, чтобы очиститься от всех сомнительных дел.

При  вражеском  руководстве  было  тяжело  работать.  Вот
дело ДРЕШЕРА, он писал 8 дней заявление [о том], как его доп
рашивали.

Об особой следственной группе.
Участники  группы  неискренно  здесь  рассказали  о  своих

преступлениях и вражеской деятельности КОБЫЗЕВА и ПЕРЦО
ВА. Ведь ДРЕШЕРА первым избивал ПЕРЦОВ. Вот Вам ДЕМЧЕН
КО. На него ничего нет, а как с ним обращались? Открывали
окна, оставляли оружие, а ДРЕШЕР даже звонил по телефону
домой, а следователи спали. К Вашему сведению, что ДРЕШЕР
не хотел давать показания об издевательствах.

Это шло избиение Кадров. Требовали показаний, чтобы ого
варивали честных сотрудников НКВД.

Особоуполномоченному были известны некоторые факты
о ЩЕГОЛЕВСКОМ и других, но он это не вскрыл.

Я  требую, чтобы он  помогал в  расследовании  этого дела
тов. РОДЕНКО131.

Дело ОЛИЕВИЧА прекратили по ст. 197 п. 2. ОЛИЕВИЧ писал
до ареста о вражеском руководстве, но в деле этого нет. Нужно
будет проработать постановление ЦК ВКП(б) и СНК и приказ
НКВД СССР №00762 ещё раз, чтобы ликвидировать решительно
и дружно допущенные ошибки.

Выступление тов. ПИЛЬСКОГО.
Вопервых, даю справку, что я  раньше  был оперативным

работником, и сегодняшнее собрание меня очень интересует.
В Фельдсвязь я ушёл по состоянию здоровья.

Теперь по существу дела. Я считаю, что основной причиной
является всё же то, что мы не в достаточной мере занимались
партийной работой при б[ывшем] Секретаре Партийного Ко
митета ДРЕШЕРЕ, а теперь ТИЩЕНКО.

131 Так у тексті.

у Особой следственной группы, подозревать меня в чёмлибо
враждебном по отношению к партии. Тем не менее, у аресто
ванного сотрудника т. ПЕТРОВА, который после 16 месяцев зак
лючения освобождён как невинный, требовали показания на
меня и на т. МАСЛОВА, ставя в вину, что я и МАСЛОВ собира
лись у ПЕТРОВА и под видом игры в преферанс проводили вра
жескую работу. Я, товарищи, должен сказать вот здесь в при
сутствии т. МАСЛОВА, мы с ним ни одного раза не встречались
нигде, за исключением в Управлении, и то не заходили друг к
другу в кабинет, не говоря уже о том, что я совершенно не могу
играть в преферанс.

ПЕТРОВ был моим  Начальником до 1932 года,  и поэтому
меня брали как мишень по связям.

В заключение я должен сказать, работа Особой следствен
ной группы КРЮКОВА,  СЕРЕДЫ,  КОПАЕВА и  их помощников
СОВЫ и др. была фашистская, направленная на разгром и унич
тожение честных советских разведчиков и партийных кадров.
Эти люди должны понести наказание и вместе с ними Партий
ный Комитет в лице тов. ТИЩЕНКО.

Выступление тов. ПАЛКИНА.
Постановление ЦК и СНК указало, что органы НКВД разгро

мили вражеские гнезда, но отдельные лица натворили ошибок.
В целом коллектив работников НКВД приложил немало сил по
разгрому вражеских гнёзд, в том числе и Харьковское Област
ное Управление.

Если говорить, так можно говорить об ошибках отдельных
лиц. Нужно сказать, что таковые имеются и слабо перестраи
ваются.

Я  разговаривал  с  тов. ЛИВШИЦЕМ  об  одном  сотруднике
Милиции. Это дело вёл тов. ПОГУЛЯЕВ, оно лежит три месяца
без движения, а человека надо освободить. Поступило из ДТО
одно очень сомнительное дело. При просмотре оказалось, что
изъят протокол. Ещё не соблюдают УПК.

Некоторое товарищи не поняли или не хотят понять поста
новление ЦК.

Нам необходимо побольшевистски исправлять свои ошиб
ки. Возьмём дело ПОЛИЩУКА. Многие знали о том, что он раз
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С выступлением товарищей на собрании 26 и 27 января я
ознакомился по сокращённым записям в протоколе.

По существу вопроса многие выступали и говорили совер
шенно верно. Чтобы не повторить сказанного, я кратко оста
новлюсь на главном.

Важнейшие постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 17 но
ября и 1 декабря 1938 г.133 являются для нас непроломным134

законом, которым мы повседневно должны руководствоваться
в практическом работе.

В этих постановлениях чётко и абсолютно правильно от
мечены серьёзные недочёты, ошибки в работе органов НКВД
и Прокуратуры, и прямая антисоветская подрывная деятель
ность врагов народа, пробравшихся в отдельных местах к ру
ководству названных органов.

О чем здесь идёт речь? О том, что в отдельных местах грубо
искажались временно дозволенные нам упрощённые методы
следствия и суда по делам о контрреволюционных преступле
ниях; о том, что увлекались этими упрощёнными методами в
некоторых местах, забывали, забрасывали основные чекист
ские методы – глубокой агентурной работы, и враги народа,
как  ЗАКОВСКИЙ,  УСПЕНСКИЙ,  КОБЫЗЕВ  и  друг.,  пользуясь
этим, протаскивали репрессию невиновных людей.

В  постановлении  от  17 ноября,  вместе  с  тем  и  в  первую
очередь, отмечается огромная положительная наша работа по
разоблачению  и  выкорчёвыванию  организованных  форми
рований  заклятых  врагов народа  –  троцкистов,  бухаринцев,
буржуазных националистов, шпионов иностранных разведок
и других им подобных.

Это также, безусловно, правильно и не могло быть иначе
потому, что основная, подавляющая масса коммунистовчекис
тов партийно правильно строила свою работу, побольшевист
ски громила врагов.

133 Ймовірно йдеться  про постанову РНК СРСР  і ЦК ВКП(б) «О порядке
согласования арестов». Див.: Лубянка. Сталин и Главное управление
госбезопасности НКВД. 1937–1938. – С. 624–625.

134 Так у тексті. Очевидно, мало бути – «непреложным».

У нас не в достаточной мере была развита критика и само
критика. Бывший  Зам[еститель] Нач[альника] УНКВД РЕЙХ
МАН132  проводил вражескую работу тем, что зажимал критику.
Я помню одно партийное собрание, когда РЕЙХМАН позвонил
из кабинета, чтобы прекратить собрание. Я выступил с возра
жением, считая, что это неправильно и идёт вразрез партийной
демократии. После этого он стал меня всячески преследовать.
Дал задание Отделу кадров о том, чтобы дали ему моё личное
дело.  Но  в  личном  деле  компрометирующих  материалов  не
нашёл и не к чему было придраться.

Кроме того, меня крайне возмущает один факт, когда ХА
ТЕМКИН поступил не попартийному, зная о фактах вражеской
деятельности КОБЫЗЕВА, в частности при укомплектовании
кадров Особого Отдела, когда УСПЕНСКИЙ и КОБЫЗЕВ из спис
ков штата работников Особого Отдела вычеркнул работников,
по национальности евреев.

В разрезе постановления ЦК ВКП(б) и СНК [надо так] пере
строить партийную работу, чтобы мобилизовать Партийный
Комитет для окончательной борьбы с контрреволюцией.

Выступление КРЮКОВА И.И.
Товарищи, Партийный комитет счёл необходимым вызвать

меня на это собрание из партийной организации другой области.
Я считаю это совершенно правильным и лично доволен тем,

что имею возможность дать объяснения закрытому партийно
му собранию по известным мне общим положениям дела, и, в
частности, объясниться за себя по столь важному вопросу, ко
торый поставлен здесь на обсуждении.

Жалею, что не смог присутствовать с первого дня Вашего
собрания и это потому лишь, что 25го января выехать из Одес
сы мне не разрешил Прокурор Республики.

Телеграмму о разрешении выехать в Харьков я получил ве
чером 26 января уже после отхода поезда на Харьков и потому
смог выехать только 27го января. (Телеграмму Прокурора Рес
публики передаю в президиум собрания).

132 Л. Рейхман  обіймав  посаду  заступника  начальника  УНКВД  по  Хар
ківській області у 16.08. 1937–03.03.1938.
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вести расследование по этому делу. Однако, к моему удивле
нию тогда, и СИМХОВИЧ, и РЕЙХМАН отнеслись к этому както
прохладно.

Через некоторое  время я поехал в командировку  в НКВД
УССР и там об этом же написал второй рапорт на имя бывш[его]
в то время Зам[естителя] Нач[альника] 4 Отдела ПЕРЦОВА. По
возвращению в Харьков, я узнал, что здесь расследование по
этому делу поручено работнику аппарата Особоуполномочен
ного тов. МАСЛОВУ. (Результаты расследования мне неизвест
ны, их может сказать присутствующий здесь тов. МАСЛОВ).

Другой факт с массовыми арестами. Товарищи помнят, как
летом 1938 года ныне репрессированный враг народа ПЕРЦОВ
созывал  каждую  пятидневку  начальников  отделов  и  давал
«контрольные» цифры арестов за 5 дней: «Вам – 30, Вам – 40»
и т. д.

По  этому  поводу  я  имел  разговор  с  бывшим  секретарём
партийного комитета ПАВЛЮКОМ. Высказывая ему сомнения
в правильности  таких  заданий, я  спрашивал:  «Как  он на  это
смотрит?» Тов. ПАВЛЮК сказал, что он говорил об этом с ПЕР
ЦОВЫМ и тот ему ответил или порекомендовал прочитать речь
товарища ХРУЩЁВА на 14 съезде КП(б)У, в которой говорилось
о  необходимости  усиления  разгрома  контрреволюционного
подполья на Украине. Тут же ПЕРЦОВ, якобы, добавил, что «вы
чистить надо Украину, здесь много всякой сволочи». Вот как
маскировалась вражеская работа.

К таким способам ПЕРЦОВ, а вслед за ним – второй враг КО
БЫЗЕВ, проводили антисоветскую провокационную деятель
ность, а мы не сумели во время разоблачить их. В этом вина
моя и других товарищей, работавших здесь в то время.

Теперь  о  методах  следствия  и  применении  физического
воздействия к арестованным в Харьковском УНКВД, и о моей
работе в Особой следственной группе по делам бывших сотруд
ников НКВД.

Об этом здесь говорили очень много, как я могу судить по
записям протокола, больше чем о главном из постановлений
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 17 ноября и 1 декабря 1938 г., о чем я
кратко остановился вначале речи.

В постановлениях ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 17го ноября, 1
декабря 1938 года указаны для нас точные и ясные пути ис
правления  ошибок,  перестройки  нашей  работы,  особенно  –
развития и усовершенствования агентурноразведывательной
работы с тем, чтобы ещё вернее и ещё сильней громить остав
шееся контрреволюционное подполье.

Вот то основное, главное, так понял лично я в постановле
ниях ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 17го ноября и 1 декабря 1938
года, и на этом должно быть сугубо заострено, мобилизовано
наше внимание.

Были ли ошибки и вражеская деятельность в работе аппара
та Харьковского УНКВД? Да, были. Приведу такие факты. В ян
варе или феврале 1938 года, вскоре, как я приехал на работу в
Харьковское УНКВД и назначен Начальником отделения 4 От
дела,  знакомясь с  делами  в машинном  бюро, я  обнаружил  4
папки с черновиками агентурных донесений, переданных сюда
для печати. В этих папках оказалось свыше двухсот (если не
ошибаюсь) рапортов агентов, резидентов и осведомителей за
годы 1938 и ниже – до 1934 г. На многих из них были резолюции
оперативных  работников 4го  Отдела:  «Срочно  отпечатать».
Были здесь и отпечатанные, и залежавшиеся черновики – под
линные сводки.

Ознакомившись с содержанием этих документов, я нашёл
такие, в которых сообщали об организованной контрреволю
ционной деятельности, об активных террористических прояв
лениях. И как выяснилось, многие фигуранты за эти годы были
репрессированы, но в следствии эти агентурные материалы не
были использованы.

Об этом я немедленно написал подробный рапорт на имя
бывшего начальника 4 Отдела СИМХОВИЧА135 (и, кажется, на
имя бывшего Начальника УНКВД РЕЙХМАНА). Я просил про

135 Симхович Абрам Михайлович (рос.) (1902–1940) – із 27.08.1934 – нач.
СПВ УНКВД по Вінницькій обл. Із 15.08.1937 по 20.04.1938 – нач. 4 відд.
УНКВД по Харківській обл. Із 28.05.1938 – нач. 3 відд. ГУЛАГ НКВД СРСР.
Арештований 06.03.1939. Засуджений 26.02.1940 ВКВС СРСР. Розстрі
ляний 27.02.1940.
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ственной группе, я применял физическое воздействие к арес
тованным.

Спустя около месяца группа эта в НКВД УССР была ликви
дирована. Арестованных направили в УНКВД, откуда их брали,
в том числе и в Харьковское. Работников группы, в том числе и
меня, откомандировали в свои области для продолжения след
ствия в Особых группах на местах.

В Харькове бывший начальник УНКВД ТЕЛЕШЕВ назначил
меня  руководителем  этой  группы,  выделил  ещё  СЕРЕДУ,  а
позже КОПАЕВА. Вместе с этими товарищами по делам аресто
ванных бывших сотрудников НКВД и к отдельным из них мы
применяли физическое воздействие.

На выступления и заявления отдельных товарищей на соб
рании  26 и  27 января  я  совершенно  честно и  ответственно
заявляю:

1) никакого «утончённого издевательства» над арестован
ными не было, как с моей стороны, так и в моём присутствии
со стороны СЕРЕДЫ и КОПАЕВА;

2) также не было какогото особо неприязненного отноше
ния к арестованным евреям. Лично я в большей мере приме
нял физическое воздействие к 3м арестованным, из которых
были: один – украинец, один еврей и один русский;

3) никаких провокационных вопросов к арестованным, осо
бенно какихто требований назвать участников организации
работающих чекистов, никогда не допускали ни я, ни СЕРЕДА
и КОПАЕВ в моем присутствии;

4) никогда в моем присутствии никто из работников Осо
бой группы не допускали какихто провокационных действий,
как оставление при арестованном в кабинете оружия или от
крытых окон.

Вот основное, что я могу сказать относительно определён
ных обвинений, заявленных здесь некоторыми товарищами по
адресу работников Особой следственной группы.

После этого я считаю себя вправе спросить многих высту
павших с обвинениями работников Особой группы, почему они
так много говорили о КРЮКОВЕ ([обо] мне), СЕРЕДЕ и КОПАЕ
ВЕ? Почему они не рассказали о себе и своих подчинённых?

Работникам Особой следственной группы и мне в частнос
ти и особенно, как будто, попало здесь больше всех. Вследствие
этого, я должен также остановиться на этом вопросе несколь
ко дольше.

Начну с того, что за 8 лет моей работы в органах ГПУ–НКВД
я никогда не считал для себя возможным в белых перчатках
допрашивать арестованных за контрреволюционную деятель
ность. Я знал, что арестованные, которых я допрашивал, гово
рили обо мне как о жёстком следователе. И это меня никогда
не смущало, наоборот, если бы меня «похвалил» такой аресто
ванный, я был бы недоволен собой и поискал бы ошибок в своей
работе над арестованным.

На Украину и в Харьковское УНКВД на работу я приехал в
конце1937 года. Здесь впервые я узнал и увидел применение
методов физического воздействия к арестованным и приме
нял их сам.

В конце февраля или в начале марта я был вызван из Харь
кова в НКВД УССР и зачислен на работу в созданную там Осо
бую группу по делам бывших сотрудников НКВД. До того, как
приступить  к следственной  работе,  Начальник  этой  группы,
ныне враг народа ПЕРЦОВ, и Начальник отделения, в непос
редственное подчинение которого я поступил (по фамилии как
будто СОКОЛОВ), объяснил мне, что группа укомплектовывает
ся наиболее проверенными чекистами и в большинстве това
рищами, которые недавно работают на Украине. В числе таких
был и я. Далее они меня инструктировали от имени авторитет
ного товарища из НКВД СССР, что работа в Особой следствен
ной  группе  должна  быть  понята  как  исключительно  ответ
ственная, что здесь мы будем иметь дело с особо опасными,
прожжёнными врагами народа, знающими все методы нашей
чекистской работы, готовыми упорно сопротивляться на след
ствии, и потому с ними мы должны бороться без церемоний и
применять физическое воздействие.

Задача мне была  изложена  так:  группа должна  вскрыть,
несомненно,  существующее  подполье  антисоветской  пре
дательский деятельности в органах НКВД (ПЕРЦОВА и СОКО
ЛОВА тогда я видел впервые). Работая потом в Особой след
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какието показания и поэтому выступил так на собрании, то
ты глубоко ошибся.

ПОЛИЩУКА допрашивал я, и показания он давал ещё в то
время, когда я работал в Особой группе. Допрашивал я его об
участии в контрреволюционной националистической повстан
ческой организации на основании имевшихся в следствии ма
териалов о связях его с какимито ГОВЛИЧАМИ, МАРУСИНОВЫ
МИ, НАЙДМАНОМ, которых я не знаю до сих пор, я никогда его
не допрашивал. Безусловно, не допрашивал о связях с тобой.

Однако, для большей ясности я должен сказать, что разго
вор о тебе на следствии был. Только не при допросе ПОЛИЩУ
КА, а ПАНДОРИНА, который первое время на следствии пытался
держать себя дерзко. И както бросил мне реплику такого со
держания: «Чтоде, какогото там врага нашли в ПАНДОРИНЕ?
А почему у Вас гуляет на свободе ТЫШКОВСКИЙ?». На мой воп
рос: «Какие у него основания для такого заявления?» (такой
вопрос я имел право и обязан был задать ПАНДОРИНУ). Он от
ветил, что все близкие друзья ТЫШКОВСКОГО уже сидят. Вот
так было дело, тов. ТЫШКОВСКИЙ.

Выступление  тов.  БРАТШТЕЙНА  и  его  сравнение  наших
методов следствия с  судами  Линча и  сюжетами  кинокартин
«Профессор Мамлок» и «Болотные солдаты» уже просто возму
тительны. На мой взгляд, тов. БРАТШТЕЙН, здесь или идиотски
неудачное сравнение или антипартийный выпад.

Последнее замечание о выступлении тов. ПЕРЕВОЛОЧАН
СКОГО. Он заявил здесь, что «КРЮКОВ, корректируя протоколы
допросов, занимался их систематическим извращением». Это
голословное заявление  я категорически  отвергаю. По  суще
ствовавшему в УНКВД порядку (?) я, как и другие Начальники
Отделов и Отделений, корректировал безграмотно записанные
протоколы допросов, но никогда не допускал изменения самого
смысла показания арестованного.

В связи с этим я прошу Партийный Комитет потребовать
объяснения у члена партии ПЕРЕВОЛОЧАНСКОГО.

В заключение всего я скажу, что в применении методов фи
зического воздействия к арестованным в Харьковском УНКВД
по всем оперативным отделам, в том числе и по Особой груп

Враги народа, стоявшие у руководства Харьковского УНКВД
КОБЫЗЕВ и ПЕРЦОВ, широко давали санкции или закрывали
глаза на методы физического воздействия, которые применя
лись многими работниками всех оперативных отделов. И если
уже  говорить  об  особо  сильных воздействиях  на  отдельных
арестованных, так они были не в Особой следственной группе.
А, например, в 3 Отделе и в Особом Отделе, которым руководил
ТЫШКОВСКИЙ. (Я имею в виду известные исходы физических
воздействий, исходы, безусловно, нежелательные, которых не
было в Особой следственной группе136). А если говорить к ко
му – каким врагам применялись методы физического воздей
ствия, то в этом надо лучше разобраться. За себя могу сказать,
что все арестованные, к которым я применял физическое воз
действие – до сих пор остаются врагами и ни один из них не
освобождён изпод стражи,

Теперь конкретные замечания по отдельным выступлени
ям. Тов. ТЫШКОВСКИЙ здесь заявлял так: «Вражеская работа,
которую проводили КОБЫЗЕВ, ПЕРЦОВ и так называемая Осо
бая группа под руководством КРЮКОВА». На каком основании
сделано такое заявление и поставлены на одну доску присут
ствующие  на этом партийном собрании члены партии КРЮ
КОВ,  СЕРЕДА  и  КОПАЕВ  с  разоблачёнными  врагами  народа
КОБЫЗЕВЫМ и ПЕРЦОВЫМ? На основании исключительно про
вокационных  заявлений арестованного  врага  ПОЛИЩУКА  и
столь провокационной «стенограммы» телефонного разговора
арестованного врага ДРЕШЕРА с женой?

Прямо поражает любовно собранная клевета тов. ТЫШКОВ
СКОГО и прозрачная защита арестованных. Что стоит, напри
мер,  такое  место  из  выступлений  ТЫШКОВСКОГО:  «…за  что
посадили ДРЕШЕРА – я не знаю, и за что так зверски били ДРЕ
ШЕРА – я тоже на знаю».

Если ты, тов. ТЫШКОВСКИЙ, опрометчиво поверил аресто
ванным, или освобождённым изпод стражи, которые, безус
ловно, не питают личных симпатий к следователям, допраши
вавшим их; если ты очень обижен, что на тебя, якобы, собирали

136 Йдеться про вбивство підслідних.
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ответ на наш запрос о компрометирующих материалах, АВДЕ
ЕВ был освобождён. Дело ДЕМЧЕНКО я также докладывал для
освобождения, но это не утверждали.
ВОПРОС т. КОЗУБА: В Особой группе был арестованный ЧУХ
РИЙ. Его так избивали, что были вырваны куски мяса, он в каме
ре разлагался, гнил, и когда Вам докладывали об этом, почему
Вы запрещали лечить его?
О Т В Е Т: ЧУХРИЙ прибыл из Киева. Я его лично не допрашивал,
не бил и не отказывал ему в лечении.
В О П Р О С: Что служило основанием к аресту ВОЛОДАРСКОГО?
О Т В Е Т: К аресту ВОЛОДАРСКОГО служило основанием то, что
его брат был кадровым сионистом, а он был связан с ним.
ВОПРОС т. НЕЧАЕВОЙ: Были ли проверены факты, на основании
которых были арестованы ДЕМЧЕНКО и ВОЛОДАРСКИЙ до их
ареста?
О Т В Е Т: Нет. Не проверялись. Я  ДЕМЧЕНКО даже не видал
никогда до ареста, а видел справку и постановление, утверж
дённое начальством.
ВОПРОС т. ПЕРЕВОЛОЧАНСКОГО: Участвовал ли КРЮКОВ Ни
колай в следствии по делам сотрудников и в избиениях?
О Т В Е Т: Да, участвовал. Он бил ПОЛИЩУКА и ДРЕШЕРА.
ВОПРОС т. КОЗУБА: Ответьте прямо, почему запретили лечение
ЧУХРИЯ, когда Вам докладывал об этом КУЛИШОВ?
О Т В Е Т: КОБЫЗЕВ запретил.
ВОПРОС т. КОЗУБА: Когда КРЮКОВУ докладывали о том, что
ЧУХРИЙ гниёт, так он говорил, что пусть гниёт и другие арес
тованные пусть сделают для себя выводы.
О Т В Е Т: Отрицаю. Мне никто не докладывал, я этого не гово
рил. КУЛИШОВ есть здесь?
Тов.  КУЛИШОВ  (с  места).  Да,  есть.  Я  докладывал  об  этом
КРЮКОВУ.
О Т В Е Т: Припоминаю, что КУЛИШОВ мне докладывал, а не
вахтеры.
ВОПРОС т. ГИЛЬШТЕЙНА: Пусть прямо ответит КРЮКОВ: была
партийность в работе Особой следственной группы?
О Т В Е Т: Я считаю, что были допущены отдельные ошибки, а в
основном работа проводилась правильно.

пе, были допущены определённые перегибы, ошибки, вина за
которые должна быть отнесена не только к работникам Осо
бой группы, но и ко многим другим товарищам, в том числе
присутствующим здесь.

После выступления тов. КРЮКОВА с мест ему задаются вопросы.
ВОПРОС тов. БЕРГЕРА: Сколько законченных дел сдала Особая
следственная группа за всё время своего существования?
О Т В Е Т: За то время, на протяжении которого  я работал в
следственной группе, было закончено 4–5 дел и направлены
на альбом. Дела с альбома возвратились, и что дальше было с
ними – мне неизвестно.
ВОПРОС тов. НЕЧАЕВОЙ: Кем составлялись справки на арест
сотрудников?
О Т В Е Т: Не знаю. Первое время составлялись МОСКАЛЕВЫМ,
позже МОРДУХОВИЧЕМ и в последнее время КРЮКОВЫМ Ни
колаем.
ВОПРОС  тов.  ДОБРОВОЛЬСКОГО:  КРЮКОВ  говорил,  что  при
организации Особой следственной группы было дано указание
вести следствие над сотрудниками особыми методами. Какими
особыми методами велось следствие по делам сотрудников?
О Т В Е Т: Такие методы, как и к другим арестованным. В отно
шении ПОЛИЩУКА были материалы об его участии в национа
листической повстанческой организации, и когда он на вопросы
отрицал, к нему применяли физические методы воздействия.
ВОПРОС  тов.  РЕЗНИЦКОГО:  Применяя  методы  физического
воздействия, Вы были уверены в виновности арестованного?
О Т В Е Т: Я не мог не верить.
ВОПРОС  тов.  РЕЗНИЦКОГО:  Вы  сказали, что  применяли  реп
рессии к ДРЕШЕРУ, ГЛЕБОВУ и ПОЛИЩУКУ. Верили ли Вы в их
виновность?
О Т В Е Т: Да. Верил.
ВОПРОС т. НЕЧАЕВОЙ: Почему арестовали АВДЕЕВА и ДЕМЧЕН
КО, не имея на них никаких материалов?
О Т В Е Т: На ДЕМЧЕНКО имелись материалы о том, что он был
связан с бывшим Секретарём Харьковского Обкома КП(б)У вра
гом ДЕМЧЕНКО, а об АВДЕЕВЕ было указание из Москвы, что
он был связан с белыми. После того, как получили из Москвы
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О Т В Е Т: Тов. БРУСИЛОВСКИЙ подавал в партию заявление,
что он в 1920 г. принимал участие в Евобщесткоме. Я, учиты
вая,  что партия  требует проверять  и оберегать  чистоту,  и я,
поэтому выступил против, требуя проверки.
ВОПРОС т. ПЕРЕВОЛОЧАНСКОГО: Меня интересует Ваше мне
ние о КОПАЕВЕ?
О Т В Е Т: Я считал КОПАЕВА малоквалифицированным следо
вателем, но настойчивым.
ВОПРОС т. РЕЗНИЦКОГО: Когда Вам давали установки ПЕРЦОВ
и КОБЫЗЕВ, были ли Вы уверены в правдивости, и не было ли
вражеских установок со стороны КОБЫЗЕВА?
О Т В Е Т: Установок  КОБЫЗЕВ  не давал,  а моё  отношение  я
сказал.
ВОПРОС т. ПУХЛЯКОВА: А слова «пусть сдохнет» – разве это не
вражеская установка?
О Т В Е Т: Да. Вражеская.
ВОПРОС тов. ЖОРНИЦКОГО: Зачем Вы при арестованных остав
ляли открытыми окна, на столе оружие и ложились спать?
О Т В Е Т: Я категорически отрицаю. Я этого не делал, и в моем
присутствии не делали КОПАЕВ и СЕРЕДА. Это невозможно.
ВОПРОС т. ЯВКИНА: ПЕРЦОВ или КОБЫЗЕВ давали ли Вам ус
тановки в отношении евреев арестованных?
О Т В Е Т: Не было установок в отношении евреев.
ВОПРОС т. БАБИЧА: Знали ли Вы, что ДРЕШЕР звонил домой
по телефону?
О Т В Е Т: Не знаю и не допускаю, чтобы это было возможно.
ВОПРОС т. КУЗНЕЦОВА: Назовите прямо фамилии, кто подпи
сывал справки на арест сотрудников, кроме руководства?
О Т В Е Т: Я об этом уже указывал, но помню, что одну или две
справки написал я и СЕРЕДА.

Выступление тов. КУВШИНОВА.
Надо сказать прямо. Вина нашей партийной организации в

том,  что  мы  не подхватили своевременно  сигналы,  которые
доходили  о  неправильных  методах  допросов  до  партийной
организации.

В решениях партии и правительства прямо записано, что
органы НКВД за 1937–1938 гг. нанесли сокрушительный удар

ВОПРОС т. ДОБРОВОЛЬСКОГО: Вы как руководитель следствен
ной группы просматривали когданибудь дела и давались ли
Вам конкретные указания по ведению следствия или не дава
ли указания добиваться вообще?137

ВОПРОС т. СЕМЕНОВА: Арестованного к Вам не вели, а несли 3
человека. Был ли такой случай?
О Т В Е Т: Нет, не помню.
ВОПРОС  т. ВЕЛИКИНА:  Были  ли  Вы  уверены  в  показаниях
ЩЕГОЛЕВСКОГО и САНДЛЕРА, и почему было дописано «троц
кистскосионистская организация»?
О Т В Е Т: Да, я верил в показания ЩЕГОЛЕВСКОГО и САНДЛЕРА
об их участии в сионистской организации. В отдельных местах
я был не уверен и об этом докладывал. Дописывать «троцкист
ско» – не дописывал, а корректировал безграмотно написан
ный протокол.
ВОПРОС т. МАСЛОВА: Как Вы оценили показания ПОЛИЩУКА?
О Т В Е Т: Я считал, что он говорил правду об участии в нацио
налистической организации, но когда он связывал с троцкист
ской [организацией], я в это не верил.
ВОПРОС т. ТИЩЕНКО: Почему ты, как член партийного Комите
та, не ставил вопрос на Парткомитете об известных тебе фактах?
О Т В Е Т: В этом моя самая главная ошибка. Она вышла по тому,
что ПЕРЦОВ  был членом  Комитета  и  вместе  с  КОБЫЗЕВЫМ
давали эти указания. У меня было к ним доверие.
ВОПРОС т. ТИЩЕНКО: Почему ты защищал жену ПЕРЦОВА?
О Т В Е Т: Я первый выступил против избрания жены ПЕРЦОВА
Председателем Женсовета.
ВОПРОС т. ПЕРЕВОЛОЧАНСКОГО: Считали ли Вы КОПАЕВА ква
лифицированным следователем, доверяя ему вести дела сот
рудников?
О Т В Е Т: КОПАЕВА выдвинул ПЕРЦОВ, мотивировал он тем,
что КОПАЕВ  очень  жестокий  следователь  и  настойчивый.  Я
считаю, что КОПАЕВ меньше всех виновен в этих ошибках.
ВОПРОС т. БРУСИЛОВСКОГО: Почему ты дал отвод мне, когда
меня принимали в партию?

137 Так у тексті. Відповідь на це питання відсутня.
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или невольно всё же охаивали работу всего коллектива. Нет
никакого сомнения, что коллектив чекистов Харькова проде
лал большую работу по разгрому шпионовдиверсантов и про
чей сволочи. И эта очистка от врагов, безусловно, обеспечила
успешный ход дальнейшего социалистического строительства.

Наша задача заключается в том, чтобы продолжать беспо
щадную борьбу с врагами народа, но при более совершенных и
надёжных методах, как это со всей ясностью говорится в пос
тановлении ЦК и СНК СССР от 17 ноября 1938 года (зачитывает
выдержку из постановления).

Здесь уже товарищи говорили, что и в Харьковском Управле
нии совершили немало ошибок. Однако, выступая, не нашлось
ни одного из товарищей, который сумел бы своевременно про
явить партийное мужество и вскрыть эти ошибки.

К числу таких я отношу т. ГИНЕСИНА, который в своём выс
туплении говорил, что ещё с первых дней прихода КОБЫЗЕВА
он относился к нему с презрением. Однако, несмотря на это, он
всё же 6 января пошёл к КОБЫЗЕВУ на обед. Не было у тебя,
т. ГИНЕСИН, партийной последовательности.

Очень  характерным  является  поведение  СЕРЕДЫ,  проя
вившего неискренность и желание смазать имевшее место ис
кажение в методах работы. А об этих недопустимых методах,
осуществляемых  СЕРЕДОЙ,  очень  отчётливо  пишет  в  своём
заявлении  один  из  арестованных  (зачитывает выдержки  из
заявления ОЛИЕВИЧА).

Почему товарищи СЕРЕДА, КОПАЕВ и КРЮКОВ, зная, что о
допущенных ими извращениях стало известно всему коллек
тиву, всё же не выступили и не признавали своих ошибок? Это
в меньшей степени партийная неискренность.

Партийный  Комитет и  первым  долгом  тов. ТИЩЕНКО  не
оказались на высоте своего положения. И себе в заслугу тов.
ТИЩЕНКО не должен присваивать разоблачение КОБЫЗЕВА.

Это заслуга  всей  парторганизации и  всей  нашей  партии.
(Аплодисменты).

Ещё  на  предыдущем  отчётном  собрании  т. ТИШЕНКО  в
своём докладе ни словом не обмолвился о решении ЦК и СНК
от 17.XI1938 г. Больше того, лично он нарушил устав – демок

по врагам. Вместе с тем, было отмечено о ряде недочётов в на
шей работе.

Я, товарищи, не верю в прямоту выступавших здесь КРЮКО
ВА Ивана, КРЮКОВА Николая, СЕРЕДЫ и КОПАЕВА. Но нужно
прямо сказать, что КРЮКОВ Николай осознал свои неправиль
ные выступления, т. е. не признал своих ошибок и сейчас, по
давая письменное заявление, в котором искренне изложил свои
ошибки138. Я считаю, что тов. КРЮКОВ способен исправить до
пущенные им ранее ошибки, чего не сделали выступавшие не
искренно СЕРЕДА и КОПАЕВ.

Что можно сказать об Особой следственной группе. Ясно,
что она получала вражеские установки и направляла свою ра
боту на разгром Советской разведки, но это нужно отнести в
первую очередь за счёт вины Партийного Комитета, который
не обратил внимания на искажение следствия.

Что можно сказать о сегодняшнем дне работы? Мы встрети
лись с такими фактами, когда арестованные поголовно отказы
ваются от своих показаний и мы меньше всего стали работать
настойчиво, чтобы разоблачить врага и доказать ему его вину.

Нельзя подходить к каждому арестованному и брать его от
каз для того, чтобы поставить вопрос о его освобождении, взяв
под сомнение прежние его показания, мы должны подходить
к этому со всей осторожностью, различить, где враг, а где ого
ворённые. Врагов мы должны судить, а невинных освобождать.

Товарищ БЕРИЯ дал нам определённый срок для окончания
следственных дел. Мы должны сейчас ещё больше мобилизо
вать себя, чтобы закончить работу со следственными делами
и приступить к агентурной работе,  причём, работа чекистов
должна быть честной, так, как учит нас партия, чтобы совет
ская разведка была работоспособная, настойчивая.

Выступление тов. ФРОЛКОВА.
Разрешите сказать мне два слова.
Большинство товарищей, выступавших в прениях, правиль

но поднимали вопрос, но был ряд товарищей, которые вольно

138 Так у тексті. Очевидно, стенографіст дещо заплутався, записуючи текст
виступу. Незрозуміло, на якому етапі розкаявся Микола Крюков.
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Если мы сейчас попартийному не наляжем на это, не пове
дём решительной борьбы с вражескими проявлениями – мы
не сумеем обеспечить выполнения решения партии по укреп
лению мощи нашего Советского государства.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО тов. ТИЩЕНКО.
Товарищи! Большинство товарищей, выступавших сегодня,

рассказали партийному собранию о фактах избиения аресто
ванных, имевших место в УГБ УНКВД. Все эти факты относятся
к 1937 году и зиме 1938 года, о которых всем было известно
задолго до сегодняшнего собрания, т. к. большинство присут
ствующих здесь принимали участие в избиении арестованных,
в том числе и я. Избивали арестованных врагов нашей родины.
Их нужно было избивать, правда, ряд товарищей, в частности,
СЕРЕДА, КРЮКОВ Иван, КОПАЕВ и другие, избивали незаконно
арестованных бывших сотрудников, вымогали от арестован
ных врагов показания на честных работников наших органов,
о чем тоже знали многие товарищи, но почемуто молчали.

Ни СЕРЕДА, ни КОПАЕВ в своих выступлениях честно, по
большевистски, не признали своих ошибок и не рассказали соб
ранию обо всех вражеских действиях ПЕРЦОВА и КОБЫЗЕВА,
под руководством которых они работали.

Как я уже сказал, большинство товарищей взяли упор на
иллюстрацию фактов избиения арестованных, причём всё это
рассказывали в сгущённых красках, а многие факты далее под
лежат  проверке  и  расследованию.  И  вот  когда  внимательно
слушаешь выступления выступавших товарищей, в частности,
ШТАРКМАНА и МОРДУХОВИЧА, то получается, по их так, что
весь наш чекистский коллектив ничего не сделал, а только бил
и бил  арестованных.  Стать  на точку  зрения  этих товарищей
будет неверно. К тому же эти товарищи неискренне выступа
ли, т. к. ничего о своих ошибках не сказали собранию.

Партия и Правительство осудили и указали в своём реше
нии от 17.XI1938 г. о серьёзных ошибках в следственной и аген
турной работе наших органов, в то же время партия и прави
тельство  отметили  заслуги  Советской  разведки  в  помощи
партии по разгрому контрреволюционных формирований на
Украине. И нужно сказать, что в Харьковской области аппарат

ратический централизм, не поставил на обсуждение и утверж
дение отчёта на Партийном Комитете.

А когда тов. ТИЩЕНКО начал разоблачать КОБЫЗЕВА?
Прибыв в Харьковскую организацию и приступив во вто

рой половине декабря месяца к работе, мною был взят курс на
выполнение решений ЦК об утверждении сотрудников аппа
рата УНКВД.

После моих бесед с рядом товарищей, ко мне обратились
т. т. ШТАРКМАН, КОРОПОВ, ГИНЕСИН и другие с просьбой при
нять их для личных разговоров. Поговорив с ними, я предло
жил им обо всех сообщённых мне извращениях в работе УНКВД
написать мне.

И лишь после этого ТИЩЕНКО, зная, что рано или поздно
имевшие место враждебные действия будут вскрыты, он при
шёл ко мне в Обком. И напрасно ТИЩЕНКО теперь присваивает
себе роль разоблачителя.

Партийный Комитет не мобилизовал партийную органи
зацию на искоренение извращённых методов в следственной
работе. Он не прислушивался к голосу коммунистов.

Разве не мог тот же ТИЩЕНКО, зная об этом раньше, напи
сать в ЦК партии или другие организации?

Товарищи! А куда годится такое обстоятельство, что до сих
пор Партийный Комитет не поставил вопроса об исключении
из партии врага народа ПЕРЦОВА.

Партийная организация в достаточной степени не руковод
ствовалась решениями партии в деле освоения марксизмале
нинизма, работы с кандидатами партии, сочувствующими и т. д.
Партийный  Комитет в  этом отношении  работал  неудовлет
ворительно.

Решения ЦК ВКП(б) о партийной пропаганде в связи с вы
пуском «Краткого курса истории ВКП(б)» – парторганизацией
не выполняется.

Молодые кадры предоставлены сами себе и с ними никакой
работы не проводится.

Задача нашей партийной организации – немедленно пере
строить работу на исправление ошибок и выполнение поста
новления ЦК [и] СНК.
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Трудно поверить, чтобы, одевая ШТАРКМАНУ намордник, он
не откусил пальцы.

Кто же не давал ШТАРКМАНУ право выступать на собраниях
и рассказывать обо всех известных ему вопиющих безобразиях,
граничащих  с  преступлениями  со  стороны  ряда  работников
спецгруппы и других отделов?

На отчётном собрании в декабре 1938 г. и на сегодняшнем
собрании ШТАРКМАН снова выступал и огульно охаивал всю
нашу партийную организацию, не сказав ни слова об известных
ему фактах и его собственных ошибках, о которых здесь высту
пали ряд товарищей и говорили (т. т. ЩЕГЛОВ, ВИТКОВ и др.).

Я хочу обратить внимание собрания на выступление чле
нов Партийного Комитета МОРДУХОВИЧА и НИКОЛАШКИНА,
которым подобало139 выступить и искренне рассказать о своих
серьёзных ошибках в работе. Они об этом умолчали.

Разве тов. МОРДУХОВИЧ не знал о всех этих вопиющих вра
жеских действия ПЕРЦОВА, СЕРЕДЫ, КРЮКОВА и других? Ко
нечно, знал. Почему он на собраниях не выступал, почему он
не сообщил Обкому или ЦК партии? Знали в равной мере эти
факты  ТЫШКОВСКИЙ  и  ряд  других  товарищей.  Почему  [не
выступили]?  Потому, что  они  боялись навлечь  на  себя  гнев
вражеского руководства. Разве это достойно коммуниста?

МОРДУХОВИЧ, являясь Особоуполномоченным и к тому же
членом  Партийного Комитета,  уже  тогда,  когда  Партийный
Комитет по ряду сигналов стал выявлять факты о вражеских
действиях КОБЫЗЕВА, не сообщил целый ряд известных ему
фактов, о которых он здесь говорил на собрании.

МОРДУХОВИЧ в своей обширной речи исключительно го
ворил об избиениях, не разделяя врагов и невинно арестован
ных лиц, он говорил вообще и ничего не сказал о себе.

Почему  МОРДУХОВИЧ  не  рассказал  собранию,  какие  он
вместе с бывшим сотрудником Особого Отдела БОДНИЧЕМ уст
раивали и применяли средневековые пытки к арестованным?
В частности, к арестованному бывшему сотруднику Особого От
дела, незаконно арестованному ВОЛКИНШТЕЙНУ, несколько

139 Так у тексті.

тоже провёл немалую работу по выкорчёвыванию и разгрому
правотроцкистских националистических и иных формирова
ний на территории области.

Следовательно,  нельзя  огульно  охаивать всю  партийную
организацию, а нужно говорить о конкретных личностях и их
действиях.

В свете решения ЦК ВКП(б) и СНК от 17.XI1938 г. и приказа
Наркома Внутренних Дел СССР тов. БЕРИЯ о Калининской об
ласти, наша задача заключалась в том, что мы должны были
этот приказ и решение тщательно изучить и довести до созна
ния каждого  товарищ. Это положение  не приняло широкого
размаха, благодаря вражеской деятельности ныне разоблачён
ного изменника родины бывшего Начальника Облуправления
НКВД КОБЫЗЕВА, который в вражеских целях не дал соответ
ствующего хода этим решениям.

Эти решения и приказ Наркома (по Калининской области)
призывали всех нас, чекистов, вскрыть недочёты в нашей аген
турноследственной работе (создание  дутых дел,  фальсифи
кация следственных материалов, незаконные аресты и т. п.).
Вот в этом свете выступающие товарищи и должны были ши
роко развернуть критику, вскрывая эти факты, а у нас их очень
много, а большинство товарищей перегнули палку в сторону
побоев.

Это явилось результатом отсутствия смелой большевист
ской критики, невзирая на личности и их ранги, о чем я много
кратно выступал на собраниях, призывал товарищей к смелой
критике.

Я как руководитель парторганизации, а также и все члены
Партийного Комитета не можем снять с себя ответственности
за отсутствие  в  нашей  парторганизации  смелой  критики.  В
этом  мы  повинны  все.  Трусость  и  наличие  элементов  под
халимства  –  вот, что не  давало возможности разворачивать
смелую критику, как на партийных собраниях, так и на опера
тивных совещаниях.

Тов. ШТАРКМАН в своём выступлении изобразил меня ка
кимто диктатором и, как он выразился, что я надел ему и дру
гим,  пытавшиеся  выступить  с  самокритикой,  намордники.
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не во времени, тов. КУЗНЕЦОВ, а дело в его антисоветской вы
лазке. Об этом КУЗНЕЦОВ ничего не сказал собранию. Как же
расценивать поведение КУЗНЕЦОВА? Почему он не рассказал
собранию о тех серьёзных ошибках, которые он допустил в сво
ей работе в Изюмском Райотделении НКВД?

Тов. ЛИХОЛАТНИКОВ в своём выступлении обвинял меня
и Партийный Комитет в том, что мы не оправдали себя и допу
стили целый ряд серьёзных политических ошибок в партий
ной работе. В чем эти политические ошибки выражаются – он
не сказал.

На отчётном партийном собрании 4–5 декабря 1938 года,
принятой резолюцией было  отмечено  признать работу  Пар
тийного Комитета – удовлетворительной.

Почему же тов. ЛИХОЛАТНИКОВ сейчас обвиняет партий
ный Комитет, что он не оправдал доверия партийной органи
зации? Это неверно.

Я с полной ответственностью заявляю Партийному собра
нию, что наша партийная организация крепкая и идеологичес
ки выдержанная, никаких уклонов от генеральной линии ЦК
ВКП(б) не было и нет. Все решения ЦК ВКП(б) и Правительст
ва наша партийная организация проводила в жизнь правильно.

Были  искривления  законов  Советского  Правительства  в
своей повседневной работе отдельными работниками, о кото
рых здесь уже много говорили и которым партийное собрание
воздаст по заслугам.

Тов. ПЕРЕВОЛОЧАНСКИЙ огульно обвинял весь состав пар
тийного комитета в полной бездеятельности и оторванности
от масс. Это неправильно.

Партийный Комитет в своём новом составе проводил рабо
ту, в частности, очень крепко взялся за работу тт. ВИТКОВ и
ПЕТРОВ, а остальные товарищи включились в работу, но слабо.

За последние 2–3 месяца свыше 20 человек комсомольцев
принято в партию, около 10 чел. приняты в действительные
члены партии, 6 чел. приняты в сочувствующие.

Партийная организация регулярно проводила партийные
собрания закрытые и открытые, где поднимался ряд вопросов
партийной жизни, производственной, вопросы быта, в первую

месяцев  тому  назад  освобождённому  изпод  стражи. Это  не
честно и не попартийному.

Тов. НИКОЛАШКИН обвинял меня в том, что я не дал сигна
ла начать смелую критику на партийных собраниях и он, как
видите ли, терпел до сего времени такое положение.

Кто запрещал ему, НИКОЛАШКИНУ, являющемуся 3м Сек
ретарём нашего партийного комитета, не дать сигнал на соб
раниях призыва к самокритике партийной организации?

НИКОЛАШКИН ничего не сказал о своей очевидной бездея
тельности как 3й секретарь Партийного Комитета и не рас
сказал о своих серьёзных ошибках в следственной работе по
Купянскому кусту, где он был на протяжении нескольких ме
сяцев Начальником оперативноследственной группы.

Кто же запрещал НИКОЛАШКИНУ выступить на собрании
и рассказать об известных ему фактах антисоветской деятель
ности КОБЫЗЕВА?

Почему НИКОЛАШКИН не рассказал собранию, как я в един
ственном числе на заседаниях Партийного Комитета выступал
против ПЕРЦОВА? И только благодаря моей настойчивости моё
предложение по кандидатуре в Совет жён было принято. А ведь
это же были ярко выраженные элементы подхалимства со сто
роны НИКОЛАШКИНА, КРЮКОВА и других членов партийного
комитета прошлого состава.

Я виноват в том, что не поставил вопрос на партийном ко
митете о бездеятельности НИКОЛАШКИНА, о чём отмечалось
на целом ряде собраний. В этом я признаюсь.

В своём выступлении т. КУЗНЕЦОВ бросил мне обвинение
и  требовал  привлечь  меня  к  партийной  ответственности  за
либерализм.

Это обвинение серьёзное. В чем же выражался либерализм,
он не сказал.

Только недавно на одном из собраний КУЗНЕЦОВ выступал
и  обвинял  меня  в  том,  что  я  неправильно  информировал
партийное собрание о том, что враг КОБЫЗЕВ запретил прово
дить митинг в связи с опубликованием постановления о тру
довой дисциплине. Он тогда заявил, что КОБЫЗЕВ был прав,
если он запретил делать митинг в рабочее время. Ведь дело же
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кандидатура была выставлена в Партийный Комитет. Я тогда
же заявил, что нам в Партийном Комитете не нужно иметь «аме
риканских наблюдателей» и, как пример, привёл ПЕРЦОВА, ко
торый, будучи членом Партийного Комитета, абсолютно без
действовал. Тогда же выскочил подхалим КОБЫЗЕВА – СЕРЕДА
и заявил, что секретарь Партийного Комитета ТИЩЕНКО ведёт
себя  возмутительно,  сравнивая  КОБЫЗЕВА  с  врагом  народа
ПЕРЦОВЫМ. Оказывается, что они оба тогда были врагами. Толь
ко разница между ними была та, что ПЕРЦОВА посадили раньше,
а КОБЫЗЕВА месяцем позже. Присутствовавший на собрании
ШТАРКМАН и ряд других товарищей хором запели: «Правиль
но,  правильно,  ТИЩЕНКО  неправ». Спрашивается,  можно  ли
было с такими подхалимами развернуть смелую критику?

Характерно для выступающих товарищей отметить, что ни
один из них не осудили поступки тов. ЧЕПЫЖЕНКО, который
на протяжении долгого времени был секретарём КОБЫЗЕВА и
часто выполнял роль «домашнего лакея». На одном из собраний
в январе месяце, когда обсуждался вопрос о запрещении КОБЫ
ЗЕВЫМ митинга, кто как не ЧЕПЫЖЕНКО выступил в защиту
своего хозяина КОБЫЗЕВА и высказал мнение в том, что КО
БЫЗЕВ этого не мог сделать, что это сочиняет ТИЩЕНКО?

Почему ЧЕПЫЖЕНКО молчит и не рассказывает о ряде из
вестных ему фактов антисоветской деятельности КОБЫЗЕВА,
о тех оргиях, пьянках и безобразиях, которые устраивались на
даче у КОБЫЗЕВА, на что тратились тысячи рублей народных
денег? ЧЕПЫЖЕНКО жил на даче и не мог не знать этого поло
жения. Партийная организация должна об этом в своём реше
нии тоже сказать.

Партийный Комитет, получив сигналы о вражеской фаши
стской  деятельности  КОБЫЗЕВА,  принял  энергичные  меры,
быстро собрал факты, документировал их и направил все эти
документы 3 января 1939 г., ещё за несколько дней до ареста
КОБЫЗЕВА, специальным нарочным фельдъегерской связи в
Москву, Наркому Внутренних Дел СССР тов. БЕРИЯ. Об этом в
конце  декабря  я  лично  в  устной  форме доложил  секретарю
Харьковского Обкома КП(б)У т. ФРОЛКОВУ, а позже все мате
риалы в письменной форме были вручены также ему.

очередь вопросы идейнополитического воспитания в связи с
выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)».

Никто  из  товарищей  не  выступил  и  не  сказал,  как  они
помогали в партийной работе Партийному Комитету. Нужно
сказать,  что  нам  помогали  плохо.  Ещё  при  наличии  фактов
проведения всем известной вражеской линии отрыва наших
органов от партийных организаций.

Разве можно обвинить Партийный Комитет в том, что мы
не препятствовали переброске и  откомандированию членов
партии нашей организации? Разве нас раньше спрашивали? С
нами не считались. Приказ и точка. Вот только теперь, когда
вышестоящие партийные организации стали заниматься кад
рами наших органов, теперь, безусловно, будет хорошо. И такое
мероприятие прекратит произвол, до сего [времени] существо
вавший в наших органах, с переброской кадров. Теперь мы бу
дем находиться близко, и не оторваны от Райкома и Обкома
партии, которые, несомненно, нам в нашей работе помогут. И
будет, кому нас контролировать, и этого произвола, и этих бе
зобразий больше не будет повторяться в нашей работе.

Партийный  Комитет  обвиняли  в  том, что мы  затянули  с
собранием и не созвали его раньше. Это получилось потому,
что Обком партии дал нам указание собрать целый ряд фактов
о КОБЫЗЕВЕ и ждать указания Обкома о дне созыва собрания.

Да и как мы могли раньше это сделать, когда у меня и у дру
гих членов Партийного Комитета не было фактов, о которых
нам стало известно только в конце декабря 1938 года.

Я беру на себя вину, что я не поднял на партийном отчёт
ном собрании вопрос о непосещении КОБЫЗЕВЫМ партийных
собраний. В этом моя большая ошибка.

Меня  обвиняли  ПЕРЕВОЛОЧАНСКИЙ  и  КУЗНЕЦОВ,  что  я
плелся в хвосте у КОБЫЗЕВА. А ведь эти товарищи знают, что я
с КОБЫЗЕВЫМ неоднократно имел стычки по вопросу прове
дения партийных собраний, который не разрешал их делать
тогда, когда хотела партийная организация. Он не интересо
вался партийной работой и нам не помогал.

Вот, исходя из этих соображений, я 5го декабря 1938 года
на отчётном собрании выступил против КОБЫЗЕВА, когда его
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Наравне со мной кричали «Ура!» УСПЕНСКОМУ ШТАРКМАН,
ПЕРЕВОЛОЧАНСКИЙ и другие. Но мне сейчас хорошо помнится
о том, что вообще об УСПЕНСКОМ я никогда не кричал «Ура!».
Я всегда кричал и кричу «Ура!» за здоровье Великого СТАЛИНА,
товарищей ВОРОШИЛОВА, МОЛОТОВА и других его соратников.

Я кричал за товарища СТАЛИНА,и буду кричать и в даль
нейшем. Я за СТАЛИНА, за партию, за Советскую власть 3 года
воевал на гражданской войне и всегда с именем шёл, и буду
идти в бой с врагами нашей Социалистической родины.

Пусть живёт товарищ СТАЛИН, на страх врагам коммунизма!
Наша, партийная организация воздаст по заслугам всем тем,

кто искривлял законы Советского Правительства, законы Ста
линской Конституции. И если будет установлена и моя вина, как
партийного руководителя организации, я готов принять любое
партийное наказание, если оно будет вынесено заслуженно.

Наша партийная организация сделает из всего  этого, что
мы здесь слышали из уст выступающих  товарищей соответ
ствующие выводы и урок будет для каждого коммуниста. Сме
ло развернём большевистскую критику, вскроем до конца все
искривления и недочёты нашей работы и возьмёмся дружно,
поновому за работу, за выкорчёвывание вражеских, шпион
ских и иных троцкистскобухаринских элементов, которые ещё
живут на Советской земле.

На основе указаний партии и Советского правительства, под
руководством Обкома и Райкома партии, наша партийная орга
низация исправит свои ошибки к XVIII Историческому Съезду
Партии  ЛЕНИНА–СТАЛИНА  придёт  с  целым  рядом  хороших
производственных показателей.

Слава вдохновителю социалистических побед – Великому
СТАЛИНУ!

После заключительного слова, для предложения от имени
комиссии – слово предоставляется товарищу МОРДУХОВИЧУ.

В результате обсуждения внесённых изменений и допол
нений по зачитанным предложениям, собранием единогласно
принимается следующее постановление.

Общее закрытое партийное собрание отмечает, что поста
новление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 17.XI1938 года – о работе

С того времени Партийный Комитет проводил дальнейшую
работу по разоблачению КОБЫЗЕВА под руководством т. ФРОЛ
КОВА, и заслуги Партийного Комитета в деле разоблачения КО
БЫЗЕВА своевременны и всё же таки есть. И в этом Партийный
Комитет нельзя обвинять.

Повторяю, что я, и все члены Партийного Комитета, вино
ваты в должной мере в том, что мы глубоко не смогли внедрить
решения ЦК ВКП(б) и СНК от 17.ХI1938 г. и не занялись вопро
сом выявления ряда фактов, о которых здесь говорилось.

Характерно, что ни один из товарищей на протяжении всего
времени до собрания, не пришёл и не сообщил ни одного фак
та обо всех тех преступных деяниях отдельных работников, в
частности, КРЮКОВА, СЕРЕДЫ и др.

Вот как помогали члены партии в работе Партийного Ко
митета.

Лично в моей  следственной  работе нет подобных  других
фактов искривлений. Я честно громил врагов, я бил врагов нас
тоящих и от этого была большая польза для нашей страны. Я
фальсификации в следственных материалах не делал, как делал
БАРБАРОВ. Арестованного расстреляли, а потом спохватились,
что нет его показаний, и сфабриковали протокол допроса и этот
протокол был подписан следователем СКРАЛЕВЕЦКИМ, вместо
расстрелянного арестованного с благословения БАРБАРОВА.

Разве это не вопиющий факт преступной деятельности БАР
БАРОВА и СКРАЛЕВЕЦКОГО? А он здесь на собрании пытался
доказать, что это просто «техническая ошибка» в следствии.
За такую, с позволения сказать, «техническую ошибку» нужно
предавать суду.

БАРБАРОВ  почемуто  умолчал  о  своих бытовых  связях  с
врагом ПЕРЦОВЫМ и как он работал под руководством ПЕР
ЦОВА?

Меня обвиняли ШТАРКМАН и ПЕРЕВОЛОЧАНСКИЙ, что я
кричал «Ура!» руководителям партии и Советского правитель
ства на торжественных собраниях нашей организации. Возмож
но, что я кричал «Ура» и бывшему Наркому Украины УСПЕН
СКОМУ, ныне разоблачён как враг народа. Я же об этом не знал,
что он враг народа.
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Участником  этих издевательств  в  отношении отдельных
арестованных являлся кандидат партии КРЮКОВ Николай, не
имевший никакого отношения к работе Особой следственной
группы.

Издевательства сопровождались прямыми контрреволюци
онными провокационными действиями СЕРЕДЫ, КРЮКОВА и
КОПАЕВА, выразившиеся в махровом антисемитизме, клевете
на  советскую  разведку,  грубейших  провокациях,  толкавших
арестованных к самоубийству.

КРЮКОВ, СЕРЕДА и КОПАЕВ являлись прямыми исполни
телями фашистской линии врагов УСПЕНСКОГО, КОБЫЗЕВА и
ПЕРЦОВА, направленной на разгром партийных и старых че
кистских кадров, вымогая издевательством, побоями и различ
ными провокациями ложные показания арестованных на ряд
честных, преданных коммунистовчекистов.

Особо жестоко издевались над арестованными евреями и
требовали ложных показаний на работающих в УНКВД еврей
ской национальности.

Партийное  собрание  особо  отмечает,  что  члены  партии
СЕРЕДА, КОПАЕВ и кандидат партии КРЮКОВ, вместо того, что
бы на  партийном собрании  побольшевистски  вскрыть  свои
преступные действия и известные им факты преступной де
ятельности других, в своих выступлениях стали на путь пря
мого обмана партийного собрания.

2. В ряде оперативных отделов парторганизацией вскрыты
факты грубейшего извращения в процессе следствия, както:
фиктивные очные ставки (3 Отдел – следователь ЗЫКОВ, 4й
Отдел – следователь ГЕНДЕЛЬШТЕЙН), прямые подлоги и фаль
сификация в протоколах допросов обвиняемых и свидетелей
(3 Отдел – следователь ПОРФИРЬЕВ, ЛАШЕНКО, Особый Отдел –
следователь ПОХВАЛЬСКИЙ). Особо вопиющие факты прямого
подлога были допущены в IIм Отделе следователем ВАСИНЫМ
и ШУБИНЫМ, в 4м Отделе следователем РАКОВЫМ.

Поручить партийному комитету расследовать факты извра
щения в оперативноследственной работе со стороны членов
партии КАРАГОДИНА и КАБАНОВА.

органов НКВД и Прокуратуры не было положено Партийным
Комитетом в основу всей партийной работы коллектива.

Партийный Комитет не понял значения решения ЦК и СНК,
и  в  силу  этого  отчётновыборное  собрание  от  4–5  декабря
1938 г.  было  ориентировано  Партийным  Комитетом  непра
вильно и прошло без должной большевистской критики и само
критики на вскрытие глубоких извращений и ошибок в опера
тивноследственной работе коллектива УГБ.

Отчётный доклад секретаря Партийного Комитета тов. ТИ
ЩЕНКО на общем собрании даже не был представлен предва
рительно на утверждение Партийного Комитета.

Указанные в решении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 17.XI1938 г.
извращения и ошибки в оперативноследственной работе орга
нов НКВД , целиком и полностью относятся и к работе нашего
коллектива.

Наряду с тем, что чекисты Харьковщины провели большую
работу по разгрому вражеских шпионскодиверсионных гнёзд,
в  практике  нашей  оперативноследственной  работы  также
имел место ряд грубейших извращений:

1. Работники Особой следственной группы по делам арес
тованных бывших сотрудников НКВД КРЮКОВ Иван, СЕРЕДА
и КОПАЕВ по прямым вражеским указаниям ПЕРЦОВА и КО
БЫЗЕВА сознательно применяли садистские  издевательские
методы следствия к арестованным, в отношении коих не было
достаточных уликовых140 данных об их вражеской деятельнос
ти (ДЕМЧЕНКО, ОЛИЕВИЧ, ВОЛОДАРСКИЙ, ДРЕШЕР).

Несмотря на наличие на отдельных арестованных – бывших
сотрудников УНКВД (ПОЛИЩУК, БАБУШКИН и др.) серьёзных
компрометирующих  материалов,  могущих  изобличить  их  в
процессе следствия, работники Особой следственной группы
КРЮКОВ Иван, СЕРЕДА и КОПАЕВ не использовали эти мате
риалы и за весь период работы не разоблачили ни одного врага,
проникшего в органы НКВД, а, наоборот, ряд следственных дел
ими были провалены.

140 Так у тексті, ймовірно «уличённых» (рос.).
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дённые  методы  в  чекистской  работе.  Положительная
инициатива партгруппы 3, 7 и 8 Отделов, создавшая кру
жок по чек[истскому] минимуму141, не была подхвачена
Партийным Комитетом;

д) Партийный Комитет также не занимался производ
ственными вопросами: за последнее полугодие не были
заслушаны отчёты коммунистов-руководителей и рядо
вых работников о своей служебнооперативной работе;

е) практической помощи и должного руководства в
работе комсомольской организации со стороны Партий
ного Комитета до сего времени нет.

Общее партийное собрание постановило:
1. Решение партийного собрания от 4–5 декабря 1938 года

в части оценки работы Партийного Комитета – о т м е н и т ь.
Работу  Партийного  Комитета  признать  –  неудовлетво

рительной.
2. За  необеспечение  партийным  руководством  по  реши

тельному  выполнению  решений  ЦК  ВКП(б)  и  СНК  СССР  от
17.ХI1938 года, за  отрыв  от  повседневной  партийнопроиз
водственной жизни коллектива и недостаточное обеспечение
большевистской критики  и  самокритики, в  результате чего
партийный комитет запоздал с разоблачением бывшего вра
жеского руководства УНКВД и вскрытием фактов грубейших
извращений, допущенных в оперативноследственной работе,
тов. ТИЩЕНКО с работы секретаря Партийного Комитета снять
и вывести из состава Партийного Комитета.

3. Утвердить решение  Партийного Комитета о выводе  из
состава Партийного Комитета тов. КЕЙСА за несвоевременную
сигнализацию известных ему фактов вражеской деятельности
КОБЫЗЕВА.

Решение  Партийного  Комитета  о  вынесении  тов. КЕЙСУ
выговора – о т м е н и т ь.

4. Просить  Райпартком  разрешись провести  довыборы  в
члены Партийного Комитета.

141 Гурток, де молодим співробітникам розповідали основи оперативно
агентурної діяльності і слідчої роботи.

Партийное собрание отмечает, что до последнего времени
партийный Комитет не мобилизовал парторганизацию на ре
шительное исправление всех имевших место грубейших извра
щений и ошибок в оперативноследственной работе УГБ.

Несмотря на то, что как до, так и после отчётновыборного
собрания руководящий состав УГБ (КЕЙС, ХАТЕМКИН, ГИНЕ
СИН) имели факты, свидетельствующие о вражеской деятель
ности бывшего руководства УНКВД КОБЫЗЕВА, и на наличие
отдельных сигналов со стороны членов партии на партийных
собраниях, Партийный Комитет, в силу своей оторванности от
повседневной партийной производственной жизни коллекти
ва, своевременно не подхватил эти сигналы и запоздал с разоб
лачением врага КОБЫЗЕВА.

Партийный Комитет до сего времени не выполнил решения
партийного собрания и не поставил вопроса об исключении из
рядов ВКП(б) арестованного органами НКВД врага ПЕРЦОВА.

Все изложенные факты имели место и явились в результате
того, что:

а) делу  освоения  основ марксизмаленинизма  Пар
тийный Комитет и члены партии не уделяли достаточ
ного внимания. С момента выхода в свет энциклопедии
марксизмаленинизма – «Краткого курса истории ВКП(б)» –
Партийный Комитет до последнего времени не органи
зовал  должную  работу  и  помощь  в  изучении  истории
партии;

б) недостаточно развёрнута большевистская критика
и самокритика. Секретарь Партийного Комитета т. ТИ
ЩЕНКО практиковал явно осуждённые партией методы
обрыва выступающих на собраниях;

в) несмотря на ряд решений партийных собраний о
развёртывании партийной и культурномассовой рабо
ты, Партийный Комитет до сего времени не добился пе
релома в этой работе;

г) Партийный  Комитет  совершенно  не  занимался
партийным воспитанием молодых чекистских кадров. В
результате чего некоторые из них в оперативной работе
были предоставлены самим себе и унаследовали осуж
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ных особой следственной группы, за не вполне искреннее по
ведение на партийном собрании вынести строгий выговор, без
занесения в личное дело.

9. Поручить партийному комитету разобрать вопрос о чле
нах партии: ГИНЕСИНЕ, ПЕРЕВОЛОЧАНСКОМ, ПЕТРОВЕ, БАР
БАРОВЕ,  НИКОЛАШКИНЕ,  КОРОПОВЕ,  МОРДУХОВИЧЕ,  ЧЕ
ПЫЖЕНКО  и МАЯНЦЕ,  своевременно  не  сигнализировавших
Партийному Комитету об известных им фактах вражеской де
ятельности КОБЫЗЕВА.

10. Поручить Партийному Комитету разобрать заявление
т. БАБИЧА об антисоветских проявлениях члена партии КУД
РИНСКОГО.

11. Материалы  в  отношении  члена  ВКП(б)  ХАТЕМКИНА,
имевшего серьёзные факты о вражеской деятельности КОБЫ
ЗЕВА, направить в Обком ВКП(б) гор. Караганда.

Общее  партийное  собрание  предлагает  новому  составу
Партийного Комитета:

1. Во всей партийной работе руководствоваться постанов
лением ЦК ВКП(б) от 14.ХI1938 г. о постановке партийной про
паганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)».

2. Мобилизовать весь  коллектив УГБ  на решительное  ис
правление всех имевших место извращений и ошибок в опера
тивноследственной работе, неуклонное выполнение решения
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 17.ХI1938 г. о работе органов НКВД
и Прокуратуры.

3. Активно включиться в производственную жизнь коллек
тива.  Практиковать  отчёты  коммунистов,  как руководящих,
так и рядовых работников УГБ на партгруппах и Парткомитете
о выполнении ими партийной и служебнооперативной рабо
ты, на основе развёрнутой большевистской критики и само
критики.

4. Партийному Комитету повседневно  заниматься вопро
сами партийного воспитания молодых чекистских кадров, вы
являя их нужды и запросы, а в части чекистского воспитания
подхватить инициативу парторганизации 3,  7 и 8 Отделов в
деле создания кружка, чек[истского] минимума и распростра
нить эту практику в других отделах.

5. Член  ВКП(б)  КРЮКОВ  Иван  Иванович,  руководивший
Особой следственной группой, являлся вдохновителем и испол
нителем садистского издевательского обращения с арестован
ными,  [инициатором] провокационных действий в  процессе
следствия, выполнял фашистские указания врагов КОБЫЗЕВА
и ПЕРЦОВА в части разгрома партийных и старых чекистских
кадров, занимался антисемитизмом.  Будучи  руководителем
Особой следственной группы, не разоблачил ни одного врага,
пробравшегося в гряды НКВД. На партийном собрании КРЮ
КОВ И.И. выступил неискренно.

Партийное собрание считает, что КРЮКОВ Иван Иванович
оставаться  в  рядах  ВКП(б)  не  может  и  подлежит  немедлен
ному исключению из партии с привлечением к судебной от
ветственности.

Материалы о преступных действиях КРЮКОВА И.И.  пере
дать в Обком КП(б)У Одесской области.

6. За садистское издевательское обращение с арестованны
ми, за антисемитизм, за провокационные действия в процессе
следствия, за выполнение контрреволюционных указаний вра
гов  КОБЫЗЕВА  и  ПЕРЦОВА,  за  неискреннее  поведение  на
партийном  собрании –  считать  необходимым  СЕРЕДУ  Якова
Петровича из членов партии исключить и просить руководство
УНКВД  о привлечений его  к уголовной ответственности.  Но
учитывая,  что СЕРЕДА  на  партийном собрании отсутствует,
вопрос о партийности СЕРЕДЫ разрешить на очередном общем
партийном собрании.

7. За садистское издевательское обращение с арестованны
ми, за антисемитизм, за провокационные действия в процессе
следствия, за неискреннее поведение на партийном собрании
член ВКП(б) КОПАЕВ Алексей Павлович заслуживает исключе
ния  из  членов  КП(б)У.  Но  учитывая,  что  КОПАЕВ  в  органах
НКВД работает недавно, на самостоятельной работе не был, а
также и то, что при вторичном выступлении на партийном соб
рании т. КОПАЕВ признал свои ошибки – ограничиться выне
сением тов. КОПАЕВУ строгого выговора с предупреждением.

8. Кандидату в члены ВКП(б) КРЮКОВУ Николаю Нестеро
вичу за участие в жестоких избиениях отдельных арестован
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були використані документи архівно-кримінальної справи, матеріа-
ли службового розслідування та особисті справи колишнього на-
чальника 3 відділу УНКВС по Чернігівській області, старшого лей-
тенанта державної безпеки Іони Марковича Алєксандровича і ви-
конуючого обов’язки начальника економічного відділу УДБ НКВС
по Чернігівській області сержанта державної безпеки Володимира
Юхимовича Лєщинського

Методологія і методи. Антропологічний і просопографічній підходи ста-
ли  провідними  під  час  відтворення  основних  етапів  біографій
І. Алєксандровича  і  В. Лєщинського.  Були  задіяні  біографічний,
проблемно-хронологічний, конкретно-пошуковий, історико-гене-
тичний, лінійно-хронологічний методи, методи психологічної та істо-
ричної реконструкції.

Висновки. На підставі архівних матеріалів, що вводяться до наукового
обігу вперше, були розкриті деякі нюанси в організації та реаліза-
ції масових операцій у 1937–1938 рр. Авторка досліджує стратегії
поведінки співробітників органів держбезпеки, які намагалися убез-
печити себе від звинувачень у порушенні «соціалістичної закон-
ності». Це, зокрема, заперечення власної провини; перекладання
провини на колег або керівництво УНКВС по Чернігівській області
та НКВС УРСР; показове каяття; демонстрування особистої лояль-
ності до вищого партійно-радянського керівництва СРСР.

Авторка дійшла висновку, що ні у післявоєнний період, ні у
наступні  десятиліття  не  переслідувалася  мета  дійсно  покарати
співробітників держбезпеки. Реальне покарання (зокрема, розстріл)
понесли одіозні керівники, які входили до найближчого оточення
союзного або  республіканського наркомів внутрішніх  справ. Всі
інші колишні співробітники держбезпеки були або заарештовані,
або ув’язненні на незначні терміни, або звільнені з лав НКВС. Водно-
час вони мали можливість продовжити свою кар’єру у господарських
органах чи на підприємствах. Часто це сприймалося як компенса-
ція за звільнення.

Ключові слова: Великий терор, органи державної безпеки, політичні
репресії, НКВД, виконавці.

Минуло вже понад 80 років від початку однієї з найкриваві
ших сторінок історії СРСР – Великого терору 1937–1938 рр. Але
його мотиви, методи здійснення, жертви та виконавці й досі у
центрі  уваги дослідників. Результатом цього  стали численні
наукові праці, науководокументальні збірники. Вже опубліко
вана  значна  кількість  праць,  що  розкрили  зміст  політичних
репресій радянської доби.Зокрема І. Білас намагався розкрити
мотиви,  напрями  політичних  репресій  сталінського  періоду,

The primary attention has focused the course of mass operations, the
study of motives and identification of objects of repressive politics, the
study of biographies of both victims and the executors of the will of the
Kremlin leader. Grounding on the analysis of the mentioned minutes of
the party meeting, the authors defined the nuances of the behaviour of
the employees of the state security service in the Kharkiv region. In
particular, they pay attention to the rejection the prosecution in breaking
the «socialist law»; recognition of only some errors during the investigative
proceedings; justification of their actions by the unwillingness of the
leadership to listen to the investigator's arguments. Some employees
understood that they were violating «socialist legitimacy» but were sure
that this was the «right line» and that their steps would be regarded as
«protecting from the counter-revolutionaries». Some of the staff repented,
acknowledged their mistakes, but shifted the blame to the heads of the
leaders.

Key words: Great Terror, Kharkiv, state security bodies, political repression,
NKVD, executors.
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документи, спогади, нормативноправові акти та мартиролог
жертв політичних репресій у радянській Україні. Упродовж 27
років авторські колективи, оприлюднюючи нові книги облас
них томів, публікують винятково цінну інформацію щодо ре
гіональних аспектів державної політики СРСР, ставлення міс
цевих партійних еліт до громадян у різних регіонах радянської
України.

Помітним явищем у вітчизняній історичній науці став і зас
нований у 1994 р. Головною редколегією «Реабілітовані істо
рією» спільно з Інститутом історії України НАН України та Га
лузевим державним архівом Служби безпеки України часопис
«З  архівів  ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ». Вже 25  років  на  його  сто
рінках регулярно оприлюднюються дослідження про мотиви,
планування, реалізацію масових операцій 1937–1938 рр.

У науководокументальному збірнику «Україна в добу «Ве
ликого  терору»:  1936–1938  роки»  були  опубліковані  доку
менти, де розкривалися проміжні підсумки масових операцій
1937–1938 рр.8 Наступного року було опубліковане науководо
кументальне видання «Великий терор в Україні: «Куркульська
операція» 1937–1938 рр.»9, де досліджувалася сутність наймасо
вішої чекістської операції, спрямованої проти різних соціальних
груп: селян, колишніх членів небільшовицьких партій, священ
нослужителів, кримінальників тощо.

Паралельно в Україні розпочалися дослідження особистої
участі високопоставлених співробітників державної безпеки у
масових  операціях.  У  цьому напрямку  слід відзначити  праці
Ю. Шаповала та В. Золотарьова10.

8 Україна в добу «Великого терору»: 1936–1938 рр. / авт.упоряд. Ю. Ша
повал та ін. – К.: Либідь, 2009. – 544 с.

9 Великий терор в Україні: «Куркульська операція» 1937–1938 рр. / упо
ряд. С. Кокін, М. Юнге. – К.: Видав. дім «КиєвоМогилянська академія»,
2010. – Кн. 1. – 614 с.; Кн. 2. – 598 с.

10 Золотарьов В. Чекісти 20–30х: матеріали до біографічного словника
// З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. –1994. – № 1. – С. 168–171;  Його ж.
Комісар держбезпеки 3го рангу: сторінки біографії Василя Іванова //
З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1999. – № 1/2. – С. 367–387; Його ж.
ЧК–ГПУ–НКВС  на Харківщині:  люди  та  долі.  1919–1941.  –  Х.:  Фоліо,

означити  їхнє  правове  підґрунтя1.  З. Лихолобова  осмислила
взаємозв’язок політичних репресій та концепції пропонованої
більшовиками системи державної влади2. О. Рубльов розкрив
ставлення Й. Сталіна та його оточення до західноукраїнської
інтелігенції,  застосування  політичних  репресій  як  методу
ліквідації впливу інтелектуалів – носіїв ідеї української неза
лежності3. У працях Ю. Шаповала та В. Пристайка досліджувала
ся практика комуністичного управління УСРР – УРСР, маніпуля
ція інтелектуалами для «радянізації» українського суспільства4.
Регіональні особливості Великого терору 1937–1938 рр. дослід
жували О. Бажан5, Т. Демченко6, Р. Подкур7 та ін.

Не можна оминути і такий феномен в історичний науці як
багатотомну серію «Реабілітовані історією». Започаткована ще
у 1992 р. під егідою Інституту історії України НАН України, вона
має багатожанровий характер: поєднує наукові статті, архівні

1 Білас І.Г. Репресивнокаральна система в Україні 1917–1953: Суспільно
політичний та історикоправовий аналіз: У 2х т. – К.: Либідь: Військо
України, 1994. – Кн. 1. – 422 с.; Кн. 2. – 428 с.

2 Лихолобова З.  Тоталітарний  режим та  політичні репресії  в Україні  у
другій  половині 1930х років (переважно  на матеріалах  Донецького
регіону) – Донецьк : Видво Дон. нац. унту, 2006. – 280 с.

3 Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних полі
тичних та культурних процесах (1914–1939). – К.: Інт історії України
НАН України, 2004. – 648 с.

4 Шаповал Ю. Україна 20–50х рр.: Сторінки ненаписаної історії. – К.: Нау
кова думка, 1993. – 350 с.; Його ж. Україна ХХ ст.: Особи та події в кон
тексті важкої історії. – К.: Ґенеза, 2001. – 560 с.; Пристайко В., Шаповал Ю.
Михайло Грушевський і ГПУ–НКВД. Трагічне десятиліття: 1924–1934. –
К.: Україна. – 1996. – 335 с.; Їх же. Михайло Грушевський: Справа «УНЦ»
і останні роки (1932–1934). – К.: Критика, 1999. – 356 с.

5 Бажан О. Репресивна діяльність органів ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ на Київ
щині у  1919–1980ті рр. // З  архівів  ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ.  –2011.  –
№ 1. – С. 156–234.

6 Демченко Т.П. Великий терор на Чернігівщині (20–30ті роки ХХ століт
тя) / відп. ред. О. Б. Коваленко. – Чернігів: ПАТ «ПВК “Десна”», 2017. – 100 с.

7 Подкур Р. Регіональні особливості «Великого терору» 1937–1938 рр. на
західному  кордоні  СРСР–УРСР  (на матеріалах  Поділля) // Краєзнав
ство. – 2012. – № 1. – С. 75–85 та ін.
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вести певні первинні дослідження феномену «виконавців» Ве
ликого терору. Наступним кроком дослідження ролі «виконав
ців» Великого терору 1937–1938 рр. стала публікація моногра
фій, що розкрили конкретну діяльність співробітників різних
обласних управлінь НКВС УРСР13.

Джерелом для дослідження персоналій виконавців, що опи
нилися на лаві підсудних за порушення «соціалістичної закон
ності» під час масових операцій 1937–1938 рр. стали особові та
архівнокримінальні справи, що зберігаються у Галузевому дер
жавному архіві Служби безпеки України і секторі архівного за
безпечення обласних управлінь  СБ України. У  вищезгаданих
справах зберігається низка унікальних документів, що надали
можливість реконструювати еволюційний шлях від «захисни
ка диктатури пролетаріату» до порушника «революційної за
конності».

У пропонованому дослідженні аналізується діяльність стар
шого лейтенанта державної безпеки Іони Марковича Алєксанд-
ровича, який обіймав посаду начальника 3 відділу, та сержанта
державної безпеки Володимира Юхимовича Лєщинського – вико
нуючого обов’язки начальника економічного відділу УДБ НКВС
по Чернігівський області. Їх пов’язувало спільне розслідування
кримінальних справ стосовно фахівців Шосткінських оборон
них підприємств. Оскільки у серпні 1938 р. В. Лєщинського при
значили  начальником  відділення  по  контррозвідувальному
забезпеченню оборонних підприємств, що входило до складу
3 відділу.

Ці співробітники держбезпеки, незважаючи на бездоганні
послужні списки, сумлінне виконання обов’язків, опинилися у
ролі «цапіввідбувайлів» після припинення масових операцій
періоду Великого терору і були засуджені до різних термінів
ув’язнення у виправнотрудових таборах.

13 Васильєв В., Подкур Р. Радянські карателі. Співробітники НКВС – вико
навці «Великого терору» на Поділлі. – K.: Видавець В. Захаренко, 2017. –
240 с. Юнге М. Чекисты Сталина: мощь и бессилие. «Бериевская отте
пель» в Николаевской области Украины. – М.: АИРОXXI, 2017. – 352 с.;
Viola L. Stalinist Perpetrators on Trial. Scenes from the Great Terror in Soviet
Ukraine. – Oxford: Universide Press, 2017. – 304 р.

Черговим поштовхом для персоніфікації виконавців Вели
кого терору став Закон України «Про доступ до архівів репре
сивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–
1991 років», що був ухвалений 21 травня 2015 р. Верховною Ра
дою України. Розширений доступ до особових документів спів
робітників радянських спецслужб надав можливість О. Бажану
та В. Золотарьову опублікувати цикл статей про комендантів
НКВС УРСР та обласних УНКВС, які організовували й особисто
брали участь у стратах «ворогів народу». Дослідники з’ясову
вали їхній життєвий шлях, соціальне походження, освіту, про
сування по кар’єрній драбині комендантських працівників11.

Публікація тритомного науководокументального видання
«Відлуння Великого терору»12 на підставі протоколів закритих
партзборів, оперативних нарад та засідань військових трибу
налів розкрила маніпуляції вищого політичного керівництва
СРСР  щодо звинувачень  співробітників  держбезпеки  у пору
шенні «соціалістичної законності». Упорядникам вдалося про

2003. – 477 с.; Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК–ГПУ–НКВД
в Україні:  особи, факти, документи.  – К.: Абрис, 1997. –  608 с.; Шапо-
вал О.І., Золотарьов В.А. Всеволод Балицький. Особа, час, оточення. –
К.: Стилос, 2002. – 408 с. та ін.

11 Золотарьов В.  «Використані  та  викинуті»:  співробітники УНКВС  по
Харківській області,  засуджені  за  порушення «соціалістичної  закон
ності» наприкінці 1930х рр. // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2015. –
№ 1. – С. 234–360; Бажан О., Золотарьов В. «Ті, хто натискали на гачок»:
коменданти НКВС УРСР та УНКВС Київської області у часи «Великого
терору» // Краєзнавство. – 2016. – № 3–4. – С. 251–283 та ін.

12 Відлуння Великого терору. Зб. док. у трьох томах. Т. 1: Партійні збори
та оперативні наради співробітників управлінь НКВС УРСР (листопад
1938 – листопад 1939 pp.) / авт.уклад.: В. Васильєв, Л. Віола, Р. Подкур. –
K.: Видавець В. Захаренко, 2017. – 744 с.; Т. 2: Документи з архівних кри
мінальних справ на співробітників органів НКВС УРСР, засуджених за
порушення  соціалістичної  законності  (жовтень  1938 p.  –  червень
1943 р.).  –  Кн. 1:  НКВС  Молдавської  АРСР,  Дорожньотранспортний
відділ  ГУДБ НКВС  ПівнічноДонецької  залізниці,  УНКВС  по  Жито
мирській області та УНКВС по Одеській області / авт.уклад.: С. Кокін,
Д. Россман. – 2018. – 728 с.; Т. 3: Чекісти Сталіна в лещатах «соціалістич
ної  законності». Егодокументи 1938–1941 рр. / авт.уклад.: А. Савін,
О. Тепляков, М. Юнге. – 2019. – 936 с. та ін.
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Одним із методів визначення кола порушників «соціалістич
ної законності» стали партійні збори та розширені оперативні
наради співробітників обласних УНКВС, що пройшли наприкін
ці 1938 – початку 1939 рр. На цих чекістських форумах обгово
рювалися  положення постанови  РНК СРСР  і ЦК ВКП(б)  «Про
арешти, прокурорський нагляд і провадження слідства» від 17
листопада 1938 р., результати оперативнослідчої й агентурної
роботи упродовж 1937–1938 рр. У контексті захисту від обви
нувачень партійнорадянського керівництва СРСР у «ворожих
намірах», свідомому порушення «соціалістичної законності», на
цих зборах оприлюднювалися неформальні зв’язки співробіт
ників із керівництвом обласного УНКВС, лунали звинувачення
у масовому використанні провокацій і тортур підслідних, «не
партійній поведінці» тощо. У результаті обопільних обвинува
чень, визначення ступеню наближеності до начальника УНКВС,
кількості повернутих на дослідування кримінальних справ визна
чалися кандидати на порушників «соціалістичної законності»15.

На жаль, поки не вдалося виявити протоколи оперативних
нарад і загальних партійних зборів співробітників УНКВС по
Чернігівській  області.  Тому  немає  змоги  простежити  хроно
логію подій, що передувала арештам І. Алєксандровича та В. Лє
щинського.

Поки єдиним джерелом інформації про підстави для ареш
ту згаданих співробітників УНКВС по Чернігівській області став
лист заступника наркома внутрішніх справ УРСР А. Кобулова
від 6 січня 1939 р. Він був адресований заступнику начальни
ка УНКВС по Чернігівській області Я. Сініціну. У ньому зазнача
лося, що

«[…] по окремих групових справах допущені викривлення рево-
люційної  законності,  неправильні  і  необ’єктивні  методи
слідства, що межують з притупленням партійно-чекістської пиль-

ров Н., Скоркин К. Кто руководил НКВД, 1934–1941: Справочник. – М.:
Звенья, 1999. – С.183.

15 Див.: Подкур Р. Реакція співробітників органів держбезпеки на припи
нення «великого терору» (листопад 1938–1939 рр. // З архівів ВУЧК–
ГПУ–НКВД–КГБ. –2009. – № 2 (33). – С. 136–167; Відлуння Великого те
рору. – Т. 1 та ін.

Цілком вірогідно, що причиною арешту І. Алєксандровича і
В. Лєщинського стали їхні резонансні кримінальні справи, що
були переглянуті одразу після припинення масових операцій
1937–1938 рр. Цьому сприяла  спеціалізація  підрозділу, який
очолював І. Алєксандрович – контррозвідувальне забезпечен
ня галузей економіки. Оскільки це було одним із пріоритетних
напрямків  діяльності  органів  держбезпеки,  керівник  цього
відділу входив до найближчого оточення начальника обласно
го УНКВС. Арешти, перебіг розслідування кримінальних справ,
вироки контролювалися і затверджувалися теж начальником
УНКВС.  Таким  чином, для начальника  обласного управління
керівник відділу контррозвідки мав бути «своєю», довіреною
людиною. Про наближеність свідчили не лише поточні робочі,
але і побутові стосунки: спільне вживання алкоголю, виїзди на
полювання, риболовлю, періодичні сімейні і «товариські» веч
ірки, клопотання про відомчі та державні відзнаки для «своїх»,
прохання про закупівлю дефіцитних товарів під час відряджень
до столиці тощо.

Але після ухвалення постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про
арешти, прокурорський нагляд і провадження слідства» від 17
листопада 1938 р., наказу № 00762 наркома внутрішніх справ
СРСР Л. Берії наближеність до начальника УНКВС стала обтя
жуючою обставиною. Оскільки зазначені директиви не лише
скасовували оперативні накази про проведення масових репре
сивних акцій та встановлювали порядок передачі завершених
слідчих справ, а й обвинувачували чекістів у недотриманні цирку
ляру щодо порядку спрощеного слідства і порушенні «соціаліс
тичної законності». Тому цілком закономірно для радянських
реалій, що новопризначений нарком Л. Берія розпочав кадрову
«чистку» керівного складу союзного, республіканських нарко
матів  внутрішніх  справ  й  обласних  УНКВС від призначенців
«команди Єжова». У контексті цієї «чистки» начальник УНКВС
по Чернігівській області А. Єгоров, якого М. Єжов призначив у
лютому 1938 р., був арештований у грудні 1938 р. і звинуваче
ний у порушенні «соціалістичної законності»14.

14 Після  тривалого розслідування  у липні  1941 р. ухвалою  Військовою
колегію Верховного суду СРСР його засудили до розстрілу. Див.: Пет-
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органів ВНК–ДУ–НКВС у 1937 р. Чернігівський облвиконком за
активну боротьбу з контрреволюцією відзначив його грамо
тою. У 1937 р. став членом Компартії. Очевидно, що в умовах
проведення масових операцій 1937–1938 рр. на посаді началь
ника 3 відділу Чернігівського УНКВС він теж досяг значних ре
зультатів у боротьбі із «шпигунами». Оскільки у серпні 1938 р.
його  нагородили  відомчою  відзнакою  «Почётный  работник
ВЧК–ОГПУ»19. Через кілька днів він отримав чергове спецзван
ня «старший лейтенант державної безпеки».

В. Лєщинський народився у 1904 р. У 1921–1923 рр. працю
вав покрівельником. Із 1924 р. – робітник цукрового радгоспу,
профуповноважений спілки цукорників. У 1925–1926 рр. – на
профспілковій. Комсомольській  роботі, виконував обов’язки
керуючого справами райкому партії. У 1927 р. став членом Ком
партії. У 1926–1928 рр. – червоноармієць, політбоєць Червоної
армії. Після демобілізації – у 1928–1930 рр. голова завкому Ко
жанського цукрового заводу на Фастівщині. У 1930–1931 рр. –
секретар Фастівського райвиконкому, у 1931 р. – голова Фастів
ської райспоживспілки. Із 1932 р. почав працювати в органах
держбезпеки. Спочатку він був на посаді позаштатного упов
новаженого секретнополітичного відділення у м. Остер Черні
гівської області.  У  1933 р.  отримав  5 діб  арешту  через  втечу
арештованого. Згодом його як штатного співробітника пере
вели на посаду помічника уповноваженого ДПУ до м. Шостка
(нині Сумської області). Із лютого 1935 р. його відкликали до
Чернігова на посаду уповноваженого економічного відділу, із
1937 р. – оперуповноважений, помічник начальника, начальник
відділення 3 відділу УНКВС по Чернігівській області. На момент
арешту був тимчасово виконуючим обов’язки начальника еко
номічного відділу УДБ УНКВС по Чернігівської області20.

Спеціальні перевірки кадрових підрозділів держбезпеки не
виявили вагомих компрометуючих матеріалів на І. Алєксандро

19 Держархів Чернігівської обл., ф. П470, оп. 4, спр. 1082, арк. 1–12; ГДА
СБ України, м. Чернігів, ф. 5, спр. 5070, т. 1, арк. 21; спр. 1722ос.

20 Держархів Чернігівської обл., ф. П470, оп. 4, спр. 1082, арк. 1–12; ГДА
СБ України, м. Чернігів, ф. 5, спр. 5070, т. 1, арк. 33.

ності з боку окремих оперативних співробітників і начальників
відділів»16.

Зокрема, у листі згадувалися три співробітника УНКВС по Чер
нігівській  області –  Іона  Алєксандрович,  Валеріан  Анохін та
Володимир Лєщинський17.

Постанову на арешт І. Алєксандровича та В. Лєщинського
ухвалили 18 березня 1939 р. після проведення службового роз
слідування і встановлення фактів порушення «соціалістичної
законності» співробітниками УНКВС по Чернігівській області.
Арешт санкціонував виконуючий обов’язки військового про
курора прикордонних і внутрішніх військ НКВС УРСР, військо
вий юрист 1 рангу Морозов18.

Загалом згадані співробітники доволі довго перебували на
службі в  органах  держбезпеки  та  мали  бездоганні  послужні
списки. У своєму віці на момент арешту (І. Алєксандровичу було
33  роки,  В. Лєщинському  –  35  років)  успішно  рухалися  по
кар’єрній драбині.

І. Алєксандрович народився у 1906 р. Розпочав свою діяль
ність в органах держбезпеки у лютому 1929 р. на посаді дільнич
ного  уповноваженого Первомайського  окрвідділу ДПУ  УСРР.
Згодом працював помічником уповноваженого ОВ ДПУ у м. Ми
колаєві; уповноваженим ОВ ДПУ м. Кіровськ Одеської області;
уповноваженим УНКВС по Одеській області; уповноваженим та
оперуповноваженим  УНКВС  по Дніпропетровській  області. У
квітні 1933 р. його перевели на посаду начальника відділення
3 відділу, у травні 1934 р. очолив 3 відділ УДБ УНКВС по Чер
нігівській області.

Про успішність його оперативної роботи свідчили відомчі
заохочування. Так у 1931 р. «як бойовий чекіст» отримав від
командування 43го стрілецького полку грамоту і нагородну
зброю (револьвер); у 1936 р. за успішну роботу у складі опера
тивної групи у м. Шостці керівництво УНКВС по Чернігівській
області  оголосило йому подяку; на 20у річницю заснування

16 ГДА СБ України, ф. 16, спр. 38, арк. 1.
17 Там само, арк. 3.
18 Там само, ф. 5, спр. 67989, т. 1, арк. 3.
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люційної підпільної організації серед фахівців […], застосовую-
чи методи фізичного впливу до арештантів, провокаційну об-
робку  арештованих у камерах створювали неіснуючу “право-
троцкістську організацію”».

Також І. Алєксандровича звинувачували у безпідставних ареш
тах громадян китайського походження, які, начебто, шпигували
на користь Японії23.

Заарештовані чекісти на допитах наголошували, що вони чес-
ні співробітники і були уведені в оману колишнім керівництвом
УНКВС по Чернігівській області. Якщо В. Лєщинський частково
визнавав провину за необґрунтовані арешти, то І. Алєксандро
вич  категорично не  визнавав  пред’явленого  обвинувачення.
Він акцентував увагу слідчого, що його арешт – це розплата за
викриття «шкідників» у чекістському середовищі24.

Загалом  оцінюючи  висловлювання  І. Алєксандровича  та
В. Лєщинського на допитах, можна зробити висновок, що міжо
собистісні стосунки між чекістами наприкінці 1938–1939 рр.,
незважаючи на корпоративні інтереси, кастову приналежність,
були  сповнені  заздрощів,  скандалів,  доносів  та  гучних  вик
риттів. Обидва фігуранти справи не тільки намагалися примен
шити власну роль у фальсифікації кримінальних справ та тор
турах, а й перекладали провину на «колегу по зброї».

В. Лєщинський у протоколі допиту від 2 квітня 1939 р. свід
чив про використання слідчими І. Алєксандровичем та Є. Гро
мовенком «фізичного впливу» до заарештованого Кузьміна для
отримання «потрібних свідчень»25. У власноручних свідченнях
В. Лєщинський намагався применшити власну роль у фальсифі
кації кримінальних справ, докладно описуючи внесок начальни
ка 3 відділу І. Алєксандровича та його підлеглих щодо тиску на
арештованих26. У свою чергу, на допиті 21 квітня 1939 р. І. Алєк
сандрович категорично відмовився визнавати факт застосуван

23 ГДА СБ України м. Чернігів, ф. 5, спр. 5070, т. 1, арк. 40.
24 Там само, ф. 6, спр. 5070, т. 1, арк. 54, 109.
25 Там само, арк. 57.
26 Там само, арк. 84–88, 89–90.

вича та В. Лєщинського. Під час службових атестацій вони от
римували позитивні характеристики їхньої оперативнослідчої
й  агентурної  діяльності.  Єдиною плямою  на  репутації В. Лє
щинського був факт арешту його брата, М. Лєщицького, за ку
півлю товарів на фальшиві гроші21.

Однак, незважаючи на такий послужний список, бездоганну
репутацію, обидва були заарештовані з формулюванням:

«Проводив ворожу роботу разом з ворогом народу А. Єгоровим,
створював  фіктивні справи,  проводив необґрунтовані арешти
та застосовував неправильні методи ведення слідства»22.

В. Лєщинський та І. Алєксандрович були заарештовані відпо
відно 19 та 20 березня 1939 р.

Справа на І. Алєксандровича та В. Лєщинського зберігається
у архівному підрозділі УСБУ по Чернігівській області та налічує
9 томів. Згадана справа містить цікаві документи для вивчення
механізму реалізації масових операцій під час Великого теро
ру: методики створення фальсифікованих кримінальних справ,
застосування психологічних і фізичних тортур. Водночас сто
рінки архівнокримінальної справи розкрили стратегії, що зас
тосовувалися  співробітниками  держбезпеки  для захисту  від
обвинувачення у порушенні «соціалістичної законності».

Наріжним  каменем  обвинувачення  І. Алєксандровича  та
В. Лєщинського було проведення необґрунтованих арештів се
ред інженернотехнічних працівників оборонної промисловості
м. Шостки. Постановою від 22 травня 1939 р. старшим слідчим
слідчої частини УДБ НКВС УРСР молодшим лейтенантом держ
безпеки Лабузовим обидва обвинувачувалися у

«фальшуванні  кримінальних  справ,  документуванні  існуючих
недоліків у  виробничій діяльності заводів  і позитивну роботу
спеціалістів на заводах як шкідницьку діяльність».

Також Лабузов акцентував увагу першого заступника наркома
внутрішніх справ УРСР А. Кобулова, що

«[…]  використовуючи  збочені  і  провокативні  методи  ведення
слідства, не маючи конкретних даних про наявність контррево-

21 ГДА СБ України, м. Чернігів, спр. 1722ос.
22 Там само, ф. 6, спр. 5070, т. 1, арк. 1, 24.
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спрацював імідж «борця за справедливість» – як стратегія за
хисту від обвинувачення у фальсифікації кримінальних справ –
І. Алєксандровича.

Слідство у кримінальній справі тривало майже рік – із бе
резня 1939 р. до лютого 1940 р. В обвинувальному висновку від
1 лютого 1940 р. І. Алєксандрович оголошувався безпосереднім
керівником  слідства  у кримінальних справах  інженернотех
нічних працівників Шосткінських оборонних заводів, який сис
тематично примушував арештованих до обмовлянь осіб, які,
нібито, були причетними до антирадянських формувань. Для
отримання необхідних свідчень І. Алєксандрович застосовував
до арештованих фахівців провокації, погрози і тортури.

В. Лєщинського обвинувачували у фальсифікації криміналь
них справ на інженернотехнічних працівників Шосткінських
оборонних  заводів, використанні тортур  для  отримання не
правдивих свідчень.

Обвинувальний  висновок  підписав  помічник  начальника
слідчої частини УДБ НКВС УРСР лейтенант держбезпеки Нос
ков, який кваліфікував злочини І. Алєксандровича і В. Лєщинсь
кого згідно із статтями 20617 «б» та 20617 «а»32 Криміналь
ного кодексу УРСР відповідно33.

Засідання військового трибуналу військ НКВС Київського
округу у складі головуючого військового юриста першого ран
гу Короткіна, членів суду Фельдмана, лейтенанта держбезпе

32 У статті зазначалося: «20617, пункт а) За зловживання владою, пере
вищення влади, бездіяльність влади, а також недбайливе ставлення
до служби особи начальницького складу РобітничоСелянської Черво
ної Армії, якщо ці дії вчинювано систематично або з корисливих мірку
вань чи з іншої особистої зацікавленості, а також якщо вони мали своїм
наслідком дезорганізацію доручених їй сил чи дорученої їй справи, або
розголошення військових таємниць чи інші тяжкі наслідки, але заві
домо могли їх мати, чи були вчинені  за воєнного часу або в бойовій
обстановці, – позбавлення воли на строк не менше як шість місяців;
б) за ті самі дії при особливо обтяжуючих обставинах вищий захід со
ціальної оборони…». См.: Кримінальний кодекс УРСР. Офіційній текст
з змінами і доповненнями на 1 жовтня 1938 р. / сост. Народний комі
саріат юстиції. – К., 1938. – С. 132.

33 ГДА СБ України, ф. 6, спр. 5070, т. 7, арк. 204–219.

ня тортур до ув’язнених і перекладав провину на своїх підлег
лих Є. Громовенка та В. Лєщинського27.

Також у протоколі допиту від 20 квітня 1939 р. І. Алєксанд
рович зазначав, що його арешт пов’язаний з помстою та накле
пом його колег – начальника 4 відділу Я. Баутіна28, секретаря
обласної «трійки» П. Колоса та заступника начальника УНКВС
по Чернігівській області Я. Сініцина. Згідно свідчень І. Алєксанд
ровича, він викрив їхні порушення «соціалістичної законності»
на партійних зборах у грудні 1938 р. та січні–лютому 1939 р.,
написав  у  січні  1939 р.  листа  генеральному  секретарю  ЦК
ВКП(б) Й. Сталіну та наркому внутрішніх справ СРСР Л. Берії29.
На подальших допитах та у власноручних свідченнях, зокрема
від 22–31 серпня 1939 р., він акцентував увагу слідчого, що до
викривальних виступів його ніхто не звинувачував у порушенні
«соціалістичної  законності». Зокрема,  заступник  начальника
УНКВС по Чернігівській області Я. Сініцин у виступі на партій
них зборах 7 січня 1939 р. засвідчив, що звинувачувати І. Алєк
сандровича

«[…] у злочинах не можна, оскільки він  [Я. Сініцин] був у курсі
всіх справ 3 відділу[…]»30.

Але у слідчих слідчої частини УДБ НКВС УРСР були вагомі
докази участі І. Алєксандровича та В. Лєщинського у фальсифі
кації кримінальних справ і застосуванні тортур. Тож, ні акцен
тування уваги В. Лєщинським на тому, що він був лише одним
із групи слідчих, ні доведений факт, що згадані фальсифіковані
кримінальні справи у процесі слідства перевірялися співробіт
никами апарату НКВС УРСР, НКВС СРСР та обласною прокура
турою, не допомогли заперечити обвинувачення31 . Також не

27 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 1, арк. 110 зв.
28 Про діяльність Я. Баутіна див.: Подкур Р., Лисенко О. Жертва, свідок чи

виконавець? Кримінальна справа на співробітника УНКВС по Чернігів
ській області Я. Баутіна // З архівів ВЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – № 2. – 2018. –
С. 25–69.

29 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 1, арк. 109; т. 6, арк. 23.
30 Там само, т. 6, арк. 23–226.
31 Там само, т. 1, арк. 62.
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УНКВС  по  Чернігівській  області  Е. Шперлінг.  Він  свідчив, що
І. Алєксандрович під час допиту його катував39.

Аналіз свідчень свідків розкрив процес маргіналізації осо
бистості підслідного. Знаходячись під психологічним тиском,
зазнаючи тортур, підслідні були позбавленні будьякого захис
ту з боку прокурорських працівників. Судді спеціальної колегії
обласного суду  теж  не  гарантували  справедливого судового
розгляду  кримінальної справи.  Таким  чином,  порушувалися
базові права громадянина, гарантовані «Сталінською Конститу
цією». Хоча на цьому факті неодноразово наголошували колиш
ні підслідні, але ні прокурорські працівники, ні судді не акцен
тували на подібних висловлюваннях, переводячи їх у площину
порушення «соціалістичної законності».

Військовий трибунал військ НКВС Київського округу 27 бе
резня  1940 р.  згідно  із  ст. 20617«а»  Кримінального  кодексу
УРСР засудив І. Алєксандровича на шість років, В. Лєщинсько
го – до трьох років ув’язнення у виправнотрудових таборах.
Вироком суду їх позбавили спеціальних звань: І. Алєксандро
вича – «старшого лейтенанта державної безпеки», В. Лєщинсь
кого – «сержанта державної безпеки»40.

Оскільки І. Алєксандрович і В. Лєщинський не визнали себе
винними,  вони  написали касаційні  скарги. Фігуранти  кримі
нальної справи висловлювали незгоду з вироком і клопоталися
про його скасування та направлення кримінальної справи на
додаткове розслідування41.

10 квітня 1940 р. І. Алєксандрович у листі до голови Верхов
ного  суду СРСР  І. Голякова зазначав, що  кримінальна  справа
стосовно  його  фальсифікована,  вирок  несправедливий.  Ко
лишній співробітник держбезпеки наполягав, що він, сумлін
ний і чесний чекіст, став жертвою змови з метою дискредитації

39 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 8, арк. 68.
40 Там само, арк. 148–150.
41 ГДА СБ України, ф. 5, спр. 5070, т. 9, арк, 5зв., 8. У кримінальній справі

касаційних скарг І. Алєксандровича, В. Лєщинського не виявлено. Факт
їх написання встановлений на підставі протоколів допитів підслідних
та їх власноручних свідчень.

ки Суригіна, секретаря військового юриста Писарєва щодо роз
гляду кримінальної справи І. Алєксандровича та В. Лєщинсько
го відбулося 20–27 березня 1940 р. у приміщенні Шосткінського
райвідділу НКВС у закритому режимі34.

Під час судового засідання поведінка І. Алєксандровича та
В. Лєщинського кардинально відрізнялася. І. Алєксандрович на
магався затягнути розгляд кримінальної справи, вимагав опи
тати всіх заявлених свідків (дехто хворів, перебував у відрядже
ні тощо), направити справу на нове розслідування, скаржився
на відсутність можливості ознайомитися із всіма матеріалами
справи, обвинуватив окремих співробітників НКВС УРСР і війсь
кового  прокурора  у  фальсифікації  злочинів  і  т. д.  Упродовж
всього судового засідання він поводив себе зухвало, ображав
свідків, переривав їх, намагався сперечатися. Тож члени три
буналу ухвалили рішення про видалення І. Алєксандровича із
зали засідання35. В. Лєщинський, навпаки, ніяких додаткових
клопотань не подавав. Обидва підсудні не визнали себе винни
ми і зголосилися надати свідчення членам трибуналу36.

Свідчення, що були оголошені на судовому засіданні, розк
ривали деталі конвеєрної фальсифікації кримінальних справ
співробітниками УНКВС по Чернігівській області, у тому числі і
підсудними. Існувала налагоджена система отримання свідчень
від підслідних. Після відмови надати необхідні слідчому свід
чення чи підписати вже написані протоколи арештованим пог
рожували побиттям чи розстрілом37, шантажували фізичним
насиллям стосовно членів родини підслідного, проводили про
вокації у камері утримання38. Тортури застосовувалися прак
тично до всіх підслідних, які не погоджувалися із звинувачен
нями. Так, одним із свідків на судовому процесі був колишній
тимчасово  виконуючий  обов’язки  начальника  3го  відділу

34 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 8, арк. 49.
35 Там само, арк. 77.
36 Там само, арк. 50–51.
37 Там само, арк. 57.
38 Там само, арк. 63.
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В. Лєщинського, фальсифікувалися матеріали про порушення
ними «соціалістичної законності», долучалися  наклепницькі
свідчення45. На допиті 19 грудня 1940 р. він звинуватив заступ
ника начальника слідчастини УДБ НКВС УРСР С. Калузького46,
колишнього начальника слідчастини УДБ НКВС УРСР М. Казіна
та старшого слідчого слідчастини УДБ УНКВС УРСР Лабузова
у фальсифікації  його  кримінальної  справи47. Такі дії  слідчих,
стверджував І. Алєксандрович на допиті 20 грудня 1940 р., були
можливі за потурання заступника наркома внутрішніх справ
УРСР М. Горлінського, прокурора Київського округу бригадного
військового юриста Морозова та його помічника Хачатуряна48.
Однак, обвинувачуючи керівництво і слідчих НКВС, керівника
прокуратури військ НКВС у фальсифікації, він клопотався про
передачу кримінальної справи із компетенції слідчої частини
УДБ НКВС УРСР до армійської прокуратури49. В. Лєщинський 17
грудня  1940 р.  також  підтримав це  клопотання50.  Однак  їхні
клопотання були відхилені і кримінальна справа залишилася у
провадженні слідчої частині УДБ НКВС УРСР51.

Для дискредитації загалом процесу розслідування І. Алєк
сандрович розповідав про факти злочинної діяльності слідчих
НКВС УРСР. У власноручних свідченнях він заявив, що заступ
ник начальника слідчої частини УДБ НКВС УРСР С. Калузький і
помічник начальника  відділення  УДБ НКВС  УРСР  І. Друшляк
вбили під час допиту підслідного Тарасова52. І. Друшляк спочат
ку  був  засуджений  до  розстрілу,  але  після  касаційної скарги

45ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 9, арк. 9–10.
46 Він був заарештований 5 лютого 1941 р. Однак 1 липня 1941 р., згідно

ухвали  військової  прокуратури  військ НКВС Київського  військового
округу, був виправданий, кримінальна справа припинена.

47 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 9, арк. 14
48 Там само, арк. 19.
49 Там само, арк. 9–10.
50 Там само, арк. 46–47.
51 Там само, арк. 22.
52 Там само, арк. 22.

з боку керівників  УНКВС по Чернігівській області.  Він також
скаржився на використання незаконних методів введення слід
ства: побиття, інсценування розстрілів, утримання в карцері42.

Але розгляд касаційних скарг затягнувся. Між військовою
колегією  Верховного  суду  СРСР,  прокуратурою  військ  НКВС
Київського округу і начальником Київської в’язниці упродовж
лютого–липня 1940 р. відбувалося жваве листування щодо не
обхідності  етапування  вже  засуджених  І. Алєксандровича  і
В. Лєщинського. Не дочекавшись рішення касаційної інстанції,
20 вересня 1940 р. засуджених етапували до виправнотрудово
го табору металургійного комбінату «Північнікель» на станції
Оленья Кіровської залізниці.

Але розгляд касаційних скарг відбувся. Що саме посприяло
скасуванню вироку  –  чи  аргументи,  викладені  у  касаційних
скаргах, протест прокурора військ НКВС Київського округу чи
лист до  голови  Верховного  Суду  –  наразі  невідомо.  Однак  4
жовтня 1940 р. військова колегія Верховного суду СРСР вирок
військового  трибуналу  скасувала  і  направила  кримінальну
справу на перегляд зі стадії попереднього розслідування і пе
рекваліфікувала діяння І. Алєксандровича і В. Лєщинського на
ст. 20617 «б» Кримінального кодексу УРСР. Члени військової
колегії Верховного суду СРСР вимагали від слідчих встановити у

«[…]  яких межах  і  які  були важкі  наслідки  систематичних  по-
рушень  соціалістичної  законності  І. Алєксандровичем  і  В. Лє-
щинським»43.

У результаті засуджених чекістів із табору етапували до Київ
ської в’язниці, до якої вони прибули 11 грудня 1940 р44.

Із початком  повторного розслідування у протоколі  допи
ту  від  16  грудня  1940 р.  І. Алєксандрович  акцентував  увагу
старшого слідчого слідчої частини УДБ НКВС УРСР лейтенанта
держбезпеки Кокостікова на тому, що попередня кримінальна
справа була фальсифікована. На його думку, із справи вилучали
ся документи, що доводили невинуватість І. Алєксандровича і

42 ГДА СБ України м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 9, арк. 79 зв.
43 Там само, арк. 69.
44 Там само, арк. 82–83.
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3 відділу. У протоколі допиту від 16 січня 1941 р. він зазначав,
що  не  був  самостійним  начальником  з  правом  проведення
арештів. Із початку розслідування «шосткінської справи» він
лише очолював відділення 3 відділу УНКВС. Безпосереднє ке
рівництво кримінальними справами по «шосткінських оборон
них заводах» здійснювали начальники відділів Г. Толчинський,
Е. Шперлінг, начальник УНКВС по Чернігівській області М. Кор
нєв та заступник начальника УНКВС Я. Сініцин56.

В. Лєщинський теж почав притримуватися подібної страте
гії. Зокрема, у протоколі допиту від 17 грудня 1940 р. він також
не визнавав провини у необґрунтованих арештах, психологіч
них і фізичних тортурах підслідних і наполягав на фальсифі
кації кримінальної справи57.

Проте обрана тактика по дискредитації слідчих, матеріалів
обвинувачення, перекладання відповідальності на керівників
УНКВС по Чернігівській області та апарат НКВС УРСР не при
звела до бажаного результату. У обвинувальному висновку від
27 травня 1941 р. фактично повторювалися вже відомі обви
нувачення: І. Алєксандрович – безпосередній керівник слідства
по  кримінальних  справах  інженернотехнічних  працівників
Шосткінських оборонних заводів,

«[…]  систематично  примушував  арештованих  да  самообмов-
ляння та оббріхування осіб, нібито  учасників  антирадянських
формувань»,

масових безпідставних арештах 32 громадян китайського по
ходження за звинуваченням у шпигунстві на користь Японії.
Також його та В. Лєщинського обвинуватили у психологічних
та фізичних тортурах підслідних. Слідчий Кокостіков кваліфіку
вав ці злочини згідно ст. 20617«а», із текстом обвинувального
вироку погодився нарком державної безпеки УРСР П. Мешик58.
Фактично для І. Алєксандровича полегшили кримінальну ква
ліфікацію його злочину.

56 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 9, арк. 32.
57 Там само, арк. 46–47.
58 Там само, арк. 219–228.

вищу міру покарання замінили на 10 років ув’язнення53. Сто
совно  С. Калузького  було  ухвалено  окреме  визначення,  але
військовий прокурор Морозов так і не розпочав розслідування
участі С. Калузького у вбивстві.

Факт арешту С. Калузького у лютому 1941 р. став відомим
І. Алєксандровичу. Тому у клопотанні від 3–6 березня 1941 р.
він наголосив на мотиві арешту С. Калузького:

«[…] за злочині дії при проведенні слідства по різних справах».

Він зазначав, що саме С. Калузький провадив перше слідство
його кримінальної справи. Тому мотив арешту С. Калузького
І. Алєксандрович намагався інтерпретувати як фальсифікацію,
у тому числі і його кримінальної справи54.

Також І. Алєксандрович і В. Лєщинський продовжували вда
вати ретельних виконавців наказів керівництва УНКВС–НКВС
УРСР. Зокрема, провину за фальсифікацію кримінальної спра
ви інженернотехнічних працівників Шосткінських оборонних
заводів І. Алєксандрович учергове перекладав на заступника
начальника УНКВС по Чернігівській області Я. Сініцина55.

Тому, на думку І. Алєксандровича, для приховування влас
них злочинів,  прокурорського  недбальства  та  покарання  за
викриття  порушень  «соціалістичної  законності»  в УНКВС  по
Чернігівській області була сфальсифікована його кримінальна
справа.

Паралельно  І. Алєксандрович  намагався  применшити рі
вень власної управлінської компетенції на посаді начальника

53 Із  початком німецькорадянської  війни  І.  Друшляка  направили  на
фронт, де 1943 р. його судимість була знята.

54 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 9, арк. 105. Також у згада
ному  клопотанні  І. Алєксандрович  нагадав, що колишній  начальник
УНКВС по  Чернігівській області А. Єгоров  у  протоколі допиту від  28
березня 1939 р. спочатку визнав, що він «є ворогом народу та прово
див шкідницьку діяльність по завданню О. Успенського». Спочатку се
ред виконавців його завдань по фальсифікації кримінальних справ він
називав прізвища І. Алєксандровича, В. Лєщинського. Однак, невдовзі
А. Єгоров відмовився від попередніх свідчень.

55 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 9, арк. 23.
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І. Алєксандрович та В. Лєщицький, опинившись у ролі «ца
піввідбувайлів», намагалися  використати  службові  навички
для мінімізації покарання за злочини, що здійснювалися прак
тично  усіма  співробітниками держбезпеки  обласних  УНКВС.
Тому вони заперечували й оскаржували особисту відповідаль
ність за порушення «соціалістичної законності», перекладали
провину на колег та керівництво УНКВС і НКВС УРСР, намага
лися применшити власну участь у скоєних злочинах, дискре
дитувати слідчих  і загалом весь процес розслідування їхньої
кримінальної справи.

Відносно м’які вироки були результатом не стратегії захис
ту, а лінією партійнорадянського керівництва СРСР. Й. Сталін
та його оточення не були зацікавлені у реальному покаранні
всіх виконавців масового вбивства населення у 1937–1938 рр.
Під жорстке покарання підпадали керівники – ставленики М. Єжо
ва, тобто, за традицією більшовицького режиму, змінювалася
вся  креатура  знятого/арештованого керівника. Ця  практика
була  використана  стосовно  команди  колишнього  наркома
внутрішніх справ СРСР Г. Ягоди, наркома внутрішніх справ УРСР
В. Балицького та ін. Жорсткі вироки серед низової ланки отри
мували відверті садисти, причетні до вбивства підслідних, ма
сових фальсифікацій кримінальних справ. Інші здебільшого або
отримували незначні терміни ув’язнення як І. Алєксандрович
та В. Лєщицький, або звільнялися із органів держбезпеки і пере
водились до неоперативних підрозділів, зокрема до Головного
управління таборів, або після завершення військової служби
працювали на господарських посадах.

Німецькорадянська війна внесла свої корективи у соціаліза
цію та працевлаштування звільнених та засуджених співробіт
ників НКВС. Частина з них була призвана в регулярну армію,
частина почала працювати в системі ГУЛАГУ, міліції чи пожеж
ній охороні.

На сьогодні ми не маємо вичерпної інформації про подаль
шу долю згаданих співробітників держбезпеки. Відомо лише те,
що В. Лєщинський під час німецькорадянської війни проходив
службу  в  званні  сержанта  на  посаді  дізнавача  особливого
відділу 220 армійського запасного стрілецького полку, був наго

Повторне  засідання  військового  трибуналу  військ  НКВС
Київського округу відбулося 19–23 червня 1941 р. у м. Шостка.
Очолив засідання трибуналу військовий юрист 1 рангу Гур’єв,
членами трибуналу стали старший лейтенант державної без
пеки Власенко і лейтенант державної безпеки Головатий, сек
ретарював на засіданні Твєрской. Як і на першому засіданні, ні
І. Алєксандрович, ні В. Лєщинський винними себе не визнали59.

Після тривало судового розслідування військовий трибунал
військ НКВС Київського округу І. Алєксандровича засудив до
п’яти років позбавлення волі у виправнотрудових таборах із
позбавленням спецзвання «старший лейтенант держбезпеки»,
без ураження в правах, із зарахуванням попереднього ув’язнен
ня з 20 травня 1939 р. В. Лєщинський отримав три роки таборів
із позбавленням звання «сержант держбезпеки». Термін ув’яз
нення йому почали лічити із 19 травня 1939 р.60 Зважаючи на
зарахування терміну попереднього ув’язнення, значну части
ну терміну покарання колишні чекісти вже відсиділи.

Отже, ймовірно, причиною арешту І. Алєксандровича стала
його наближеність до креатури наркома внутрішніх справ СРСР
М. Єжова – начальника УНКВС по Чернігівській області А. Єго
рова, участь у необґрунтованих арештах інженернотехнічних
працівників  Шосткінських  оборонних  підприємств,  викорис
тання  психологічного  тиску  та  фізичних  тортур  стосовно
підслідних, надмірна активність у виявленні порушників «соц
іалістичної  законності»  на  партійних  зборах  співробітників
обласного УНКВС. Саме комплекс цих та інших маркерів став
причиною арешту І. Алєксандровича.

В. Лєщинський потрапив у лещата «сталінського правосуд
дя» як сумлінний виконавець настанов І. Алєксандровича під
час фальсифікації кримінальних справ. Адже, окрім В. Лєщинсь
кого, розслідування кримінальної справи інженернотехнічних
працівників Шосткінських оборонних підприємств провадили
понад півтора десятка слідчих. Однак лише В. Лєщинський от
римав в’язничний термін.

59 ГДА СБ України, м. Чернігів, ф. 6, спр. 5070, т. 9, арк. 285 зв.
60 Там само, арк. 321–323.
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роджений, отримав 28 травня 1944 р. медаль «За оборону Ле
нінграду»61. У 1958 р., він звертався до Чернігівського обласного
управління КДБ з проханням надати йому довідку про стаж62.

Подальший життєвий шлях І. Алєксандровича відстежити
поки не вдалося. Особова справа не містить жодної інформації,
що розкрила б його подальшу долю.
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Methods and Methodology. Anthropological and prosopography were the main
methods in the process of reconstruction the critical stages of the
I. Alexandrovich and V. Leshchinsky biographies. The author also used
the biographic, problem-chronological, specific-search, historical-genet-
ic, linear-chronological methods, methods of psychological and historical
reconstruction.

Conclusions. The author introduces some archival materials into scientific
discourse for the first time. Basing on them, she highlights some nuan-
ces of planning and realisation of mass repressions in 1937–1938. The
author examines the strategies of the behaviour of state security offi-
cials who tried to protect themselves from accusations of violating «socia-
list legitimacy». For example, it is the denial of one’s guilt or transferring
blame to colleagues or leadership of the Chernihiv regional NKVD directo-
rate and the NKVD of the UkrSSR; demonstrative remorse; demonstra-
tion of personal loyalty to the senior party-Soviet leadership of the USSR.

The author concluded that neither in the post-war period nor in the
following decades, the goal of real punishing state security officers was
not set. The real punishment (in particular, the shooting) received only
odious executives who were in the closest companies of the USSR or
UkrSSR People’s Commissars. All other former state security officers
were either arrested or imprisoned for short periods or released from
the NKVD. At the same time, they had the opportunity to continue their
careers in economic bodies or enterprises. Such change of the sphere
was the way to compensate for dismissal.

Key words: Great Terror, state security bodies, political repression, NKVD,
executors.
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Lysenko O. Enemies vs witnesses: the punishment
of the Chernihiv Regional NKVD directorate

staff after the end of the Great Terror

The purpose of the article is to define the behaviour patterns of employees of
the state security bodies during the Great Terror. Also, the author paid
attention to the strategies, which the employees used after the terror to
avoid or minimise the punishment for ‘violating the socialist legitimacy’.
The author used the materials of the archival-criminal cases, case inves-
tigation materials and personal files of two NKVD employees: former
chief of the 3d Department of the Chernihiv Regional NKVD directorate,
State Security Senior Lieutenant Iona Aleksandrovich and Acting Head
of the Economics Department of the NKVD State Security Service in the
Chernihiv Oblast State Security Sergeant Volodymyr Leshchinsky.
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відносини як протиборство «своїх» та «чужих», «героїв» та «во-
рогів». Радянська пропаганда прагнула представити «героїчний»
образ співробітників ОДПУ/НКВС у контексті боротьби із «ворога-
ми». Ці пропагандистські образи апелювали до архаїчних уявлень
про «добро» та «зло».

Плакатне мистецтво ефективно репрезентувало образи влад-
них структур завдяки своїй доступності та зрозумілості для масового
глядача. Радянський плакат перетворився на фактор соціальної
мобілізації. Плакати спонукали до боротьби із ворогом, водночас
«легітимізуючи» дії органів державної безпеки СРСР.

У статті аналізується знакова структура радянських плакатів.
Авторкою  зроблений  висновок  про  те,  що  радянський  агітпроп
звертався до образів та символів релігійного мистецтва та народного
епосу з метою більш дієвого маніпулювання суспільною думкою.
Зокрема, плакатисти використовували такі символічні позначення
органів ОДПУ/НКВС, як блискавка, меч, рука, антропоморфні зоб-
раження. Знайомі реципієнтові символи були екстрапольовані під
новим кутом на суспільно-політичне життя 1930-х рр. Образ співро-
бітників Державного політуправління, а згодом Наркомвнусправа
конструювався як образ «захисника», «охоронця», «справедливої
караючої сили». Візуальні образи співвідносилися із вербальними,
які широко пропагувалися ЗМІ. Повторюваність цих образів закріп-
лювала стереотипи.

Ключові слова: пропаганда 1930-х рр., радянський плакат, радянська
карикатура, візуальні образи ОДПУ/НКВС.

Уся радянська культура, включаючи пануючу ідеологію, бу
ла міфологізована1. Плакатне мистецтво СРСР 1930х рр. можна
інтерпретувати крізь призму теорії архетипів, запропонованою
Карлом Юнгом. Радянська пропаганда, застосовуючи певні візу
альні символи, актуалізувала архетипи «героя» та «ворога». Міф
про героя, який перемагає зло у подобі змія і рятує свій народ,
є універсальним. У цю просту та зрозумілу схему був «вписа
ний» героїчний образ радянських каральних органів. Антаго
ністом «герою» виступав «ворог», що втілював постійну загрозу
спільноті (родині, батьківщині).

Метод композиційного протиставлення перетворився на по
ширений засіб візуальної презентації органів держбезпеки у ра
дянському плакаті та карикатурі. Плакати були побудовані на

1 Гюнтер Х. Архетипы советской культуры // Социалистический канон:
сб. ст. под общ. ред. Х. Гюнтера, Н. Добренко. – СПб: Академический про
ект, 2000. – С. 743–785.
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ка, меч, рука, антропоморфні зображення (псевдореалістичні
зображення співробітників органів держбезпеки, прикордон
ної та внутрішньої охорони, міліції). Вони були досить поши
реними та тиражованими агітпропом. Відповідно, критичність
реципієнта  до  плакатних  сюжетів,  що  повторювалися,  була
дуже низькою.

У якості матеріалу для аналізу були використані 21 плакат
та 17 карикатур 1930х рр. Головним критерієм відбору було
відображення у них теми діяльності ОДПУ/НКВС. Зокрема, це
роботи плакатистів Віктора Дені, Володимира Добровольсько
го,  Миколи  Долгорукова,  Олексія  Кокорекіна,  Дмитра  Мора,
Павла СоколоваСкалі, Михайла Хазановського, карикатуристів
Бориса Єфімова, Костянтина Ротова, Бориса Фрідкіна та ін. По
чинаючи з 1932 р., у СРСР видавництво агітаційних плакатів
централізовано скеровувалося комуністичною партією. Усі са
мостійні об’єднання, що займалися до того друком графічної
продукції («Сельхозгиз», «АХРР», «Центрсоюз», «Гострудиздат»
та ін.) були ліквідовані. Відповідно до постанови ЦК ВКП(б) про
плакатну літературу від 11 березня 1932 р., «плакатнокарика
турна справа» була зосереджена в «ИЗОГИЗе»5. Це видавництво
розподіляло  замовлення  між  художниками,  які  у  візуальних
образах втілювали ідеологічні гасла. Відома східна сентенція –
одна картина варта тисячі слів – стала дієвою зброєю радянсь
ких плакатистів. Ефективність візуальної пропаганди забезпе
чувалася, крім іншого, використанням символів, запозичених
із релігійної традиції та народної творчості, але у новій інтерп
ретації. Чим простішими та однозначним було зображення, тим
більш дієвим воно було.

Символ «блискавка»
У  християнській  культурі вона  символічно  презентувала

Божий суд. Мірча Еліаде зазначав, що блискавка у різних реліг
ійних системах розцінювалася як прозріння, «жахлива таємни
ця», що преображає світ.

5 Постановление ЦК ВКП(б) о плакатной литературе // За большевист
ский плакат: Дискуссия и выступления в институте ЛИЯ. – М.–Л.: ОГИЗ–
ИЗОГИЗ, 1932. – С. 3–4.

діалектичному протиставленні: «свого»–«чужого»; «добра»–«зла».
Якщо зображення ворога на плакаті – це погляд на «іншого»,
то зображення співробітників ОДПУ/НКВС – погляд на «свого».

Ключові висловлювання у радянських ЗМІ щодо співробіт
ників цього відомства співвідносилися із образами візуальної
пропаганди – «обнажённой меч в руках рабочего класса», «зор
кий часовой завоеваний Октября», «карающая рука советского
народа», «гроза буржуазии» [рос.]. Те, що втілювалося у абст
рактних мовних поняттях, в агітаційній друкованій графіці було
представлено наочно, у доступній формі. Плакати та карикату
ри є креалізованими тестами, тобто складаються із вербальної
(текстової) та невербальної (зображувальної) частини2. Взаємо
дія візуальних та вербальних образів народжувала, за визначен
ням Вікторії Бонелл, «додаткову вартість» (surplus of meaning)3.

Агітаційні плакати мали доволі просту знакову структуру.
Символи, що зображувалися, були загальнодоступними та зро
зумілими. Вони були відомі у повсякденному житті, але у той
же час мали певне «специфічне додаткове значення» до свого
звичного смислу4. Символ не просто позначав об’єкт, а перед
бачав більш широкий несвідомий аспект, що мав глибинний
смисл. Зокрема, К. Юнг зазначав, що культурні символи застосо
вувалися для позначення «одвічних істин» і використовувалися
у багатьох релігіях. Ці символи, зазнавши безліч перетворень,
стали колективними образами. Звернення радянської пропа
ганди до цих образів  давало можливість для маніпулювання
суспільною думкою, створюючи відповідний дискурс.

У художній практиці плакатисти використовували ряд сим
волічних позначень органів ОДПУ/НКВС. Серед них – блискав

2 Ворошилова М.Б. Креолизированный текст в политическом дискурсе /
/ Политическая лингвистика. Вып. (3) 23 / Урал. гос. пед. унт; глав. ред.
Чудинов А.П. – Екатеринбург, 2007. – С. 73–78.

3 Див.: Bonnell V. The Iconography of Power. Soviet Political Posters under
Lenin and Stalin. – Berkley, 1997.

4 Юнг К.Г. Архетип и символ. Подход к бессознательному. – М., 1991. //
Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. – Режим
доступу: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/4229/4231.
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на посту. І хоча візуально цей вартовий не був представлений
на плакаті, але за допомогою вербальних засобів позначилася
його присутність.

Дені В. «ГПУ», 1930 р.7

7 Всегда начеку!: альбом / вступ. слово М. А. Выборнов. – М., 2005. – С. 9.

«Той, хто залишився живим після досвіду із блискавкою, повністю
змінюється; він починає нове життя, стає новою людиною»6.

Використання цього візуального образу у радянській пропа
ганді апелювало до архаїчних уявлень реципієнта про справед
ливе покарання та кару як переродження. Зокрема, художник
В. Дені використав символ блискавки для позначення Держав
ного політичного управління на агітаційних плакатах «ГПУ» та
«ВЧК–ОГПУ. 15 лет на страже завоеваний Октября».

Плакат «ГПУ» з’явився у 1930 р. – у той час, коли завершили
ся такі знакові судові процеси над «буржуазними спеціаліста
ми», як  «Шахтинська справа»  та  «Процес  Промпартії».  Якщо
образ ворога художник зобразив доволі деталізовано, то ДПУ –
лаконічно, стримано, ніби приховано, що цілком відповідало
специфіці роботи органів держбезпеки. Візуальний образ кар
них  органів  був  представлений  у  вигляді напису,  важливим
графічним елементом якого стала блискавка. Втім, подібне зоб
раження може бути інтерпретовано також як стріла. Але у будь
якому разі, і блискавка, і стріла тотожні за своїм семантичним
значенням (блискавка – як караюча стріла, що випустив Бог).
За допомогою таких алегорій впроваджувалася думка, що спів
робітники ДПУ, подібно до блискавки/стріли, раптово та миттє
во вражали ворогів. Як підтекстовку до цього плакату викорис
тано  вірш  Дем’яна Бєдного  «Революционная  молния»,  який
підсилював наочність та допомагав інтерпретувати візуальні
образи, зображені на плакаті:

Сверкает хищный глаз. Оскалены клыки.
Последний, острый взмах вредительской руки.
И нет вредителя! Его настигла кара.
Его пронзила и сожгла
Неотразимая стрела
Молниеносного удара!
Знай, враг, шагающий к вредительской меже:
Наш часовой настороже!

Отже, текст побудований на протиставленні образу перемо
женого ворога у подобі звіра та образа вартового, який завжди

6 Элиаде М. Опыты мистического света (1957) / пер. с фр. Е. Баевской. –
Режим доступу: https://www.ereading.club/book.php?book=86080.
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го  вигляду  буржуазії  або  дореволюційної  інтелігенції, тобто
соціальних прошарків, які маркувалися ідеологічними струк
турами як ворожі.

Дені В. «ВЧК–ОГПУ. 15 лет на страже завоеваний Октября», 1932 р.10

10 Всегда начеку! – С. 13.

У наступній роботі «ВЧК–ОГПУ. 15 лет на страже завоеваний
Октября»  плакатист  знов  використав  той  самий  графічний
знак – блискавку у назві ОДПУ як продовження літери. Цей ти
ражований символ перетворився на впізнаваний і міг викли
кати у глядачів відповідні асоціації. Прийом протиставлення,
застосований В. Дені у створенні візуального ряду, став вирі
шальним у формуванні першого враження реципієнта. Для де
монстрації протиборства карних органів із ворогами, художник
задіяв такі методи: кольорова гама (чорний – на позначення
простору ворогів, світлий – ВНК/ОДПУ); варіювання шрифтів
(великі червоні літери для «захисника» та дрібні для ворога,
підкреслюючи його нікчемність); знаковим є закреслення во
рожих злочинів, що символізує їхнє покарання та, врештірешт,
перемогу; тематичне сегментування («вороже» у лівому ниж
ньому куті, «переможне» – у верхньому правому).

Зображення ворога на плакаті маркувалося ретельно. Аб
страктні образи уточнювалися через вербальні компоненти –
написи «терор», «провокація», «змова», «шпигунство», «банди
тизм», «спекуляція». Цієї ж меті слугував список змов та деякі
знакові прізвища фігурантів судових політичних процесів, по
чинаючи з 1918 р. (зі справи Локкарта). Серед зовнішніх ознак
ворога позначалися окуляри та капелюхи. На плакаті «15 років
ВНК–ОДПУ» із шести «ворожих облич», четверо – в окулярах,
так само як і «контрреволюційний шкідник» на плакаті «ДПУ».
Наталя Лебіна зазначала, що у період гоніння на інтелігенцію
наприкінці 1920х – початку 1930х рр. окуляри чи пенсне, а та
кож капелюх були «чисто інтелігентськими знаковими озна
ками»8. Російське слово «шляпа» у 1930х рр. мало негативну
конотацію9. Ці аксесуари сприймалися як предмети зовнішньо

8 Лебина Н. Повседневная жизнь советского города Нормы и аномалии
1920–1930  годы  –  СПб.: Журнал  «Нева»: Издательскоторговый  дом
«Летний Сад», 1999. – С. 218.

9 Бонелл В. Більшовицька демонологія в радянських політичних плакатах
1930–1945 років / пер. з англ. Ю. Кузьменко; наук. ред. Н. Лаас. – Режим
доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1115
viktoriia-bonnell-bilshovytska-demonolohiia-v-radianskykh-politychnykh-
plakatakh-19301945-rokiv.
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«Раздавим гадину! Пусть наш советский суд их осудит именем
мирового пролетариата», поч. 1930-х рр.14

14 Коминтерн в борьбе с международным империализмом и фашизмом
на советских плакатах 20х – 30х годов. / Електронний ресурс. – Ре
жим доступу: https://qwerty2011.livejournal.com/161132.html.

15 Власть и образ: Очерки потестарной имагологии / отв. ред.: М. А. Бой
цов, Ф. Б. Успенский. – СПб.: Алетейя, 2010. – С. 229.

на  плакаті  В. Мора  «Разоблачим  антисоветские  замыслы…»
(1932), докладніше про це згодом.

Символ «меч»
Меч семантично означав силу, владу, правосуддя, втілював

чоловіче начало15. Звернення радянської пропаганди до цього
символу  було  цілком виправданим  та  ефективним,  оскільки
ототожнення ОДПУ/НКВС із мечем давала можливість навію
вати думку про легітимність дій карних органів, про їхню силу
та міць, здатність захистити радянських громадян.

Втім, слід відзначити, що подібна репрезентація радянсь
ких карних органів та ворогів зазнала критики у 1932 р. – у рік
розгрому художніх видавництв. Зокрема, П. Арістова у доповіді,
присвяченій воєнному плакату, дорікала Дені та іншим худож
никам, що вони замість творчих пошуків «повноцінного образу
пролетаріату, який бореться із ворогом», створюють шаблон11.
У офіційному дискурсі 1930х рр. дії ОДПУ/НКВС були представ
лені  як  дії  пролетаріату/народу, а  відтак  – санкціоновані  та
легітимні.  Критиці  також  була  піддана  робота  плакатистів  з
АХР12 «Раздавим гадину!», де «пролетарську силу, що нищить
інтервентів, представлено також словесно (ДПУ)». Але на відмі
ну від плакатів Дені, у цьому випадку назва «ДПУ» завершувала
ся вилами (зброєю), хоча і передбачала той самий «вражаючий
ефект», що і блискавка. Доповідачку бентежили «релігійні» мо
тиви та аналогії із «страшним судом» на плакаті:

«Завдяки усій компоновці, змієподібним тілам, що звиваються,
сидячій  смерті,  подібній  до  фігури  ІІ Інтернаціоналу,  завдяки
жовто-чорно-червоним кольорам увесь плакат сприймається не
як пролетарський суд над класовим ворогом, а як “страшний
суд”»13.

Таким чином, символ «блискавка» був використаний з ме
тою демонстрації специфіки роботи співробітників ОДПУ – їхня
присутність та дії мали бути очевидними, але при цьому непо
мітними. Образ ворога, навпаки, створювався дуже ретельно.
Ймовірно, що подібна деталізованість спонукала глядачів при
скіпливо шукати шкідників у своєму середовищі за маркера
ми, тиражованими радянським агітпропом. Надалі, зважаючи
на критику початку 1930х рр., плакатисти створювали образ
«героя» більш деталізованим. З’явилися псевдореалістичні об
рази співробітників радянських карних органів, як, наприклад,

11 Аристова П. За большевицкий военный плакат // За большевистский
плакат:  Дискуссия и  выступления в  институте ЛИЯ.  –  М.–Л.: ОГИЗ–
ИЗОГИЗ, 1932. – С. 44.

12 Ассоциация художников революции (АХР) [рос.]. До 1928 р. – Ассоциа
ция художников революционной России (АХРР).

13 Аристова П. За большевицкий военный плакат. – С. 45.
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та червоний, який мав асоціювався із перемогою та радянсь
кою владою.

Аналогічна композиційна схема була використана худож
никами  Дені  та  Долгоруковим  для  плакату  «Да  здравствует

«Меч народного правосудия», 1938 р.18

18 Крокодил. – 1938. – № 6.

В. Бонелл  підкреслювала  сильну  «візуальну  традицію»  у
плакатному  мистецтві,  закладену  православною  церквою16.
Зображення меча можна також віднести до цієї традиції. На
приклад, відповідно до іконографічного канону, Архангел Ми
хаїл, який переміг Денницю (Сатану), завжди зображувався із
мечем. Незважаючи на те, що художні образи плакатів до по
чатку 1930х рр. «очищувалися» від старих аналогій17, меч був
тим доступним та зрозумілим символом для радянського ре
ципієнта, за допомогою якого плакатисти втілювали ідею спра
ведливості та правосуддя радянських карних органів. Крім того,
меч – це також частина билинного епосу, головні герої якого
перемагають змія. Цей сюжет дозволяв підштовхнути глядача
до відповідних порівнянь: богатирі – наркомвнусправці, Змій –
«вороги народу», які радянською пропагандою часто представ
лялися у подобі рептилій, а меч – зброя покарання.

На агітаційних плакатах меч зображувався у дії – відтинає
ворожу лапу/руку – для демонстрації готовності та ефектив
ності боротьби Наркомату внутрішніх справ із ворогом. Зокре
ма, цей лейтмотив обрали автори постера, що став обкладин
кою до лютневого номеру журналу «Крокодил» у 1938 р. Меч
із зіркою, що символізував НКВС, семантично протиставлявся
чорній руці зі свастикою. За допомогою візуальної інформації
художники створювали небезпечний образ ворога: рука зло
дія прагнула принести небезпеку, що графічно представлена у
вигляді пляшки з отрутою, вибухівки та зброї. У такий спосіб
були зображені  злочини  «шкідництва»,  «тероризму» та  «ди
версії», у яких безпідставно звинувачувалися заарештовані у
період Великого терору. Чим небезпечнішим поставав ворог,
тим більш героїчними видавалися на плакаті дії НКВС. Напруже
ність боротьби плакатисти намагалися передати за допомогою
художніх  прийомів  протиставлення.  Серед  них  –  кольорова
гама: чорний колір, що символізував темні сили та підступність,

16 Bonnell V. The Iconography of Power. Soviet Political Posters under Lenin
and Stalin. – P. 3–5.

17 Символы эпохи в советском плакате / авт. текста Т. Г. Колоскова; сост.:
Е. В. Арсланова, О. В. Киташова, Е. В. Коломийцев и др. – М., 2001. – С. 4–6.
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Отже, звернення художників до релігійної традиції та епіч
ного спадку дозволило образ меча, що легко сприймався гляда
чем, екстраполювати під новим кутом на суспільнополітичне
життя другої половини 1930х рр.

Символ «рука»
Образ руки був доволі розповсюдженим у плакатному мис

тецтві  і використовувався як  у  негативному  контексті,  так  і
позитивному. Нерідко плакатисти вдавалися до прийому про
тиставлення руки злочинця та руки захисника з метою пока
зати, що на кожну дію ворога є протидія – НКВС. При цьому спо
соби представлення протиборчих сторін були протилежними:
сатиричне зображення ворога і близьке до реальності нарком
внусправця. На плакатах и карикатурах ворожа рука була або
спотвореною, або, взагалі, – у вигляді звірячої лапи, у той час
людська – символізувала караючу руку Наркомату внутрішніх
справ СРСР. Подібні сюжети були популярними і використову
валися не тільки у 1930ті рр., але й у наступні десятиліття (на
приклад, плакат Євгена Малолєткова «Полон враг коварства и
злобы. Смотри в оба!», 1961 р.).

У російській культурній традиції рука семантично означає
владу та кару. Зокрема, про це свідчать такі фразеологізми, як
«карающая десница/длань (права  рука.  –  Авт.)», «подымать
руку»,  «рукавладыка»  та  інші.  Саме  у цьому значені символ
руки був використаний стосовно НКВС. У такий спосіб плака
тисти  втілили  тези,  поширювані  радянськими ЗМІ: «НКВС  –
караюча рука народу» або «залізна рука НКВС розчавить усіх
троцькістів». Поєднання вербальної інформації з візуальним об
разом посилювала ефективність пропаганди.

Зображення руки, що символізувала НКВС, було гіперболі
зованим, причому завжди – це права рука (десниця), як ознака
правильності,  законності, на  противагу  лівій  (шуйці).  Образ
руки на плакаті або карикатурі асоціювався із старою анало
гією – богатирською силою. Прикладом може слугувати кари
катура Б. Єфимова, надрукована у газеті «Известия» у 1937 р.
Напис та зірка на руці виступили маркерами, що вказували на
співробітника Наркомвунсправа, який знищує фашистського

Дені В., Долгоруков М. «Да здравствует НКВД, неусыпный страж революции,
обнажённый меч пролетариата!», 1939 р.19

19 Демосфенова Г., Нурок A., Шантыко Н. Советский политический плакат
/ под общей ред. Ф. Калошина. – М.: Искусство, 1962. – С. 322.

20 Бонелл В. Більшовицька демонологія в радянських політичних плака
тах 1930–1945 років…

НКВД!» (1939). Наявні геральдична емблема та підтекстовка
(«[НКВС] неусыпный страж революции, обнажённой меч про
летариата!») допомагали реципієнтові пов’язати меч із Нарком
внусправом. Дослідники проводили аналогії між цим плакатом
та плакатом періоду громадянської війни у Росії «Врангель ещё
жив! Добей его без пощады!» (художник – В. Мор)20. Над гіпер
трофованою рукою Петра Врангеля, що вказує на Донецький
басейн, занесений меч червоноармійця. Ці візуальні символи –
ворожа рука та караючий меч – сприяли закріпленню уявлень
про бінарний поділ світу на «своїх» та «чужих», «героїв» та «во
рогів», а також про справедливе покарання останніх. Повторю
ваність цих образів лише закріплювала стереотипи.
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до «героя». Отож, візуальний образ руки у поєднані із мовними
кліше формували у реципієнта думку про репресивні дії караю
чих органів як легітимні та справедливі.

Антропоморфні зображення
Абстрактні символи перетворювалися на (псевдо)реальні,

у людській подобі, наче «оживаючи» в уяві реципієнта, подібно
до явлення божеств. Як правило, ці образи не прив’язувалися
до конкретних осіб (за рідким винятком). Художниками ство

Єфимов Б. «Стальные ежовы рукавицы», 1937 р.22

22 Крокодил. – 1937. – № 34.

шпигуна  і  приводить у  розпач  Троцького  та  Гітлера.  Образи
карикатури створюють певну ієрархію. Мінімалізація ворога та
гіперболізація героя підштовхували глядача до думки про ос
таточну перемогу останнього.

Суттєвою деталлю була рукавиця. Починаючи з 1937 р., ра
дянським агітпропом влучно
був  використаний  фразео
логізм  «ежовые  рукавицы»,
що відтепер пов’язувалися із
прізвищем наркома внутріш
ніх справ СРСР Миколи Єжо
ва. Візуальна метафора відпо
відала вербальній і вказувала
нібито на справедливу суво
рість й заслужену кару щодо
«ворогів народу». У 1937 р. на
сторінках  журналу  «Кроко
дил»  була  опублікована  ще
одна карикатура Б. Єфимова
«Стальные ежовы рукавицы».
На ній зображувався М. Єжов,
який правицею, вдягненою у
рукавицю,  душив  багатого
лову змію – «троцкистскобу

харинскорыковских шпионов, вредителей, диверсантов». Це
був єдиний випадок серед плакатних та карикатурних зобра
жень 1930х рр., коли постать співробітника органів держбез
пеки була персоналізована. Єжов, уособлюючи увесь Наркомат
внутрішніх справ СРСР, поставав як борець та переможець воро
гів. «Сталінський нарком» представлений на карикатурі реаліс
тично, у той час як ворог – сатирично принижений, а відтак не
має загрозливого потенціалу. Крім того, ворог зображується у
той  момент,  коли він  вже переможений наркомвнусправцем
або  отот буде  знищений ним.  Іронічне  висміювання  ворога
передбачало дистанціювання від нього глядача і наближення

Єфимов Б. «Железная рука НКВД»,
1937 р.21

21 Известия. – 1937.
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Одним  із  засобів  впливу
агітаційного плакату є фігура
крупним  планом,  з  чітко  по
мітними рисами обличчя, яка
імітує ситуацію близького ко
мунікативного  контакту  для
кожного  глядача24.  До  цього
прийому вдавалися художни
ки,  зображуючи  наркомвну
справців. Простежується певна
канонічність плакатного текс
ту. Так, співробітники органів
держбезпеки на плакатах були
представлені як молоді чолові
ки з вольовими рисами обличчя
та рішучим поглядом. Характер
ними  прикладами  для  цього
типу  є  постер  до  художньо
го  фільму  «Высокая  награда»
(1939) А. Бельського та плакат
В. Добровольського  «Не  бол
тай – враг подслушивает!» (1941). На них співробітник Нарком
внусправа постає охоронцем та захисником, як, наприклад, на
афіші  лейтенант  держбезпеки  Михайлов  –  головний  герой
фільму. Підтекстовка до зображення налаштовувала реципієн
та на сприйняття образу лейтенанта як борця із шпигунами:

«О борьбе советской разведки с замаскировавшимися врагами
народа и о патриотизме советской интеллигенции».

Композиція плакату «Не болтай…» створена на основі мето
ду протиставлення. На противагу постаті співробітника НКВС
із фактично ідеальними рисами зовнішності, шпигун зображу
ється із рисами «потворного» – обличчя, ніс, нереально велике

24 Михайлин В, Беляева Г. Политический плакат: рамки восприятия и воз
действия // Неприкосновенный запас. – 2012. – № 1 (81). – Режим дос
тупу: http://magazines.russ.ru/nz/2012/1/m4pr.html.

25 Всегда начеку! – С. 15.

Бєльський А. «Высокая награда»
(кіноафіша), 1939 р.25

рювався ідеальний тип, що мав викликати у адресата почуття
гордості та  патріотизму.  Саме  таким  представлений співро
бітник ОДПУ на плакаті В. Мора «Разоблачим антисоветские за
мыслы…» (1932). Він уособлював силу та міць, і, попри наяв
ність  численних  ворогів,  показаний  як  переможець.  Плакат
навіював думку про всесвітню змову проти СРСР, а про церков
ників – як її активних учасників. Але динамічний образ праців
ника ОДПУ СРСР став своєрідною антитезою. Крім того, у сюжеті
можна простежити ідею месіанства, оскільки «герой» прагнув
визволити й інші народи, що потрапили під п’яту «капіталістів».
Плакатист апелював до патріотичних почуттів глядачів через
героїчний візуальний образ та вербальні гасла:

«Нехай живе світова пролетарська революція!».

23 Демосфенова Г., Нурок A.,  Шантыко Н.  Советский политический  пла
кат. – С. 305.

Мор В. «Разоблачим антисоветские замыслы…», 1932 р.23
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27 Демосфенова Г.,  Нурок A.,  Шантыко Н.  Советский  политический  пла
кат. – С. 343.

Батолина Н., Денисов Н. «Не болтай!», 1941 р.27

26 Всегда начеку! – С. 39.

Добровольський В. «Не болтай – враг подслушивает!», 1941 р.26

вухо. Його силует не одразу помітний на чорному тлі, у той час
як деталізований образ наркомвнусправця є центральною по
статтю на червоному тлі. Якщо ворог підслуховує, то співробіт
ник органів держбезпеки закликає не розголошувати державні
таємниці. Доволі часто радянські плакатисти використовували
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Наместников Г. «Будь бдителен!», 1941 р.30

30 Всегда начеку! – С. 16.

характерний візуальний знак – палець біля вуст, який спону
кав глядачів до мовчання. Цей знак був легко впізнаваним на
початку 1940х рр. завдяки тиражованості і міг пов’язуватися
із вербальної  ідеологемою  «на чеку!» – тобто  бути пильним,
уважним, обережним у діях і, особливо, словах.

Одним із завдань радянського агітпропу було мобілізувати
громадян допомагати органам держбезпеки виявляти та знеш
коджувати шпигунів. Напередодні німецькорадянської війни
шпигуноманія набирала обертів. Засобами пропаганди транс
лювалися заклики бути пильними. Набували поширення пла
кати застережливого  характеру. Сюжет  агітаційних плакатів
був  побудований  таким  чином,  що  попри  підступність  шпи
гунів, їх завжди викривали співробітники НКВС. Саме цій темі
присвячені плакати Г. Наместникова «Будь бдителен!» (1941)
та А. Нюренберга «Будь зорок советский гражданин, твой враг
имеет множество личин» (1941).

На відміну від попередніх карикатурних та плакатних зоб
ражень, на плакаті «Будь бдителен!» наркомвнусправець бо
реться із диверсантом не самотужки, а разом з помічниками –
жінкою та двома підлітками, один із яких спіймав на гачок зло
дія. Плакат був розрахований на цільову аудиторію дітей та під
літків. Плакатна пропаганда разом із друкованими ЗМІ здійсню
вали вагомий ідеологічний вплив на молодь. Так, у пресі було
чимало опублікованих історій про те, як радянські піонери ви
являють шпигунів. Наприклад, про українську піонерку Олену
Петренко, яка викрила німецького шпигуна під час подорожі
до піонерського табору «Артек»28. Плакат А. Нюренберга «Будь
зорок  советский  гражданин…»  виконаний  у  жанрі  «strip»29.
Представлені зображення об’єднанні єдиною сюжетною лінією:
які б маски не примірював ворог (жебрака, колгоспника, жінки
чи залізничника), його наміри будуть зруйновані співробітни

28 Подкур Р. Органи державної безпеки у взаємовідносинах держави і сус
пільства // Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921–
1928): колективна монографія. Т. 2 / відп. ред. С. Кульчицький. – К.: Інт
історії України НАН України, 2015. – С. 497.

29 Декілька карикатур на одній смузі, поєднані спільним сюжетом.
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ками держбезпеки. Наявні підтекстовки допомагають розкри
ти головну ідею зображення. У заголовку карикатури містився
важливий посил до реципієнтів. Використання словосполуки
«твій ворог» означало, що боротьба із ним – це особиста справа
кожного радянського громадянина.

Під час Великого терору в умовах нагнітання підозрілості
та шпигуноманії одним із варіантів «допомоги» НКВС був до
нос. На шпальтах газет публікувалися повідомлення про «вик
риття ворожих гнізд» за участі пересічних громадян. Доноси
були важливим механізмом розповсюдження терору32. Спроба
спрямувати процес написання доносів у бік їх «достовірності»
була здійснена у січні 1938 р. У цей час Пленуму ЦК ВКП(б) ух
валив постанову «Про помилки парторганізацій під час виклю
чення  із  партії,  про  формальнобюрократичне  ставлення до
апеляцій виключених з ВКП(б) і про заходи щодо усунення цих
недоліків»33. Коли терор почав згасати, донос став кваліфіку
ватися як «наклеп» і міг бути покараним ув’язненням. Ці зміни
влучно проілюстрував карикатурист А. Каневський. У 1939 р. у

32 Фицпатрик Ш.  Повседневный  сталинизм.  Социальная  история  Со
ветской России  в 30е годы: город /  пер.  с  англ.  Л. Ю. Пантина.  –  М.:
РОССПЭН, 2008. – С. 250.

33 Сталин И.В. Сочинения. – М.: Издво «Писатель», 1997. – Т. 16. – С. 316–326.
34 Крокодил. – 1939. – № 11.

Каневський А. «Торговый дом наследников Собакевича» (фрагмент), 1939 р.34

31 Всегда начеку! – С. 46.

Нюренберг А. «Будь зорок, советский гражданин, твой враг имеет
множество личин», 1941 р.31
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журналі «Крокодил» була надрукована його робота під назвою
«Торгівельний будинок спадкоємців Собакевича», яка об’єдну
вала ряд карикатур, присвячених доносам. Але донощик, вреш
тірешт, сам опинився на лаві підсудних і був відправлений під
конвоєм за грати. Загалом, тема доносів належала до числа та
буйованих.  Тому  ця  карикату
ра – скоріше виключення.

Презентації  псевдореаліс
тичних  образів  співробітників
ОДПУ/НКВС  можна  прослідку
вати не тільки за плакатами, але
й за карикатурними малюнками.
Зображувальна концепція кари
катури  включала як  сатиричне
висвітлення ознак ворога, так і
представлення чеснот позитив
ного персонажу. Героями кари
катур ставали охоронці правопо
рядку,  які  також  входили  до
структури ОДПУ/НКВС. Прикла
дом можуть бути малюнки кари
катуристів  В. Нерубенка  «Не
приємна  новина»  та  Б. Клинча
«Напраслина»,  надруковані  в
журналах «Червоний перець» та
«Крокодил» відповідно, що були
присвячені  одній  темі  –пас
портній  системі  в  СРСР,  запро
вадженій  з  1932 р.  Художники
використовували прийом ство
рення  опозицій  негативних  та
позитивних  персонажів.  Сати
ричному образу  порушника  за
кону  протиставлявся  звитяж
ний образ міліціонера, який суворо стежив за дотриманням норм

Нерубенко В. «Неприємна новина»,
1933 р.37

37 Червоний перець. – 1933. – № 3.

Каневський А. «Торговый дом наследников Собакевича» (фрагмент), 1939 р.35

35 Крокодил. – 1939. – № 11.
36 Там же. – 1935. – № 10.

Клинч Б. «Напраслина», 1935 р.36
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39 Червоний перець. – 1930. – № 4.

Фрідкін Б. «До процесу СВУ», 1930 р.39

закону. Композиційна схема обох зображень побудована таким
чином, що у реципієнта формується враження перебування на
боці міліціонера, за його спиною. Цей прийом дозволив умовно
поділити простір на «їхній» та «наш», «беззаконний» та «закон
ний»,  і  межа  між  ними  представлялася  як  непорушна,  бо  на
варті – радянський міліціонер.

На карикатурі Б. Фрідкіна «До процесу СВУ» охоронці не є
центральними персонажами, на відміну від основних учасників
цього судового процесу. Але їх розміщення на малюнку вико
нувало важливу функцію: присутність «свого» семантично по
слаблювала «чужого»38. Якщо зображення охоронців були ти
повим, то «ворогів» – персоніфікованими (Єфремов, Гермайзе,
Дурдуківський, Ніковський, Чеховський та інші). Ця карикату
ра була розміщена на обкладинці журналу «Червоний перець»
у 1930 р. Як правило, для титулу видання призначалася тек
стова чи візуальна інформація про ключові події суспільнополі
тичного життя з метою справити на читача найбільше емоцій
не  враження. Процес  над  учасниками сфабрикованої справи
«Спілки  визволення  України»  набув  широкого  розголосу  в
УСРР. У світлі радянської пропаганди відомі вчені ВУАН поста
вали «ворогами». Художник вдався до сатиричного принижен
ня дій «змовників» – засідання «міністерського  кабінету»  на
лаві підсудних – з метою показати усю марність їхньої «воро
жої» діяльності. Дві постаті охоронців на варті символізували
перемогу радянського закону та нібито заслужене покарання.

Як вже зазначалося, на плакаті та карикатурі ворог часто
зображувався спотворено та глузливо. Його несатиричне зобра
ження,  подібне  до  реальності,  було  можливе  лише  за  умови
«виправлення», наприклад через працю. Так, на плакаті 1930х рр.
«Каналоармеец» ув’язнені, які працювали на будівництві кана
лу Москва–Волга, зображені у людській неспотвореній подобі.
Стверджувалася думка, що колишній ворог через працю може
стати людиною. У середині 1930х рр. будівництво каналу, що

38 Вашик К. Метаморфозы зла: немецкорусские образы врага в плакат
ной пропаганде 30–50х годов / [пер. А. Перлова] // Образ врага / сост.
Л. Гудков; ред. Н. Конрадова. – М.: ОГИ, 2005. – С. 222.
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41 Крокодил. – 1937. – № 10.

Черемних М. «Историческая справка» (про будівництво Панамського
каналу та каналу Москва–Волга) 1937 р.41

здійснювалося під контролем
НКВС, супроводжували гучні
пропагандистські  кампанії у
радянських ЗМІ. Цій темі при
свячена  карикатура  М. Че
ремних у «Крокодилі» під на
звою «Историческая справка»
про будівництво Панамсько
го  каналу  у  Південній  Аме
риці та каналу Москва–Волга.
Зображення  побудоване  на
протиставлені «в них»/«в нас».
Карикатурист  навмисно  не
зобразив  трудівників на  бу
дівництві Панамського кана
лу. Головними персонажами
тут були власники, інженери
та  охоронець.  Підтекстовка
пояснювала зміст малюнка. У
«радянській» частині, навпа
ки, акцент був зроблений на
ув’язненихбудівельниках:
спочатку за працею, потім на

волі. Якщо для панамських будівничих «винагородою» стала
в’язниця, то для радянських – паспорт, як свідчення повернен
ня до повноцінного життя. Утім, ці ідеалістичні уявлення були
далекими від реальності. Порізному були представлені дії двох
охоронців. Якщо співробітник НКВС охороняв людей за працею,
нібито у такий спосіб допомагаючи їм соціалізуватися, то іно
земний охоронець був представлений як співучасник неспра
ведливих, злочинних дій стосовно людей праці.

Таким чином, представлення на плакатах та карикатурах
співробітників  ОДПУ/НКВС  як  (псевдо)реалістичних  персо
нажів дозволяло імітувати комунікативний контакт між обра

40 На свободу – с чистой совестью / Електронний ресурс. – Режим досту
пу: https://pravdoiskatel77.livejournal.com/8642689.html

Агітаційний плакат Дмитлага НКВС СРСР.
«Каналоармеец!

От жаркой работы растает твой срок»,
перша пол. 1930-х рр.40
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У  офіційному  патріотичному  дис
курсі  СРСР  була  ретельно розроблена
тема ідеального захисника соціалістич
ної  батьківщини45.  Безумовно,  образу
радянського прикордонника у ній на
лежала помітна роль. Їхні численні зоб
раження на  плакатах  були  покликані
створити  ілюзію  непорушності  кор
донів СРСР. Нерідко ці плакати відріз
няла штампованість сюжетів,  а також
використанням у різних роботах одна
кових композиційних схем46. Зображен
ня  прикордонників,  як  правило, були
клішованими.  Зазвичай  на  них  були
представлені  військові  у  бойовій  го
товності на варті. Художники прагнули
втілити  у  цьому  образі  стійкість  та
впевненість як, наприклад, на плакатах
А. Чєрномордика  «Ни  одной  пяди  чу
жой земли не хотим…» (1934) та М. Ха
зановського  «Привіт  бійцямприкор
донникам!» (1937).

Візуальні  образи  прикордонників
не були персоніфікованими. Втім, пріз
вище Микити Карацупи було знаковим
для радянських громадян у 1930х рр.
Ілюстрації,  що  супроводжували  по
відомлення у ЗМІ про прикордонника,
який разом із собакою Індусом знешко
див  десятки  диверсантів,  робили  для

45 Никонова О.Ю. Советский патриотизм на плакате: визуализация люб
ви к родине в 1930е годы // Вестник Пермского университета. – 2012. –
Вып. 1 (18). – С. 282.

46 Демосфенова Г.,  Нурок А., Шантыко Н.  Советский политический  пла
кат. – С. 125.

47 Всегда начеку! – С. 19.

Черномордик А. «Ни одной
пяди чужой земли не

хотим…», 1934 р.47

зом  наркомвнусправця  та  реципієнтом.  Можливість  бачити
«героя»/«божество» створювала ефект особистого спілкуван
ня зі «своєю людиною у владі»42.

Прикордонник та символ «кордон»43

З цими символами пов’язані уявлення про поділ всесвіту на
«своє» та «чуже», «чисте» та «нечисте», «священне» та «профан
не». Кордон – це межа, що поділяє світ, і її порушення сприйма

лося як загроза для існування.
Тому роль охоронця кордону у
такому  світогляді  набувала
особливого звучання. Подібна
бінарна модель мислення була
в основі ідеології більшовиків
і мала вирішальний вплив на
характер  зовнішніх  відносин
СРСР з іншими країнами. Зок
рема,  у  агітаційному  плакаті
«ИЗОГИЗа»  «Правильный  ло
зунг даёт автодор…» (1931, ху
дожник  М. Черемних)  у  візу
альних образах було відтворе
не дуалістичне бачення світу.
Кордон між «своїм» світом та
«потойбіч» фіксувався графіч
но  і чітко розмежовував  про
тилежності.  «Своє»  охороняв
радянський  прикордонник,
«чужий» світ населяли вороги:

басмач, біла банда, контрабандисти та шпигуни, які представ
ляли потенційну загрозу.

42 Михайлин В., Беляева Г. Политический плакат: рамки восприятия и воз
действия…

43 Головне управління прикордонної та внутрішньої охорони входило до
структури НКВС СРСР.

44 Демосфенова Г.,  Нурок A.,  Шантыко Н.  Советский политический  пла
кат. – С. 292.

Черемних М. «Правильный лозунг
даёт автодор…», 1931 р.44
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дією залишалися суперечливими. Антирадянські настрої серед
фінської політичної еліти були потужними, враховуючи війсь
кову та дипломатичну поразки Фінляндії у т. зв. «карельському
питанні». Прагнення приєднати Східну Карелію та створення
«Великої Фінляндії» спричиняли напругу у радянськофінських
відносинах.  Крім того, на  межі  1920х –  1930х рр.  помітним
чинником суспільнополітичного життя у країні став антико
муністичний Лапуаський рух, який радянською пропагандою
висвітлювався як фашистський50. Ці події були покладені в ос
нову сюжету карикатури К. Ротова «Случай на границе». На ній
галасливі фіни із закликом «Хай живе Велика Фінляндія!» зму
шені притихнути біля кордону СРСР, який охороняв радянський
прикордонник.

50 Чугунов М.В. Советскофинские отношения в 1917–1947 гг.: политичес
кий и социальный аспекты: дис. …канд. ист. наук. – Иваново, 2014. –
С. 28–32.

51 Крокодил. – 1931. – № 14–15.

Ротов К. «Случай на границе» (І частина), 1931 р.51

реципієнта образ героя «реальним». Так, у журналі «Крокодил»
були надруковані карикатурні малюнки, присвячені радянсь
ким героям  1930х рр. Карацупа був  один  із  цього пантеону
разом із льотчиком Анатолієм Сєровим, шахтарем Олексієм Ста
хановим, машиністкою Зінаїдою Троїцькою та іншими: «Погра
ничник Карацупа – имя, известное всему Союзу и очень многим
диверсантам».

Конфліктні відносини СРСР із сусідніми державами через
спірні прикордонні території обумовлювали появу у радянсько
му дискурсі того чи іншого зовнішнього ворога. Ці суперечки
висвітлювалися пропагандою як боротьба «добра» зі «злом», і
на передньому рубежі цього протистояння – радянські прикор
донники. Напочатку 1930х рр. відносини між СРСР та Фінлян

48 Демосфенова Г.,  Нурок A.,  Шантыко Н.  Советский  политический  пла
кат. – С. 327.

49 Крокодил. – 1938. – № 27.

Хазановський М. «Привіт
бійцям-прикордонникам!»,

1937 р.48

Радлов Н. «Лет до ста расти
нам без старости» (фрагмент),

1938 р.49
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дянським  кордоном,  але  при
кордонник та солдати Червоної
Армії, які віддзеркалювалися у
його  окулярах,  за задумом  ху
дожника  мали  вказувати  на
марність зазіхань Японії. Війсь
ковий конфлікт між двома краї
нами  всетаки стався у  серпні
1938 р.  Після  нього  на  радян
ськояпонському  кордоні  був
поновлений радянський конт
роль над територією біля озера.
У  1939 р.  під  час  сутичок  на
річці  ХалхінГол  військова  ра
дянська пропаганда використа
ла перемогу річної давнини. На
приклад,  один  із  розворотів
«Крокодила» у 1939 р. редакто
ри  присвятили сільськогоспо
дарській виставці – «Наш паві
льйон».  Серед серії  карикатур
одна – про прикордонників бі
ля озера Хасан та «врожай» з їх
нього городу. Цікаво, що поміж
трофеїв  радянського  прикор
донника – військові капелюхи
та окуляри, напевно, з натяком
на ті, які носив японський імпе
ратор  і  які були зображені на
обкладинці журналу 1937 р.

Постійне тиражування дум
ки про «ворогів із капіталістич
ного табору», які загрожували
СРСР, мало на меті мобілізувати громадян. І у той же час ворог

«Око видит, да зуб неймёт», 1937 р.54

Радаков А. «Наш павильон»
(фрагмент), 1939 р.55

54 Крокодил. – 1937. – № 14.
55 Там же. – 1939. – № 21.

52 Див.: Мильбах В.С. «У высоких  берегов  Амура…»:  Пограничные  инци
денты на реке Амур в 1937–1939 гг. // Военноисторический журнал. –
2011. – № 4. – С. 38–40; Галактионов Е.Н. Государственная политика по
укреплению дальневосточной морской границы СССР в 30е годы XX
века: дис. … канд. ист. наук. – Хабаровск, 2015. – 198 с.

53 Костылев Ю.С. Образ японца в советской массовой печати // Полити
ческая лингвистика. Вып. (1) 21 / Урал. гос. пед. унт; глав. ред. Чуди
нов А. П. – Екатеринбург, 2007. – С. 39–46.

У 1930х рр. напруженими були відносини між СРСР та Япо
нією через прикордонні території на Далекому Сході. Найбільш
відомі сутички сталися біля озера Хасан у 1938 р. та річці Халхін
Гол у 1939 р.52 Бої біля Хасан висвітлювалися у радянських ЗМІ
особливо ретельно через те, що тут відбувався конфлікт за учас
тю японської регулярної армії, причому – безпосередньо на те
риторії СРСР. За цих умов радянська пропаганда демонізувала
образ Японії53. У 1937 р. у журналі «Крокодил» на зворотній об
кладинці був розміщений постер «Око видит, да зуб неймёт».
Японський імператор Хірохіто через паркан спостерігав за ра

Ротов К. «Случай на границе» (ІІ частина), 1931 р.
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Єфимов Б. «Непроходимые места», 1940 р.58

58 Крокодил. – 1940. – № 21.

носці, поляки, французи, німці, білогвардійці та інші. Характерні
капелюхи виступали тими маркерами, за якими глядач легко
ідентифікував «чужого». Останнім переможеним ворогом став
японець із перев’язаною рукою з написом «Хасан». У нижньо
му куті були зображені вороги у перспективі – із «табору фа
шизму». Примітно, що у 1930х рр. у формуванні радянського
патріотичного дискурсу активно використовувалися історичні
сюжети, на відміну від 1920х рр., коли більшовицька хроно
логія починалася із 1917 р., тобто жовтневого перевороту. Ра
дянський прикордонний стовп на плакаті виглядав непрохід
ним муром.

не позиціонувався настільки всесильним, щоб йому не могли
протидіяти  прикордонники.  У  березні 1939 р.  на  XVIII  з’їзді
ВКП(б) Голова Ради народних комісарів СРСР В’ячеслав Моло
тов заявив:

«никакой  враг  уже  не  сможет  сломить  наш  Советский  Союз.
Любой агрессор разобьёт свой медный лоб о советский погра-
ничный столб» [рос.]56.

Цей вислів став фабулою плакату художників Дені та Долгору
кова. Плакатисти представили цілу плеяду «зовнішніх ворогів»
СРСР,  починаючи  від  Льодової  битви  ХІІІ ст.:  рицаріхресто

56 XVIII  съезд Всесоюзной  Коммунистической  партии  (б)  10–21  марта
1939 г. Стенографический отчёт. – М.: ОГИЗ, 1939. – С. 4.

57 Советский политический плакат. Коллекция Серго Григоряна / Елек
тронний ресурс. – Режим доступу: http://redavantgarde.com/collection/
show-collection/963.

Денисов В., Долгоруков М. «Любой агрессор разобьёт свой медный лоб
о советский пограничный столб», 1939 р.57
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60 Советский политический плакат. Коллекция Серго Григоряна / Елек
тронний ресурс. – Режим доступу: http://redavantgarde.com/collection/
show-collection/15/print/.

Соколов-Скаля П., Соловйов М. «ХХ лет пограничных войск СССР», 1941 р.60

Напередодні німецькорадянської війни з’явилася ціла низ
ка плакатів на тему охорони радянських кордонів. Справа охо
рони державних рубежів проголошувалася загальнонародною.
Зокрема,  це  гасло  було  розміщене  на  плакаті  А. Кокорекина
«Границу охраняет весь советский народ!» (1940). Появу плака
тів подібного змісту можна розглядати у контексті мобілізації
та мілітаризації радянського суспільства, які мали місце упро
довж двох передвоєнних десятиліть.  На початку 1940х рр. в
СРСР відзначали 20річчя створення прикордонних військ. При
мітно,  що  святкувалася  річниця  не від моменту  формування
Прикордонної охорони РСФРР у 1918 р., а з 1920 р. – коли при
кордонні війська перейшли під управління ВЧК. Можна припус
тити,  що  цей  захід  мав  пропагандистський  характер.  Перед
війною у черговий раз актуалізувалося стратегічне значення
охорони кордонів, а також здійснена спроба запевнити грома
дян у непорушності радянських рубежів на тлі подій, що відбу

59 Всегда начеку! – С. 23.

Кокорекин А. «Границу охраняет весь советский народ!», 1940 р.59
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валися у Європі. Цій меті, зокрема, слугували плакати із назвою
«ХХ  лет  пограничных  войск  СССР».  Образи  прикордонників
свідчили про готовність та рішучість захищати кордони СРСР.

Отже,  візуальні образи  прикордонників,  представлені на
радянському агітаційному плакаті, цілком відповідали архаїч
ним уявленням про охоронця «свого» світу від зазіхань «зовніш
нього»/«чужого». Радянська пропаганда використовувала цей
образ в умовах діючих та потенційних військових конфліктів.

Радянському плакату 1930х рр. належала помітна роль у
символічній репрезентації влади, і зокрема таких її структур,
як ОДПУ/НКВС, завдяки своїй доступності. Візуальне звернене
безпосередньо  до підсвідомого,  до глибинних рівнів  масової
психології. Плакати поєднували елементи релігійного мистец
тва  та  народного  епосу. Знайомі реципієнтові символи  були
застосовані  у  новому  суспільнополітичному  контексті.  Для
більшовицької ідеології властивий дуалістичний погляд на сус
пільство, його поділ на «героїв» та «ворогів». У бінарній кар
тині світу їхнє існування було взаємообумовленим. Викорис
товуючи візуальні наративи, радянська пропаганда створила
героїчний образ ОДПУ/НКВС, який протистояв ворогу, зовніш
ньому і внутрішньому. Плакатні образи були покликані збуд
жувати у глядача почуття ненависті до ворогів та гордості – за
радянські органи держбезпеки. За кілька років у світлі німець
кої пропаганди, образ героя був репрезентований діаметраль
но протилежно. На нацистських плакатах образ співробітників
НКВС втілював підступність, жорстокість, злочини та смерть61.
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ple’s Commissariat for Internal Affairs) of the USSR in Soviet posters
and caricatures in the 1930s and early 1940s. The author selected and
used 21 poster and 17 caricatures. These were the works of V. Deni,
M. Dolgorukov, M. Khazanovsky, B. Efimov, B. Friedkin and others.

Methods and methodology. General scientific and specifically historical meth-
ods are used in the article. The following methods were used to analyze
the visual data: iconological analysis, content analysis, comparison anal-
ysis. The author interprets posters and caricatures through the prism of
Carl Jung’s theory of archetypes. methods of content analysis of visual
text.

Conclusions. The Bolshevik ideology was based on a binary worldview. The
social and international relations were considered as a confrontation be-
tween «own» and «alien», «heroes» and «enemies». Soviet propagan-
da tried to create a «heroic» image of ODPU/NKVD employees in the
context of the fight against «enemies». These propaganda images ap-
pealed to the archaic ideas of «good» and «evil».

Poster art effectively represented the images of power structures
because of its accessibility and comprehensiveness. That’s why the mass
spectator easily perceived the images of posters. The Soviet poster was
a factor of social mobilization. Posters prompted to fight the enemy. At
the same time, they «legitimized» the actions of state security bodies of
the USSR.

The article analyzes the sign structure of the Soviet posters. The
author concludes that the Soviet agitprop used images and symbols of
religious art and folk epics to manipulate public opinion. In particular,
the placards used such symbolic denotations of organs of the ODPU/
NKVD as lightning, sword, hand, anthropomorphic images. Recipients
knew these symbols well. But in the 1930s these images and symbols
were extrapolated to the socio-political life in another way. The image of
the employees of the State Politburo, and later the People’s Commissar-
iat, was construed as «defender», «guardian», «fair punisher of ene-
mies». Visual images are correlated with verbal, that widely propagated
by the media. These images repeated many times and fixed stereo-
types.

Key words: propaganda in 1930s, soviet posters, soviet caricature, visual
images of ODPU/NKVD.
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Kuzina K. ODPU/NKVD in the Soviet poster and
caricature (1930s and early 1940s)

The aim of the research is to identify and analyze the forms and methods of
visualization of ODPU/NKVD (Joint State Political Directorate /The Peo-
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На відміну від Першої світової, Друга світова війна, окрім
вирішення сукупних геополітичних конфліктів, стала ареною
ідеологічного протистояння. При цьому обидві сторони вико
ристовували для цього не лише суто політичні, а й етнічні, ре
лігійні, антропологічні та інші мотиви.

Пропагандисти намагалися розставити акценти на протис
тавленні «своїх»  і  «чужих».  Головним  меседжем  було  те, що
«жидобільшовицька» верхівка та її каральний орган НКВД, які
уярмили народи СРСР і розв’язали війну, мусять бути знищені
задля збереження ідеалів свободи у світі, адже саме «світова
змова жидів» загрожувала світовій цивілізації. Тож образ чекіс
та став одним з ключових в системі антисемітської пропаганди.
Плакатний образ євреяенкаведиста посідав одне з ключових
місць у візуальній пропаганді Третього Райху для «східних тери
торій». Художники наділяли гіперболізованими  семітськими
рисами плакатні образи співробітників наркомату внутрішніх
справ СРСР.

Умовно пропагандистську візуальну продукцію, у якій фі
гурували співробітники  НКВД,  можна  стратифікувати на  дві
групи: до першої належать ті зображення, що тиражувалися у
довоєнний період та на першому етапі війни. Зокрема, до цієї
групи можна  віднести  основний  масив  зображень,  що  тема
тично належать до ілюстрації головного вектору нацистської
пропаганди,  запозиченого  з  націоналістичної  ідеології  та
риторики  ультраправих  політичних  сил  1920х рр.  про  «жи
добільшовизм» – саме ця теза отримала найбільш активну ілю
стративність. Загалом, одним із найважливіших ідеологічних
питань, яке мала вирішити нацистська пропаганда, вважалося
формування певного ментального фону для «остаточного ви
рішення єврейського питання». Художники мали візуалізува
ти для окупованого населення образ «внутрішнього ворога»
саме в особі представника єврейської національності. Подібні
методи й образи були відпрацьовані ще у самій Німеччині. Так,
тижневик «Штурмовик», головним редактором якого був Юлі
ус Штрайхер, із 1927 р. незмінно використовував слоган «Євреї –
наше нещастя!» – цитату німецького історика другої половини
XIX ст. Генріха фон Трейчке. Саме Юліус Штрайхер та карикату
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напередодні та у роки Другої світової війни
Мета дослідження – проаналізувати та систематизувати основні іко-

нографічні образи репрезентації співробітників органів НКВС у роки
Другої світової війни нацистською пропагандою.

Методи та методологія. У досліджені використані як загальнонаукові,
так і специфічні історичні методи. Для аналізу візуальних даних
були застосовані такі методи: контент-аналіз, іконографічний ана-
ліз, порівняльний аналіз. Прийоми систематизації й типологізації
синтетичної ідеологічно-мистецької графічної продукції застосову-
валися для стратифікації типологічних рядів.

Висновки. У статті аналізуються найбільш тиражовані нацистські пла-
кати  та  карикатури,  виготовлені  художниками  для  наповнення
інформаційного простору окупованих територій СРСР. Визначено
основний вектор і тематичні напрями креолізованої продукції, що
відображала усталений образ співробітника НКВС. Виокремлено
два  основні  тематичні  блоки  візуальних  текстів, що  охоплюють
спродуковані німецькою пропагандою зображення. Констатується,
що  візуальний образ  «чекіста»  синтезував антисемітський  ком-
понент  як  універсальні  маркери  для  демонізації  представників
єврейської  національності,  а  також  уніформістську  атрибутику
органів державної безпеки та внутрішніх справ. Представлені пла-
катні аркуші, що слугували взірцем для відтворення та цитування
місцевими художниками, які співпрацювали з окупаційною адмініст-
рацією. Аналізуються головні вектори наповнення інформаційного
простору задля дегуманізації та формування образу внутрішнього
ворога. Визначаються ключові аспекти антисемітської пропаганди,
в якій фігурують представники керівництва СРСР та місцевих адмі-
ністрацій. Проілюстровані основні типологічні ряди, що відображали
основні форми і методи діяльності радянських органів безпеки крізь
призму  нацистської  пропаганди.  Репрезентовані  ключові  анти-
семітські штампи в німецькій креолізованій продукції.

Ключові слова: Друга світова війна, пропаганда, плакат, карикатура,
інформаційний простір, НКВС, чекісти, антисемітизм, образ ворога,
«жидо-більшовизм», креолізовані тексти.
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спективної адаптації нацистського кліше може слугувати пуб
лікація «Жиди на Україні», в якій використовується епіграф з
твору Тараса Шевченка «Гайдамаки» –

«Полигалися з жидами, Та й ну руйнувати».
Подібні маніпуляції з використанням та апеляцією до художніх
творів та авторитету митця активно застосовувалися пропа
гандистами для посилення та легітимації ідеологічних текстів.

Формуючи в інформаційному просторі необхідні «сірі ями» –
коли продукту вдосталь для того, аби реалізувати поставлене
завдання, – пропагандисти переходили від загальної картини
до цілком конкретної. Зображуючи «світову сіоністську змову»
у планетарних масштабах, наводилися й конкретні приклади,
звужуючись  до необхідних географічних  рамок.  Прикладами
таких підходів можна вважати статті під назвою «Жиди в Со
вєтському Союзі»2 та псевдонаукова локальна публікація – «Єв
рейський Київ».

Публікації, спрямовані на спротив комуністичному режиму,
яскраво ілюструвалися карикатурами на Й. Сталіна та верхів
ку Комуністичної партії, а також одіозних співробітників орга
нів НКВД. Формуючи візуальний образ кремлівського очільни
ка, однією з головних характеристик, що систематично закида
лися в інформаційний простір, була, нібито, його расова прина
лежність  до  євреїв. Масово  публікувалися  дослідження  зас
тупника шефа преси німецького уряду Гельмута Зіндермана.
Окупаційна преса під різноваріаційними заголовками передру
ковувала його серію статей «Сталін і жиди»3. У цих публікаціях
Г. Зіндерман висловлював тезу про те, що мати Й. Сталіна осе
тинка і донька єврея, а отже Сталін і сам був євреєм, який ство
рив НКВД. Цей каральний орган також складався винятково з
євреїв та «напівкровок», для яких усі народи, що населяли те
риторію СРСР, були «гоями», та рабами. Отже, всі ті нещастя,
які переживали і переживають народи СРСР та зокрема україн
ський народ, є результатом «жидівського засилля». Оскільки
головною персоніфікованою фігурою збірного образу ворога,

2 Харків’янин. – № 30. – 1943. – 21 червня. – С. 2.
3 Рідна земля. – № 22. – 1944. – 28 травня. – С. 8.

рист Філіп Рупрехт спродукували найбільшу базу як слоганів,
так і візуальних образів, що надалі тиражувалися та слугували
підґрунтям для вдосконалення інформаційновізуального про
дукту  з  урахуванням  ментальних  особливостей  різних  груп
реципієнтів. Отже, для підготовки наповнення інформаційно
го простору окупованих територій СРСР художники вже мали
необхідні трафарети. «Внутрішній ворог» поставав в образі дар
моїда, лайдака, паразита, який сидить на шиї у тружденного
народу, став джерелом усіх бід і негараздів, зокрема й війни.
Схожими були і варіанти маніпуляції як для цивільного насе
лення Німеччини,  так  і  для  громадян СРСР.  У  травні  1939 р.
«Штурмовик» опублікував таке повідомлення:

«У більшовицькій Росії повинна бути проведена каральна експе-
диція проти євреїв. Радянських євреїв спіткає доля всіх злочинців
і вбивць – негайна розправа і смерть. Тоді весь світ побачить,
що кінець євреїв – це кінець більшовизму».

Таким чином, друковане видання з одним із найбільших тира
жів у Німеччині нав’язувало читачам тезу, що поняття «євреї» і
«радянська влада» є тотожними. Цей поширений прийом на
цистська пропаганда активно використовувала і для окупова
них територій1.

Візуалізація образу «жидобільшовизму» здійснювалася у
комплексній інформаційнопсихологічній кампанії, що вклю
чала у себе не лише листівки, плакати та карикатури, а була
інтегрована у складну систему доступних на той час ретранс
ляторів: пресу, різноманітні друковані варіанти указів, наказів,
циркулярів, радіо і навіть гучномовці на агітаційних автомобі
лях. Використовувалися засоби усної агітації, заохочувався та
підігрівався інтерес до антисемітських анекдотів та фейлетонів.

Заздалегідь апробовані концептуальні антисемітські штам
пи адаптувалися та «обростали» емоційними фарбами завдяки
тим, хто співпрацював з нацистськими окупантами. Так, апеля
ція до історичної пам’яті уможливила формування образу єврея
не  як  «свого»  сусіда,  а  як  постійного  «чужого»,  ворожого  і
небезпечного елементу. Яскравим прикладом емоційноретро

1 Keysers R. Der Stürmer, instrument de l'idéologie nazie. – L'Harmattan. – 376 p.
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Плакат «Сталінська конституція».

який створило Міністерство пропаганди Райху, був Й. Сталін,
то він і став провідним героєм карикатур антисемітської спря
мованості. Малюнок невідомого художника «Сталінська кон
ституція» містив у собі конкретне й логічне запитання, що мало
постати перед кожним пересічним громадянином: «Чим нас
правді є Сталінська конституція?». Автор ставив його лаконіч
но, зобразивши на передньому плані знак запитання. Й. Сталін
сидить на трьох книжках, на корінцях котрих написи: «Маркс»,
«Енгельс», «Ленін». Із книги Ф. Енґельса звисає закладка, а на її
кінці – шестикутна зірка. У лівій руці, яку автор зобразив у формі
звіриних  пазурів,  Й. Сталін тримав  сувій  із  накресленими на
івриті символами, що мало слугувати аналогією з сувоями Тори.
Про  єврейське  коріння  радянської  ідеології  і  безпосередньо
самого «вождя» мав свідчити й ґудзик на манжеті у формі гек
саграми.

Маніпулюючи цифрами та подіями, пропагандисти переко
нували населення в правдивості отриманої  інформації. Адже
на середину 1930х рр. за національним складом 60 представ
ників вищого керівництва НКВД радянської України були євре
ями (66,67%), 13 росіянами (14,44%), 6 українцями (6,67%)4.
Станом на 1926 р. євреї становили тільки 6,5% національного
складу республіки.  Зрозуміло,  що  після  розкуркулення,  реп
ресій, терору голодом та іншого свавілля, що чинилося у тому
числі і співробітниками НКВД, населення все ж мало підстави
для того, аби позитивно сприймати антисемітську пропаганду.

Для формування образу євреячекіста долучалися й місцеві
художники, які співпрацювали з окупаційною адміністрацією.
Зважаючи на той факт, що візуальних матеріалів не вистачало,
митців активно залучали да співпраці, мотивуючи їх заробіт
ком, їжею та можливістю «творчого самовиявлення», що поля
гало у виконанні цілком конкретних замовлень, у тому числі і
карикатурне зображення співробітників НКВД.

Німецькі журналісти і художники задавали ідеологічне зву
чання пропагандистських матеріалів, вказуючи на злочини, які

4 Шаповал Ю., Золотарьов В. Євреї в керівництві органів ДПУ–НКВС УСРР–
УРСР у 1920–1930х рр. // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – № 1 (34). –
2010. – С. 58.
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Плакат «22-го июня 1941».

чинили комуністичні спецслужби (зокрема, Голодомор, масові
репресії).

В  інформаційному  полі держав  «Осі»  преса та  художники
активізувалися після повідомлення 31 травня 1933 р. італійсь
кого консула у Харкові Серджо Граденіго, у якого не було сум
нівів у тому:

«[…] що цей голодомор зумовлений насамперед організовани-
ми і свідомими заходами, спрямованими на те, щоб «провчити
селянина»;

що серед його жертв немає жодного єврея, а, навпаки, усі вони
ситі й добре харчуються під братнім крилом ГПУ. «Етнографіч
ний матеріал» слід замінити, цинічно сказав один єврей, вели
кий начальник у місцевому ГПУ. Нині можна передбачити ос
таточну долю цього «етнографічного матеріалу», який хочуть
замінити»5. Отже, засилля та свавілля євреївчекістів стало тим
прообразом «внутрішнього ворога», який повинні були сфор
мувати художники.

Напередодні  війни  були видрукувані плакатні аркуші, де
пропагандисти Райху акцентували увагу на початку війни, реп
резентуючи її як «визвольну» проти «більшовицького режиму».
Яскравим зразком таких плакатних аркушів став один із най
поширеніших на окупованій території – «22го июня 1941». На
сірому тлі зображено в’язницю у формі серпа й молота, із вікон
якої витікає кров закатованих людей, на будівлі напис – «НКВД».
Завдяки сірому тлу на контрасті з золотою блискавкою ство
рено завершений образ, що символізував загибель і знищення,
здавалося б, монолітної, залізобетонної сили, якою для радянсь
ких людей було НКВД.

Окреслюючи тим самим антисемітизм як один з головних
векторів ідеологічної боротьби (нібито саме вони узурпували
владу та поневолили народи СРСР), головний акцент все ж пе
реносився на чекістів. Тому у всіх видах пропагандистської про
дукції формувалася не лише антисемітська іконографічна мо

5 Листи з Харкова. Голод в Україні та на Північному Кавказі в повідом
леннях італійських дипломатів, 1932–1933 роки / упоряд. А. Ґраціозі. –
Х.: Фоліо, 2007. – С. 158.
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Плакат «Смылись живодёры и никогда им больше не вернуться!».

дель, а саме яскравий образ єврея при владі – євреяпартійця,
євреячекіста.

Але поряд із антисемітськими гаслами німецькі пропагандис-
ти намагалися впливати і на цільові групи. Головні пропаган
дистські гасла, за допомогою яких нацисти планували залучити
селянство окупованої України до співпраці, мали переконати
сільських трударів у швидкій ліквідації колгоспної системи та
передачі землі у приватну власність. Про це йшлося вже в пер
ших німецьких листівках і плакатах. Чимало карикатур містили
зображення нещасних, обдертих і напівголодних селян, які під
наглядом ситих і добре одягнених співробітників НКВД зносять
урожай родючої української землі до сховищ «кривавої житниці
Сталіна»6.

Для селян та червоноармійців створювалися листівки, спів
робітники НКВД подавалися винятково в образі євреївтеро
ристів. В одній з листівок реципієнту адресувалося риторичне
питання:

«Хочеш терору, повернення НКВД і попереднього жалюгідного
життя  без землі,  щоб знову  стати  жертвою  насилля  і  експлу-
атації?».

Ілюстрацією слугував образ чекіста з гіперболізованими семіт
ськими рисами, який тримав револьвер, спрямований в облич
чя уярмлених чоловіка і жінки.

Тема «визволення» рідної землі від «жидівНКВДистів» була
наріжною на початковому етапі війни. Типовим у цій тематич
ній ніші став плакат «Смылись живодёры и никогда им больше
не вернуться!». На тлі стягу зі свастикою автор зобразив веле
тенську фігуру солдата вермахту із кулеметом, від якого з жахом
втікали три маленькі постаті у формі НКВС з гіперболізовани
ми семітськими рисами.

Цікаву оцінку подібних плакатів зробив колишній редактор
київської газети «Останні новини» Лев Дудін. Будучи агентом
СД і співробітником організації «Вінета», після війни він розмір

6 Маєвський О.О. Політичні плакат  і карикатура як  засоби  ідеологічної
боротьби в Україні, 1939–1945 рр. / О. О. Маєвський. – К.: Інт історії Ук
раїни НАН України, 2018. – С. 158.
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Засоби наочної пропаганди виправдовували нацистські зло
чини. За умови інформаційної монополії гітлерівці маніпулюва
ли суспільною свідомістю, представляючи в ілюстративному
ряді листівок, плакатів,  газет,  журналів,  брошур  політичних
лідерів  країн  антигітлерівської  коаліції,  а  також  червоноар
мійців, партизан у вигляді бандитів із надміру підкресленими
семітськими рисами обличчя, активно використовуючи у своїх
малюнках відповідну символіку.

Аналіз  образотворчої  пропаганди,  що  поширювалася  на
окупованій території у 1941–1944 рр. свідчить, що до співпраці
з гітлерівцями залучалося широке коло художників (професіо
налів, аматорів), які оформляли листівки, плакати, газети, жур
нали.  Їхні  графічні  твори,  незважаючи  на  різний  художній
рівень, відрізнялися образністю, оригінальністю задуму й до
хідливістю, що могло робити ці матеріали затребуваними у різ
них цільових групах окупованої території для розпалювання
міжнаціональної ворожнечі. У плакатах із серій «Жид – ваш від
вічний ворог» або «Жиды – ваши вечные враги», «Жидам не
місце  серед  вас!»  та  інших,  зображуючи  «більшовиків»,  на
цистські  художники  (В. Крайн,
Ґ. Аґрикола, К. Мельнір та ін.) на
давали  їм  «типово  єврейських»
рис, протиставляючи «справжнім
арійцям»,  яких  українці  бачили
на німецьких плакатах (наприк
лад «Вояки Гітлера – це приятелі
народу», «Дременули душогуби, і
нема їм вороття» та ін.) сильни
ми, поставними, привітними.

«Будьонівка» зайняла одне з
центральних  місць в  антисеміт
ському  пропагандистському  ре
пертуарі.  «Євреївбудьонівців»
зображували  потворними чудо
виськами, які загрожують самому
існуванню не тільки українського
населення, а й усієї Європи.

Плакат
«Жид – ваш відвічний ворог!».

ковував про антисемітські  плакати,  які  експлуатували образ
євреячекіста:

«Німці вішали на всіх парканах і стінах будинків плакати із зоб-
раженням євреїв в шкіряних куртках і в кашкетах з блакитним
верхом і пурпуровим околишем. Ми бачили саме таких чекістів
і до війни»7.

Важливим напрямом у німецькій пропаганді було викорис
тання релігійного контексту. Увага населення окупованої те
риторії акцентувалося на тому, що окупаційна влада відновлю
вала свободу віросповідання кожного громадянина, натомість
«більшовикижиди» це право відібрали. Так, напередодні Різдва
1941 р. на території України та Білорусії поширювалися плака
ти, що закликали християн разом із Німеччиною скинути «ярмо
євреїв», котрі

«розп’яли Христа, і ярмо єврейських більшовиків, які плюндру-
вали церкви»8.

Реакцією на Положення «Про порядок відкриття церков»
від 28 листопада 1943 р. та «Про порядок відкриття молитов

них будівель релігійних культів»
від  19  листопада  1944 р.  стало
різке збільшення карикатур зага
лом  і  антисемітського  спряму
вання  зокрема.  До  таких  творів
можна віднести малюнок «Зміст –
той самий», опублікований у тиж
невику «До перемоги!» 24 серпня
1944 р.  Тут  зображено  двох  єв
реїв: одного – в однострої НКВД,
а іншого – із пейсами, але у рясі.
Підтекстовка передавала діалог:
«–  Уй,  Ліберман!  Ви  вже  не  в
НКВД?  –  Я  тепер  отєц  благочин-
ний!» (так у тексті. – Авт.).

7 Дудин Л.В. В оккупации.  Под немцами. Воспоминания,  свидетельства,
документы. – СПб: Скрипториум, 2011. – С. 263–331.

8 Еврейский мир. – Сб. I. – НьюЙорк, 1944. – С. 240.

Плакат «Зміст – той самий».



Конструювання іконографічного образу співробітників НКВД               277276     Олександр Маєвський

вміло поєднувалася з колірною плямою, лаконічність, ахрома
тична колірна гамма – усе визначало оригінально знайдений
художній образ енкаведиста«ворогаперевертня».

Із метою розстановки акцентів у з’ясуванні, «хто є ворог»,
нацистська пропаганда посилено експлуатувала мотиви, запо
зичені з радянської  дійсності.  Тому вельми показовою  стала
листівка із зображеним крупним планом чоловіком упівобер
та, що підкреслювало гіпертрофованозагострені семітські риси
його обличчя. На спині персонажа містився напис «НКВД», які
замінили закреслені, розміщені трохи вище інші – «ГПУ». Така
композиція символізувала тяглість каральної функції співро
бітників комуністичної держбезпеки упродовж всього періоду
радянської влади.

Фігура людини уособлювала образ радянських каральних
органів, що «перебували в руках» «єврейських катів». Із кишені
чоловіка  стирчить  неправдоподібно  великий пістолет.  Цю  ж
листівку розповсюджували й на території окупованої України,
але зі зміненою підтекстовкою:

«Ви потрібні нам на фронті! Там ви зможете померти ще раз».

Листівка, швидше за все, була випущена друкарським способом
і у двох варіантах: чорнобілому та червонобілому. За характе
ром композиції можна припустити, що її автор був професійним
художником.

Антисемітську спрямованість нацистської пропаганди фік
сували розвідувальнодиверсійні та агентурні групи держбез
пеки. У звітах НКВД СРСР про політикоекономічну ситуацію у
ворожому тилу зазначалося, що на окупованій території Украї
ни німці популяризували гасла:

«Україна для українців, без жидів і комуністів!», «Жиди над ук-
раїнцями весь час знущалися, душили податками, Каганович –
жид і робив, що хотів, а Сталін його підтримував».

Ці й подібні твердження знаходили відгук серед значної части
ни місцевого населення9.

9 Шнеер А.И. Плен. Советские военнопленные в Германии, 1941–1945 /
Арон Ильич Шнеер. – М.: Мосты культуры, 2005. – С. 135.

У 1944 р. тема Німеччини, як
рятівниці  та  захисниці  євро
пейської цивілізації, набула особ
ливого значення  у  нацистській
пропаганді  на  обширах  Східної
Європи. У цьому ж контексті вар
то розглядати й еволюцію образу
Й. Сталіна: спочатку його зобра
жували у вигляді злого демона,
пізніше – як одного з підручних у
пеклі та навіть як самого диявола.

Апелюючи до історичної па
м’яті,  пропагандистам  вдалося
створити один  із  образів,  який
отримав назву «Портрет коміса
ра». У періодиці комісарів назива
ли «особистими  опричниками»
Сталіна. Одним із найбільш ти
ражованих стало свого роду уні

кальне карикатурне зображення комісара, що з’явилося у 359му
числі щоденної одеської газети «Молва» 16 лютого 1944 р. Під
карикатурою містилася підтекстовка (мовою оригіналу):

«Портрет комиссара. Поверните
изображение этого сталинского
опричника на 180 градусов, и вы
увидите его истинное лицо»,

згодом була надрукована листів
ка з іншою підтекстовкою:
«Як його не вивертай, він завжди
намагатиметься  замаскуватись.
Адже жид завжди буде жидом!»

Образотворча  мова  художньої
композиції дає підстави припус
тити,  що  автором  цього  зобра
ження був  професійний  худож

ник: упевнена, проста й водночас лаконічноправильна лінія

Листівка «Сатана скинув маску!».

Листівка «Пам’ятай завжди!».
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Плакат «Катинь».

Про те, що антисемітизм на всіх етапах війни був дійовим
пропагандистським засобом нацистської Німеччини, свідчить
той факт, що 1944 р. у документі «Пропагандистська вказівка
№ 3»  відділу  пропаганди  групи  армій  «Північна  Україна»,  у
розділі 4 «Антисемітська пропаганда», підкреслювалося:

«Антисемітська пропаганда  падає на  сприятливий  ґрунт як се-
ред більшовиків, так і серед англо-американських військ, тому
вона  повинна  бути  постійною  складовою  частиною  бойової
пропаганди серед військ противника»10.

Нацистська пропаганда використовувала найменшу мож
ливість висвітлити серед населення окупованих територій зло
чинну діяльність органів НКВД. Зокрема, після виявлення ма
сових  захоронень  ув’язнених  НКВД,  розпочався  новий  етап
формування образу «чекіставбивці». Посилювався він показо
вими акціями та залученням членів сімей для ідентифікації роз
стріляних у другій половині 1930х рр. Ексгумації численних
могил набули широкого розголосу у ЗМІ, оскільки нацистами
були залучені міжнародні експерти, представники громадсь
кості  та  незалежні  спостерігачі. Пропагандистам  поставили
завдання створити яскравий емоційний образ, який би розста
вив акценти на тому, хто саме винен у терорі проти власного
народу. Наймасовішим візуальним образом чекіставбивці став
плакат «Катинь». Він підкреслював не лише фізіономічні особ
ливості, притаманні євреям, а й кровожерливість та садизм –
два співробітники НКВС з посмішками на обличчі та руками по
лікоть у крові заламують руки польському офіцеру, пристав
ляючи до потилиці пістолет. Демонізація, кровожерливість та
звіроподібна зовнішність стали прикметними рисами плакат
них аркушів цього періоду.

Ще одним зразком нацистської візуальної пропаганди, що
експлуатувала тему злочинів співробітників НКВД, стала серія
«Вінниця». Візуально гостро вона ретранслювала зв’язок анти
семітських і диявольських ознак ворогачекіста в поєднанні з
підступністю  та злочинністю.  Плакатну серію  було створено

10 Шнеер А.И. Плен. Советские военнопленные в Германии, 1941–1945. –
С. 137.
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зображуючи переважно заплаканих, убитих горем жінок, то ні
мецька пропаганда для Західної та Східної Європи фокусувалася
на невинно знищених радянським режимом дітях. Прикладом
є розповсюджений у Сербії плакат «Вінниця. Масова гробниця
українських робітників і селян». Плакатний аркуш стилістично
витриманий у стилі серії «Вінниця», на ньому також поєднуєть
ся художнє зображення із двома
фотосвітлинами. На помаранче
вому фоні аркуша зображено дві
постаті – енкаведиста з семітсь
кими рисами у плащі та наганом
у руці, націленим на беззахисно
го  підлітка,  який  перелякано
здіймає руки вгору, закриваючи
себе  від  небезпеки.  Під світли
нами  жінок,  які  схилилися  над
безліччю ексгумованих тіл роз
стріляних,  дрібним  шрифтом
розміщено напис:

«У  масових  гробницях  Вінниці
знайдено  дуже  багато  дитячих
трупів».

Німецька пропаганда плано
мірно  і  системно  працювала  з
військовослужбовцями РСЧА, закликаючи їх здаватися у полон
та не захищати «жидівськобільшовицьких правителів, комі
сарів і командирів». Антисемітська тема стала наріжним каме
нем пропагандистів Райху. Це підкреслював Й. Ґеббельс у січні
1945 р. у звіті «Огляд діяльності міністерства пропаганди до 31
грудня 1944 р.»:

«[…]  ворожнеча  Німеччини  спрямована  не  проти  народів  Ра-
дянського Союзу, а проти єврейсько-більшовицьких гнобителів
цих народів […] метою Німеччини є звільнення цих народів»12.

12 Двинов Б.Л. Власовское движение в свете документов. (С приложени
ем секретных документов) / Б. Л. Двинов. – НьюЙорк, 1950. – C. 113.

Плакат «Вінниця. Масова гробниця
українських робітників і селян».

1943 р., після того, як німецька окупаційна влада відкрила ма
сове поховання страчених НКВС у 1936–1939 рр. жертв сталін
ського терору у м. Вінниці11 . Окрім безлічі статей, якими «ви
бухнула»  окупаційна  преса,  німецька  пропаганда  випустила
серію плакатів «Вінниця» (1943 р.). У них поєднувалося художнє
зображення з фотосвітлинами, на яких зафіксовано зображен

ня вбитих людей, процес ексгу
мації, впізнання загиблих мате
рями та дружинами. Основним
завданням  цієї  серії  плакатів
стало  пробудження  ненависті
до євреїв, співробітників НКВД,
партійнорадянського апарату
та апеляція до інстинкту самоз
береження. Плакат «Винница», в
якому вдало поєднано художнє
зображення комісара з гіпербо
лізованими стереотипними сем
ітськими рисами, якраз і мав на
меті викликати рефлексію у сві
домості населення на подальші
антиєврейські  меседжі німець
кої пропаганди. Фігура комісара
зображена на червоному тлі, що

німецькі політтехнологи використовували як символ радянсь
кої влади і в той же час як символ крові для підсилення негатив
ної конотації. На кашкеті енкаведиста автор плакату зобразив
також червону зірку. Чорний, зловісний силует з наганом, на
цілений на реципієнта – був покликаний активізувати образ
ворогакомуністи та задля подальшої маніпуляції пробудити
інстинкт самозбереження й активувати спротив можливому по
верненню комуністичного режиму.

Якщо окупаційна преса та плакати, призначені для україн
ського населення, основний акцент ставили на «жіночому горі»,

11 Шалигіна  Д. Плакатна  пропаганда в Україні  в період Другої світової
війни. – С. 192–204.

Плакат «Винница».
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Плакат «Українці! Знищуйте енкаведістів, партизанів!
Цим полегшите своє життя».

Для  населення  прифронто
вих та окупованих районів фор
мувався також образ спекулян
та, за яким нібито стоїть НКВД,
тобто чекісти обвинувачували
ся не лише у терорі, репресіях, а
й у цілком прозаїчних економіч
них злочинах . На високому ху
дожньому  рівні  було  виконано
плакатзаклик  «Українці!  Бо
ріться з жидамиспекулянтами.
Спекулянти  –  наймити  НКВД».
Його автор зіграв на протистав
ленні  вгодованого  гендляра  й
відразливого енкаведиста, з од
ного боку, та виснаженої роди
ни зі змученими обличчями, – з
іншого. Ідентифікація спекулян
та з євреєм проходить завдяки
підтекстовці  й  водночас  вно
сить  певний  дисонанс завдяки

твердженню, що «спекулянти – наймити НКВД». Здебільшого
ж поняття «жид» та «НКВД» ототожнювалися. Схожим за стил
істикою  є  і плакат «Українці! Знищуйте  енкаведістів, парти
занів! Цим полегшите своє життя».

Таким чином, аналіз візуальних джерел, завдяки яким під
контролем пропагандистів Райху формувався іконографічний
образ співробітника НКВД, репрезентує винятково гіперболі
зовану  антисемітську  модель,  наділену  меншовартісними,
звіроподібними та демонізованими рисами.

Існують підстави вважати, що нацистські ідеологічні служ
би  завдяки експлуатації побутових  антисемітських  настроїв
місцевого населення і трагічного досвіду більшовицького те
рору  доволі ефективно  впливали  на  масову  свідомість,  хоча
суттєво збільшити мобілізаційні можливості окупаційної адм
іністрації це не допомогло.

Плакат «Українці! Боріться
з жидами-спекулянтами.

Спекулянти – наймити НКВД».
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rections of the creolized products were determined, which reflected the
established image of the employee of the NKVD. There are two main
thematic blocks of visual texts that fully cover all the German-language
propaganda images. It is proposed not to separate the visual model of
the «chekist» from the generalized model of anti-Semitic visual image,
since physiognomic features were used as universal markers for the
separation of representatives of Jewish nationality, and the main differ-
ence in the image was only an emphasis on the uniform of state security
bodies. Poster sheets that served as a model for reproduction and quo-
tation for local artists who collaborated with the occupation administra-
tion were presented. The main vectors of filling the information space
for the purpose of dehumanization and the formation of the image of the
internal enemy are analyzed. The key aspects of anti-Semitic propagan-
da in relation to the leadership of the USSR and local administrations are
determined. Illustrated main typological ranks, which reflected the basic
forms and methods of activity of the Soviet security agencies through
the prism of Nazi propaganda. Represented key anti-Semitic stamps in
German creolized products.

Key words: Second World War, propaganda, poster, cartoons, information
space, NKVD, сhekist, anti-Semitism, enemy image, Jews, «Judeo–Bol-
shevism», creolized texts.
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Maievskyi O. The construction of the iconographic image
of the NKVD staff in the Nazi propaganda of the Reich

on the eve and during the Second World War

The aim of the research is analyze and systematize the main iconographic
images of the NKVD bodies’ representation during the Second World War
by Nazi propaganda.

Methods and methodology. The research uses both general-scientific and spe-
cific historical methods. For the analysis of visual data, the following
methods were used: content analysis, iconographic analysis, compara-
tive analysis. Methods of systematization and typology of synthetic ideo-
logical and artistic graphic products were used to stratify typological
series

Conclusions. The article analyzes the identification of the most prolific Nazi
posters and cartoons made by artists for filling the information space of
the occupied territories of the USSR. The main vector and thematic di-
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крита у контексті складних ідеологічних дискусій між керівниками
армії УНР. Автор стверджує, що перехід військових частин під коман-
дуванням О. Волоха на бік більшовицької армії був спричинений
ідеологічними переконаннями. Зокрема, отаман О. Волох вважав,
що задекларована більшовицька національна політика у вигляді
«права націй на самовизначення» дозволила б вибудувати Україн-
ську незалежну соціалістичну державу. Натомість він відкидав ідеї
представників «Білого руху» щодо «єдиної і неподільної Російської
держави». Ідея розбудови держави за зразком європейських бур-
жуазних  демократій  теж  не  викликала  захоплення  у О. Волоха
через разючу соціальну нерівність у європейських країнах.

Однак, після переходу на бік Червоної армії, підрозділи черво-
них гайдамаків О. Волоха були розпорошені серед кадрових час-
тин.  Сподівання колишнього отамана  на розбудову  українських
національних частин не виправдалися. Більшість його спільників
із командного складу була арештована упродовж 1920–1930-х рр.
Незважаючи на революційні заслуги та наявність державних на-
город, вони були ув’язнені або фізично знищені. Так, О. Волох був
арештований у 1933 р. і відбував покарання у Соловецькому таборі.
У 1937 р. у складі т. зв. «соловецького етапу» був розстріляний
наприкінці жовтня – початку листопада 1937 р. в урочищі Сандор-
мох (Республіка Карелія, Російська Федерація).

Ключові  слова:  Українська  Народна  Республіка,  Українська  кому-
ністична партія (боротьбистів), Українська військова організація,
Соловки, Омелян Іванович Волох.

У ці дні минає сто років славетній події в історії Української
Народної Республіки – початку Першого Зимового походу (6 груд
ня 1919 р.), а також прикрій зраді отамана Омеляна Волоха та
його соратників. Це були ветерани Дієвої армії УНР, які зневіри
лися у подальшій боротьбі за незалежність України, та, піддав
шись на агітацію про надання більшовиками широких прав різ
ним національностям, перейшли на бік радянської влади. Волох
та «волохівці» плекали надію, що з них буде сформовано україн
ські радянські військові частини під егідою Української кому
ністичної партії (боротьбистів). Але їх сподівання не збулися…

Крім  того,  виповнюється  двадцять п’ять років  з  моменту
виявлення  архівнокримінальної  справи  Омеляна  Волоха  та
першої публікації його автобіографії1.

1 Тинченко Я. Злий геній Симона Петлюри: розгадана таємниця отамана
Волоха // Академія, гуманітарний альманах. – Ч. 1. – К., 1994. – С. 5–14.
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Від «Арсеналу» до Соловків: доля отамана
Омеляна Волоха та його червоних гайдамаків

Метою  статті  є  реконструкція  біографії  колишнього штабс-капітана
російської  імператорської  армії,  активного  учасника  Української
революції 1918–1921 рр. Омеляна Івановича Волоха (1886–1937).

Методи та методологія. У дослідженні використані загальнонаукові та
історичні методи. Автор застосував просопографічний підхід, що
дозволив дослідити події доби Української революції через життє-
вий шлях військового діяча О. Волоха. Методи герменевтики та
критичного аналізу історичного джерела були провідними під час
роботи з виявленими архівно-кримінальними справами червоних
гайдамаків.

Висновки. Автор дослідив феномен «червоних гайдамаків» на тлі Ук-
раїнської революції 1918–1921 рр. Діяльність Омеляна Волоха роз-

* Тинченко Ярослав  Юрійович  –  кандидат  історичних наук,  заступник
директора Національного військовоісторичного музею України із нау
кової  роботи  [mil_muz@ukr.net; ORCID:  https://orcid.org/00000001
5886-4168].
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По-п’яте, 15–16 лютого 1919 р. 3й Гайдамацький полк брав участь
у єврейському погромі у м. Проскурові. Погром був спровокова
ний місцевою Червоною гвардією, що у більшості складалася з
осіб єврейської національності. Напередодні керівники місцевої
Червоної гвардії здійснили державний заколот проти УНР, унас
лідок ліквідації якого було учинено єврейський погром. По-шос-
те, у березні 1919 р. у районі ст. Вапнярка отаман Волох та його
оточення  створили  т. зв. Ревком  ПівденноЗахідного району
України, що почав перемовини з більшовиками. При цьому по
ловина 3го Гайдамацького полку (3й та 4й курені) перейшла
на бік ворога. Перемовини завершилися безрезультатно.

Фіналом  цієї  історії став заколот  Омеляна  Волоха,  Гайда
мацького полку, а також інших частин, що 1 грудня 1919 р. під

Симон Петлюра серед вояків Гайдамацького коша Слобідської України на
подвір`ї Микільського військового собору у Києві. За С. Петлюрою зліва –
начальник штабу коша (тимчасовий командир 3-го Гайдамацького полку)
сотник Олександр Удовиченко. Ліворуч від С. Петлюри – старшина Куреня
Чорних гайдамаків О. Савельєв. На фото представлені переважно вояки

Куреня Чорних гайдамаків, одягнуті в російську уніформу,
але з чорними шликами на шапках. Початок березня 1918 р.

З фондів ЦДКФФАУ ім. Г. С. Пшеничного.

Основу  загонів Омеляна  Волоха становили колишні  бійці
3го (потім – 17го) Гайдамацького полку Дієвої Армії УНР. Саме
у цьому полку упродовж 1919 р. служив майбутній український
поет Володимир Сосюра, який в автобіографічній повісті «Третя
Рота» присвятив цій частині кілька десятків сторінок2.

Гайдамацький полк був сформований у Києві у грудні 1917 р.
під проводом Симона Петлюри на основі Гайдамацького коша
Слобідської України. Метою формування було визволення Сло
божанщини від більшовиків, оскільки радянські більшовицькі
підрозділи взяли під свій контроль майже всю Харківську губер
нію. До складу Гайдамацького коша Слобідської України вли
лися рештки кількох збройних формувань військ Центральної
Ради, що знаходилися на території Харківщини та були роззб
роєні більшовиками. Їх очолював штабскапітан Омелян Волох.
До коша також долучилися загони Вільних козаків з Верхньод
ніпровського повіту та Катеринослава на чолі зі штабскапіта
ном Олександром Ліневським. Ці військовики, а також окремі
добровольціфронтовики, створили кістяк коша – курінь Чер
воних гайдамаків.

Військовики Гайдамацького коша були відомі наступними
подіями. По-перше,  їх звинувачували в арешті 7 січня 1918 р.
(за н. ст.) й подальшому убивстві одного з більшовицьких ва
тажків України – Леоніда П’ятакова. По-друге, вони брали участь
у київських вуличних боях з прихильниками радянської влади
із 2 до 9 лютого 1918 р. Гайдамацький кіш Слобідської України
спільно з іншими частинами військ Центральної Ради брав штур
мом повсталий завод «Арсенал», а потім – приміщення київсь
ких залізничних майстерень. По-третє, у квітні 1918 р., під час
звільнення від більшовиків Слобожанщини, кіш, переформова
ний у 3й Гайдамацький полк, відіграв головну роль. Причому,
у Харкові гайдамаки реквізували червоні прапори місцевих за
водських організацій та зробили із них на свої шапки червоні
шлики. По-четверте, 22 січня 1919 р. гайдамаки заарештували
командувача  Лівобережним  фронтом  Дієвої  армії  УНР Петра
Болбочана та його штаб, яких звинуватили у державній зраді.

2 Сосюра В. Третя Рота. – К., 1997. – С. 135–188.
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нагородах,  порівнянню  з  ін
шими  фото  та  описами  оче
видців безпомилково іденти
фікувати Омеляна Волоха. Од
на з фотографій була придба
на київським колекціонером,
а її «близнюк» – кимось з ро
сійських  колекціонерів.  Ця
фотографія  була  виставлена
на  продаж  на  московському
аукціоні «Монеты и Медали»
№ 81, що відбувся 25 травня
2013 р. (лот № 481). У комен
тарі до лоту московські архі
вісти на замовлення адмініст
рації  аукціону  підготували
докладну біографію О. Волоха
під час  його служби  у росій
ській  імператорській  армії,
складену на підставі послуж
ного списку та інших матеріа
лів6. Згадані матеріали розкрили невідомі нюанси перебігу Ук
раїнської революції.

Крім  Омеляна  Волоха,  серед  червоних  гайдамаків велику
роль відігравали старшини Олександр Ліневський та Мойсей
Маслов7. Вони разом з отаманом перейшли на бік Червоної ар

Сотник 3 Гайдамацького полку О. Волох,
весна 1918 р. Фото зі слідчої справи

О. Волоха (перезняте у 1994 р.)

6 Монеты и Медали. Аукцион 81. – М., 2013. – Лот 481. Режим доступу:
https://numismat.ru/au.shtml?au=81&descr=&per=270&material=45&
nominal=0&lottype=0&ordername=2&orderdirection=ASC&num=44&lot=.
Відвідання 10 серпня 2019 р.

7 Маслов Мойсей Юхимович (1881–1920) – нар. у с. Миколаївка Павлоград
ського повіту Катеринославської губ. Упродовж 1904–1908 рр. відбував
строкову службу у Лейбгвардії Гренадерському полку у м. СанктПетер
бург. Після демобілізації, із 1909 р. працював на каменоломнях Кубані,
18.07.1914 р. – мобілізований до російської армії та до 12го Кавказь
кого піхотного полку у м. Карс. 11.05.1915 р. був поранений, довго ліку
вався, потому деякий час служив у 229му запасному піхотному полку у

няли червоний прапор. Коротка історія існування збройних сил
партії боротьбистів – військ отамана О. Волоха, вже докладно
описана у наукових працях3.

14 лютого 1920 р. підрозділ О. Волоха у складі: старшин – 154,
козаків – 1291, коней – 431, кулеметів – 25, рушниць – 464, на
боїв – 15 тис., гармат – 2, снарядів – 108 і возів – 40 – був влитий
до 3 бригади 60 стрілецької дивізії Червоної армії. Причому, 500
з  них  було  негайно  вислано на  поповнення  2ї  бригади  60ї
дивізії. Інших «волохівців» розпорошили по шести стрілецьких
полках одного з більшовицьких з’єднань4.

Починаючи з 1994 р., історики та журналісти неодноразово
зверталися до суперечливої постаті Омеляна Волоха. Упродовж
цих років вони виявили ще два унікальних джерела. По-перше –
архівнонаглядову справу О. Волоха та інших в’язнів, датовану
1934–1936 рр. в архіві Інформаційного центру МВС по Респуб
ліці Карелія, спр. № 2776 (№ п14793 в УФСБ Республіки Каре
лія). По-друге, його фотографії, де отаман зображений у шапці
зі шликом, у черкесці, з офіцерським орденом Святого Георгія
4го ступеня та відзнакою Святого Георгія з лавровою гілкою
для офіцерів.

Архівнонаглядову справу виявили співробітники СанктПе
тербурзької правозахисної організації «Меморіал», копії з якої
у 2000 р. надали для користування автору цих рядків. Окремі
факти з цієї справи були оприлюдненні автором у біографічно
му нарисі, але самі документи в науковий обіг так і не уведені5.

Історія  з фотографіями  теж цікава.  Вони були придбані у
2012 р. скупником старовини у Харкові у невідомої людини. Хто
зображений  на  фотографії  –  скупник  не  знав.  Він розмістив
фотографії для ідентифікації на одному з історичних форумів
у мережі Інтернет, після чого автор цих рядків зміг по уніформі,

3 Ковальчук М. Останній  заколот  отамана  О.  Волоха  (грудень 1919 р. –
січень 1920 р.) // Військовоісторичний альманах. – 2009. – Ч. 2 (19). –
С. 18–41; 2010. – Ч. 1 (20). – С. 4 – 29.

4 Там само. – 2010. – Ч. 1 (20). – С. 22.
5 Тинченко Я. Самый буйный соловецкий заключённый // Киевские Ве

домости. – 2001. – 21 августа.
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УНР у Лозовій, Новомосковську, Верхньодніпровську та Петро
павлівську9.

Під час допитів першої партії заарештованих слідчі дізнали
ся про перебування у Павлоградському повіті Мойсея Маслова
та ще деяких осіб, які співробітничали із більшовиками разом
із отаманом Волохом. Найбільше інформації надав Ничипір Де
ментьєв – колишній старшина Армії УНР, який у 1918–1919 рр.
служив у Запорізькій дивізії – з’єднанні, до складу якого нале
жав  Гайдамацький  полк.  У 1923 р.  С. Дукельський, описуючи
учасників павлоградскої організації, він так охарактеризував
Дементьєва (мовою оригіналу):

«Сравнительно молодой работник, но преданный душой и те-
лом Петлюре, способен был на выполнение самих серьёзных
заданий своей организации»10.

Через місяць у Павлограді відбулася  ще низка арештів.  У
другій архівнокримінальній справі на «павлоградських зако
лотників» Маслов займав перше місце. Як виявилося з анкети
арештованого, у  Маслова  із  Волохом  було багато  спільного:
обидва з батрацьких родин, працювали на Кубані, воювали на
Кавказькому фронті. Завдяки відвазі із нижніх чинів вислужи
лися в офіцери.

М. Маслов стверджував, що майже одразу після переходу на
бік радянської влади у січні 1920 р. захворів на тиф, лікувався
в Умані. Після одужання у березні повернувся на батьківщину –
до с. Миколаївка Павлоградського повіту Катеринославської гу
бернії. Тут його і заарештували у червні 1920 р. за звинувачен
ням у підготовці антирадянського повстання на користь УНР.

Справу  вів  уповноважений  Павлоградського  особливого
відділення  Особливого  відділу  ПівденноЗахідного  фронту.
Згідно довідки від 14 липня 1920 р., по цій справі було заарешто
вано 16 осіб – 13 учасників змови та 3 особи, які раніше служили
у білогвардійських формуваннях11. Справа розглядалася у Хар
кові, куди заарештовані були доставлені з Павлограда.

9 Дукельский С. ЧК на Украине. – С. 106–107.
10 Там же. – С. 106.
11 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 2678, арк. 27.

мії. Вдалося виявити архівнокримінальні справи О. Ліневсько
го і М. Маслова та інших старшин Армії УНР, які повірили в мож
ливість  створення  збройних  сил  Української  комуністичної
партії (боротьбистів) та долучилися до «волохівців».

Знищенню командних кадрів Армії УНР, які під виглядом
боротьбистів перейшли на бік радянської влади, більшовики
надавали  особливе  значення.  У  книзі  Семена  Дукельського
«ЧК–ГПУ на Украине» вміщено два оповідання, в яких йдеться
про знищення колишніх «волохівців»: «Петлюровские органи
зации  в Павлограде и Лозовой», а  також  «Школа червонных
старшин»8.

По  павлоградській  справі  був  заарештований та  пізніше
страчений колишній командир 17 (3го) Гайдамацького полку
та керівник 1ї бригади Червоних гайдамаків у війську отама
на О. Волоха Мойсей Маслов.

Арешти українського підпілля у Павлограді та повіті здійс
нювалися органами ЧК у два етапи. Причому, якщо у першому
випаду чекісти дійсно викрили українську підпільну організа
цію, то у другому – справа виглядала надто надуманою. До Пав
лограду 3 червня 1920 р. прибула з Харкова група співробітни
ків  Особливих відділів ЧК  Південного та ПівденноЗахідного
фронтів. Вже через три дні чекісти здійснили арешти перших
десяти осіб: місцевого воєнкома Сиденка, його секретаря Пет
ренка (місцевого  голову партійної організації боротьбистів),
колишніх старшин Армії УНР Ничипора Федоровича Дементь
єва та Дембицького, а також ще шістьох проукраїнськи налаш
тованих осіб. Ще за кілька днів відбулися арешти симпатиків

м. Павлоград. Незабаром відправлений на ПівденноЗахідний фронт –
до  складу  Лейбгвардії  Гренадерського  полку.  Удруге  поранений
23.07.1916 р.,  у  вересні  того ж  року отримав  чин  підпрапорщика,  а
29.11.1916 р. – прапорщика. Подробиці служби в українських військах
приховував. Згадав лише, що у 1918 р. перебував у Звенигородському
повіті у  повстанському  загоні  отамана Шинкаря,  що виступив  проти
Гетьманату. Під керівництвом отамана Волоха очолював бригаду, що у
січні 1920 р. увійшла до складу 3ї бригади 60ї стрілецької дивізії. Стра
чений у 1920. Див.: ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 2678, арк. 36–55.

8 Дукельский С. ЧК на Украине. – Едмонтон, 1989. – С. 105–108, 110–111.
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гося большим влиянием и уважением крестьянского населения,
ибо его выдающийся рост [и] специальная Военно-Украинская
подготовка [–] бывший командир 1-й Бригады Красных Гайда-
маков,  а  ранее полковник Петлюровской  Армии.  И  вот МАС-
ЛОВ получил хорошее освещение о  деятельности  различных
банд Павлоградского уезда, в частности банды УДОВИЦКОГО,
которой было устроено собрание и митинг, на котором выступал
сам МАСЛОВ, уговаривая собравшихся сейчас же не выступать,
а организоваться побольше и тогда уже громить ненавистное
для самостийных украинцев иго “большевиков”. МАСЛОВ часто
ездил в Павлоград, для связи и ориентации в делах НАЗАРОВА
и СИДЕНКО, причём его поездки сопровождались всегда сви-
даниями с ЗАЙЧЕНКО, ДЕМЬЯНОВЫМ и другими.

Сам МАСЛОВ часто искал встречи с бывшим своим сотником
по  Петлюровскому  полку  ПАВЛИЩЕВЫМ,  но  встретиться  им
никак не удавалось, и он пользовался простой передачей ничего
не значащих  для посторонних и  ничего не сведущих  в  ихних
делах лиц слов, которых достигали своего действия. Сам МАС-
ЛОВ, в бытность свою командиром 1-й Бригады Красных Гайда-
маков, был не весьма обрадован, что вместо предполагаемого
формирования вокруг бригады красных частей, его часть начали
распылять по другим красноармейским частям, прибывшим из
Севера, и для того, чтобы не разбить единственную Петлюров-
скую сотню Гайдамаков, в Петлюровском отношении более на-
дёжных, он посылает их, как он даёт в своих показаниях “НА ТЮ-
ТЮНИКА”, но эта сотня обратно не возвращается – остаётся там.

Дальше, получая сведения от своих единомышленников о
том, что организация открыта  и аресты  начались,  прячется  в
подвал искусственно замаскированный, куда ему приносят пить
и т. д. и  в  таком положении его застают приехавшие для его
ареста красноармейцы, находят его самого с племянником в
подвале.

В то время, когда развивалась работа по уезду, кипела ра-
бота и в городе. СИДЕНКО и НАЗАРОВ подтягивали ненужные в
уезде, но необходимые силы в городе. Для этого ЗАЙЧЕНКО и
ДЕМЬЯНОВ часто приезжали в город, шушукались по закоулкам
с СИДЕНКО и НАЗАРОВЫМ, и все было готово для их перевода
из уезда в гор. Павлоград. Но открытие Петлюровской органи-
зации и начало арестов все дело испортило, и перевестись они
уже не смогли.

САМОЙЛЕНКО, хотя в своих показаниях и отказывается от
участия в этой организации, но как лучший друг и сподвижник

Історія організації цього заколоту та ролі у ньому М. Мас
лова викладена у висновку по кримінальній справі від 29 серп
ня 1920 р. (мовою оригіналу):

«1920 года, Августа 29 дня. Я, Уполномоченный Секретно-
Оперативной части Особого отдела Юг[о-]Зап[адного] фронта
ИВАНОВ Юрий, рассмотрев дело по обвинению лиц в участии и
подготовке  восстания против  Советской Власти  в  гор.  Павло-
граде и его уезде Екатеринославской губернии с целью быст-
рейшего свержения Советской власти и помощи быстрейшему
передвижению поляков и Петлюровцев на Украину:

1. МАСЛОВ Моисей Ефимович, бывший командир 1-й Бри-
гады Красных Гайдамаков – 39 лет.

2. ЗАЙЧЕНКО  Иван  Афанасьевич,  военный  руководитель
Рождественской волости Павлоградского уезда Екатеринослав-
ской губернии – 20-ти лет.

3. ПАВЛИЩЕВ Кирилл Дионисеевич – бывший Петлюровский
Сотник в полку, коем командовал Маслов, дома ничем не за-
нимался – 19 лет.

4. БЕДРИК  Алексей  Васильевич  –  секретарь  Лозовской
Продовольственной Управы,  был Секретарём  Павлоградской
“ПРОСВИТЫ” – 34 л.

5. САМОЙЛЕНКО  Георгий Карпович  – бывший  делопроиз-
водитель  Гормилиции  в  гор.  Павлограде,  друг  ЗАЙЧЕНКО  и
ДЕМЬЯНОВА – 21 год.

6. ДЕМЬЯНОВ Петр Петрович – делопроизводитель Екатери-
нославского Волостного Военкома Павлоградского уезда, друг
ЗАЙЧЕНКО – 19 лет.

7. ОПОШНЯНСКИЙ Демьян Архипович – почтово-телеграф-
ный чиновник VІ-го разряда, Петропавловской волости Павло-
градского уезда – 22-х лет.

8. ТЫРТЫШНЫЙ Николай Прокофьевич  –  письмоводитель
2-го участка Гормилиции гор. Павлограда – 19-ти лет.

Как видно из предыдущего дела о Петлюровской организа-
ции гор. Павлограда и его уезда12. В то время как начало орга-
низации  в  городе  начало  выливаться  определённую  форму
только лишь с приездом в Павлоград ДЕМЕНТЬЕВА и ДЕМБИЦ-
КОГО, так и уезде оно начало принимать также определённую
форму только с приездом туда МАСЛОВА Моисея. И вот вся на-
дежда Павлоградских организаторов НАЗАРОВА (ПЕТРЕНКО) и
СИДЕНКО была именно на МАСЛОВА Моисея как пользовавше-

12 Так у тексті.
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Поміж іншим, 3й курінь 3го Гайдамацького полку вважав
ся шахтарським. Оскільки він був створений під час повстання
проти гетьмана П. Скоропадського з молоді робітничих місте
чок півночі Катеринославської та півдня Харківської губерній.
Зокрема, саме у цьому курені у 1918–1919 рр. служив майбутній
український поет Володимир Сосюра.

21 вересня 1920 р. колегією Особливого відділу Південного
та ПівденноЗахідного фронтів (протокол № 13) Маслов, Пав
лищев, Самойленко та Зайченко були засуджені до страти. Про
токол підписали Євдокимов, Зонов, Дукельський та секретар
Отто. Тертишний, Бедрик та Дем’янов, які також проходили по
справі, були відправлені на Західний фронт, де Червона армія
воювала з поляками16.

Таким чином, вже у вересні 1920 р. Мойсей Маслов був стра
чений – всього через вісім місяців після зрадницького рішення
отамана Волоха.

Заарештований по Павлоградській справі Ничипір Дементь
єв також надав свідчення проти низки командирів та курсантів
Харківської школи червоних старшин – колишніх вояків Армії
УНР, які разом з О. Волохом перейшли на бік більшовиків.

У книзі С. Дукельського у розділі про арешти у Харківській
школі червоних старшин роль провокатора Н. Дементьєва вза
галі не висвітлюється. За його «офіційною» версією, справа виг
лядала так (мовою оригіналу):

«В начале сентября Особому отделу Юг[о-]Зап[адного] фрон-
та стало известно, что комсостав Харьковской школы червон-
ных старшин подготовляет измену Советской власти и переход
на сторону Петлюры.

При беглом ознакомлении с анкетами курсантов и препода-
вателей школы  удалось установить,  что курсант  Харитоненко
Николай, несмотря на свои 20 лет, уже успел быть хорунжим в
“1-м Подольском имени Симона Петлюры” полку и попал к нам
в плен в момент столкновения с Красной армией. Переехав в
Харьков, он поступил во “Всеиздат”, откуда поступил в школу
червонных старшин.

16 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 2678, арк. 62.

ЗАЙЧЕНКО  и ДЕМЬЯНОВА,  часто  посещавший  “ПРОСВИТУ”  и
видевший, что творится что-то против Советской Власти, об этом
молчал. Вообще БЕДРИК, САМОЙЛЕНКО, ДЕМЬЯНОВ, ТЕРТЫШ-
НЫЙ и ОПОШНЯНСКИЙ предполагались к использованию их как
силы надёжные, которые, без сомнения, были преданы делу
Украинскому. ПАВЛИЩЕВА, как бывшего сотника, по всей ве-
роятности,  предполагалось  использовать  по  специальности.
ОПОШНЯНСКИЙ, хотя и отказался принять участие в организа-
ции, но о ней знал и не считал нужным предупредить соответст-
вующие органы для её ликвидации. ТЕРТЫШНЫЙ, возможно,
что ничего об организации ничего не знал, но надеться на него
как на надёжного человека  не приходится,  хотя он старается
это показать.

МАСЛОВ Моисей как опытный в военном деле предпола-
гался встать главой восстания. Для этого им уже предпринима-
лись меры, он вошёл в соглашение с бандой УДОВИЦКОГО, он
как бывший начальник и полковник Петлюровских войск при-
влекал на свою сторону бывших своих сослуживцев, коих в Пав-
лограде и уезде у него было достаточно. Человек высшей степе-
ни хитрый, держит себя гордо и вообще самый ярый Украинец,
мечтающий об Украинизации и постановки Украине на чистую
Украинскую физиономию»13.

Під час допитів Мойсей Маслов не приховував, що має про
українські погляди, і визнав, що познайомився та зблизився з
військовим керівником м. Павлограда Сиденком саме тому, що
останній при першій зустрічі заявив, що є членом партії бороть
бистів. Також він зізнався, що до Тютюнника у січні 1920 р. було
відправлено кінну сотню на чолі з Полторацьким14. Однак свою
участь антирадянській змові М. Маслов заперечував.

Роль Мойсея Маслова в Армії УНР висвітлив заарештований
Кирило Павлищев. Він заявив, що колишній штабскапітан ро
сійської армії Маслов був командиром 3го куреня 3го Гайда
мацького полку, а пізніше – командиром підрозділу. Павлищев
стверджував, що служив у 3му Гайдамацькому полкові лише у
січні–грудні 1918 р., а потім втік із нього15.

13 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 2678, арк. 56–57.
14 Там само, арк. 48.
15 Там само, арк. 113.
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роводжувати в автомобілі в якості охоронця жінку, яка їхала з
пакетом  до  начальника  військових  навчальних  закладів  Ро
зовського. Але завдання було інспіровано: автомобіль привіз
М. Харитоненка  до  особливого  відділу.  Він  докладно  оповів
свою біографію, з якою випливало, що у радянському полоні
ніколи не  був,  водночас  заперечував  участь в  контрреволю
ційній змові. Попри це, М. Харитоненко був засуджений до стра
ти за звинуваченням у спроби намови курсантів перейти на бік
супротивника. Витяг із протоколу особливого відділу підписа
ли: Манцев, Євдокимов, Дукельський, Міхельсон19.

 2 жовтня 1920 р. заарештували командира 4ї сотні Харків
ської школи червоних старшин Олександра Грінченка20. У його
справі містяться цікаві свідчення Н. Дементьєва, які свідчать
про  його  провокативну  роль  у  цій  «змові».  Зокрема,  Н. Де
ментьєв розповів, як він провокував О. Грінченка на щирість
(мовою оригіналу):

«Дальше вечером, идя из митинга, я ему говорил о том, что при-
ехал в Харьков от Петлюры Макаренко для переговоров с Во-
лохом. Он сказал, что хотел бы увидеть его, но на это я сказал,
что для сохранения конспирации этого сделать нельзя. Он очень
жалел об этом, но видно было, что он доволен тем, что подго-
товительные работы,  влекущие  свержение  советской власти,
ведутся»21 .

Н. Дементьєв також стверджував, що О. Грінченко прибув
«лише два місяці як від Тютюнника», чим занадто перевищу

19 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 69082, арк. 34.
20 Грінченко Олександр Дмитрович (1890–1920) – нар. у м. Бахмут. Закін

чив Олексіївське військове училище у м. Москві, служив у 141 піхотно
му Можайському полку. У його складі у 1914 р. брав участь у Першій
світовій війні, потрапив до полону. У 1918 р. повернувся з полону, всту
пив до Дієвої армії УНР. Був  старшиною  з  особливих доручень  при
Директорії, із початку 1919 р. – помічник начальника штабу корпусу
Залізничнотехнічних військ (у подальшому – 9ї Залізничної дивізії).
У 1920 р. перейшов на бік 41ї стрілецької дивізії Червоної армії, всту
пив до Харківської школи червоних старшин, командував 4ю сотнею.
Заарештований  2  жовтня, засуджений до страти  16 жовтня  1920 р.
Див.: ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 2755, арк. 18.

21 Там само, арк. 18 .

Бубенко Николай был офицером царской армии, служил в
“Курини Головного атамана” и тоже попал к нам в плен. В школе
он состоял преподавателем топографии.

Макаренко Фёдор, бывший поручик, служил в петлюровских
частях. В школе занимал должность чотового 1-й сотни.

Краснокутский Михаил, бывший поручик, служил в петлю-
ровских и деникинских войсках, скрыл свою настоящую фами-
лию и чин. В школе занимал должность чотового 11-й сотни.

Кушнаренко Антон, Задорожный Николай, Якименко Яков,
Петровский Митрофан и Рашавец Николай – все бывшие офи-
церы, служили у Петлюры и у белых. В школе занимали ответ-
ственные командные должности.

При дальнейшей разработке этого дела было выяснено, что
в связи с предстоящей отправкой школы на фронт указанная груп-
па лиц подготовляла переход всей школы на сторону Петлюры»17.

Вдалося виявити архівнокримінальні справи на двох осіб,
зазначених С. Дукельским, а також ще двох, які пов’язані із цією
«змовою», але не згадуються у книзі. Згідно із матеріалів спра
ви, всі заарештовані заперечували звинувачення в участі у «змо
ві», але для деяких з них фатальну роль зіграли свідчення Н. Де
ментьєва.

Перший арешт відбувся 1 жовтня 1920 р. Цього дня Харків
ська школа червоних старшин відправлялася на фронт проти
поляків. Курсант Микола Харитоненко18 отримав завдання суп

17 Дукельский С. ЧК на Украине. – С. 110.
18 Харитоненко Микола Юхимович (1900–1920) – нар. у м. Бахмут. Навчав

ся у Харківському комерційному училищі, у квітні 1918 р. добровільно
вступив до 16ї сотні 2го Запорізького полку військ Центральної Ради,
із  грудня  1918 р.  –  військовослужбовець  4го  Запорізького  полку
ім. І. Богуна Дієвої армії  УНР. Навесні 1919 р. служив у Гуцульському
коші та хорунжим у 1му Подільському полку ім. С. Петлюри. У травні
1919 р. у Луцьку потрапив до польського полону. Звільнений у вересні,
потому  – військовослужбовець  4го пішого  полку  Січових  Стрільців.
Після розформування полку наприкінці 1919 р. вирішив повернутися
на батьківщину.  У районі м. Чигирин потрапив до боротьбистського
збройного  формування  отамана Коцура,  згодом  служив  у 4му При
дніпровському полку. 22 січня 1920 р. демобілізувався. Але незабаром
вступив  до Харківської  школи червоних старшин.  Заарештований  1
жовтня, засуджений до страти 16 жовтня 1920 р. Див.: ЦДАГО України,
ф. 263, оп. 1, спр. 69082, арк. 1–34.
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Четверта кримінальна справа – колишнього старшини Армії
УНР Семена Петрова, який також деякий час був відряджений
до Харківської школи червоних старшин, але постійно служив
в Українському запасному полку26. Він взагалі був засуджений
до страти лише за те, що служив в Армії УНР, і разом з отаманом
Волохом перейшов на бік радянської влади. Відповідний витяг
із протоколу № 1 особливого відділу Харківського військового
округу від 27 січня 1921 р. про його розстріл підписали Дані
шевський, Садовський, Грундман, Ю. Звєрєв27.

За даними С. Дукельського, по справі Харківської школи чер
воних старшин були також  заарештовані: командири сотень
Митрофан Петровський (колишній поручик), Микола Рашавець
(старшина, але чин не зазначено), помічник командира 1ї сотні
Антін Кушнаренко (колишній сотник), «чатові» Михайло Крас
нокутській  (Микита  Цебинога),  Федір  Макаренко  (обидва  –
колишні поручики та червоні гайдамаки), викладачі Микола Бу
бенко,  Микола  Задорожний та  Євтушенко  (колишні старши
ни)28.  Вочевидь,  більшість  з  них,  або  навіть  усі,  були  також
засуджені до страти.

Історія Ничипора Дементьєва для керівництва Всеукраїнсь
кої ЧК мала несподіване продовження у 1921 р. Втершись у до
віру до керівників більшовицької спецслужби, він став викону
вати різні агентурні доручення, врештірешт був викритий як
подвійний агент. Розслідування встановило, що його справжнє
прізвище Федір Божко – легендарний сотникрозвідник Армії
УНР, один із організаторів Кінного полку Чорних Запорожців.

26 Петров Семен Микитович (1891 –1921) – нар. у с. Лосівка Лебедянсь
кого повіту Харківської губ. У липні 1917 р. закінчив 5 Київську школу
прапорщиків. Восени 1918 р. його мобілізували до 35го Кременчуцько
го полку Армії Української Держави, потім служив у 3му Запорізькому
ім. С. Наливайка полку Дієвої армії УНР. У січні–лютому 1920 р. разом з
отаманом Волохом перейшов на бік радянської влади. Був команди
ром взводу в Українському запасному полку у м. Харкові. Дата арешту
у кримінальній справі відсутня. Засуджений до страти 27 січня 1921 р.
Див.: ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 69216.

27 Там само.
28 Дукельский С. ЧК на Украине. – С. 110–111.

вав його роль у «курсантській змові». Цікаво, що в архівах Дієвої
армії УНР також збереглися свідчення про службу Олександра
Грінченка, які спростовують зазначену інформацію. Станом на
19 серпня 1919 р. О. Грінченко обіймав скромну посаду началь
ника статистичнотопографічної частини штабу 9ї Залізничної
дивізії, а з 27 серпня взагалі отримав двомісячну відпустку22.

Але в історії зради О. Волоха О. Грінченко все ж зіграв певну
роль. На допитах він докладно оповів свою біографію і зазначив,
що добровільно перейшов на бік Червоної армії, але контррево
люційну діяльність заперечував23. Попри це, 16 жовтня 1920 р.
разом із М. Харитоненком він був засуджений до страти.

Наступний заарештований на підставі свідчень Н. Дементь
єва – колишній командир сотні у 3му Гайдамацькому полку та
курсовий старшина 2ї сотні Харківської школи червоних стар
шин Яків Якименко24. Він теж заперечував свою причетність
до змови, але був «викритий» під час очної ставки з Н. Дементь
євим. Останній стверджував, що, начебто, розповідав Якимен
ку та курсанту Краснокутському, що вступив до школи саме для
контрреволюційної  діяльності  і  вони,  буцімто,  погодилися
співпрацювати. Водночас, Якименко факт цієї розмови запере
чував. Однак його теж засудили до страти25.

Цікавий факт зі справи: Я. Якименко походив з родини ук
раїнських переселенців з Оренбурзької губернії, і до 1917 р. не
був в Україні. Але під час допитів він відповідав на питання ук
раїнською мовою.

22 ЦДАВО України, ф. 1696, оп. 1, спр. 1, арк. 19, 22.
23 ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 2755, арк. 19.
24 Якименко Яків Іванович (1893–1920) – нар. на хут. Новочеркаський Орсь

кого повіту Оренбурзької губ. У 1914 р. мобілізований до армії, служив
рядовим у 10му Туркестанському стрілецькому полку, у 1916 р. закін
чив школу прапорщиків в Оренбурзі. Із 1918 р. служив у 3му Гайда
мацькому полку Армії УНР, командир сотні. На початку 1920 р. з ота
маном Волохом перейшов на бік  більшовиків. Пізніше  був курсовим
старшиною 2ї сотні Харківської школи червоних старшин. Заарешто
ваний 8 жовтня та засуджений до страти 16 жовтня 1920 р. Див.: ЦДАГО
України, ф. 263, оп. 1, спр. 71930, арк. 6–7.

25 Там само, арк. 20.
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ку, а у 1919 р. – начальником 6ї Запорізької дивізії Дієвої армії
УНР. Після переходу з отаманом О. Волохом на бік радянської
влади Ліневський повернувся на батьківщину, де влаштувався
дільничним агрономом Адамовської дільниці Верхньодніпров
ського повіту. 8 листопада 1921 р. був навіть обраний головою
районної господарської  селянської  спілки  у  м. Верхньодніп
ровськ. 4 листопада 1922 р. заарештований у Києві за службу у
Дієвій армії  УНР та засуджений до 5 років  позбавлення волі,
амністований ВУЦВК 3 листопада 1923 р. Потому деякий час
перебував без роботи. Лише 15 квітня 1924 р. влаштувався за
відувачем господарства Верхньодніпровських педкурсів. Знов
заарештований 1 вересня 1924 р. за обвинуваченням у співро
бітництві із білогвардійською розвідкою. Категорично запере
чував  свою  будьяку  причетність  до  «білих».  Вже  5  грудня
1924 р. його звільнили. Повторно заарештували О. Ліневського
27 жовтня 1930 р. за звинуваченням в антирадянській діяльнос-
ті. На момент арешту він працював технічним керівником рад
госпу ім. Сталіна Запорізького району. 14 липня 1931 р. Лінев
ський був засуджений судовою «трійкою» при колегії ДПУ УСРР
до 10 років позбавлення волі. 14 квітня 1935 р. термін ув’яз
нення був скорочений до 7 років. Подальша доля невідома31.

Колишні червоні гайдамаки перебували на оперативному
обліку радянської спецслужби. Так, зберіглася облікова анкета
останнього ад’ютанта 3го Гайдамацького полку Стефана Коно
валова32. Як і інші, разом з отаманом Волохом на початку 1920 р.

31 ГДА СБ України, ф. 6, спр. 37510; Держархів Запорізької обл., ф. Р5747,
оп. 3, спр. 9960.

32 Коновалов Стефан Олександрович (1898–?) – нар. у м. Вовчанськ Харк
івської губ. Під час Першої світової війни служив старшим унтерофі
цером,  нагороджений  Георгіївським хрестом  4го та 3го ступеня.  Із
грудня 1918 р. до листопада 1919 р. служив у 30му (потім – 17му) Гай
дамацькому полку. Із 7 лютого 1920 р., після влиття гайдамаків до скла
ду Червоної армії, служив командиром роти у 520му, 393му та 131у
стрілецьких полках. Закінчив Харківську вищу повторну школу РСЧА,
призначений помічником  командира 7ї роти 131го Таращанського
полку 44ї  стрілецької дивізії,  у  1923 р.  демобілізувався. Станом  на
1926 р. мешкав у с. Глибоке. Подальша доля невідома. Див.: ГДА СБ Ук
раїни,  ф. 13,  спр. 406,  т. 15,  арк. 228; Книга  учета лиц  состоявших  на

Саме він 31 серпня 1919 р. скинув російській прапор із верхівки
київської міської думи. У січні 1920 р., коли Армія УНР рейдува
ла у Першому Зимовому поході, сотник Ф. Божко за завданням
генерала М. ОмеляновичаПавленка відправився у розвідку на
захоплену більшовиками територію. Опинившись під арештом,
Ф. Божко у ніч з 12 на 13 грудня 1921 р. здійснив спробу втечі.
Він вихопив зброю в одного з конвоїрів, але був застрелений
кількома кулями, коли перелізав через паркан в’язниці29.

Цілком ймовірно, що після викриття українського підпілля
у Павлограді та арешту, БожкоДементьєв скористався ситуа
цією  та  спрямував  «каральний  меч  революції»  проти  зрад
ників – «волохівців». Таким чином, він уцілів, отримав змогу
продовжувати свої розвідувальні функції, а крім того – сприяв
знищенню тих, хто вчора були його товаришами, але перейшли
на бік ворога, а відтак для УНР становили ще більшу небезпеку,
ніж більшовики.

Деякій кількості колишніх активних «волохівців» вдалося
уникнути у 1920 р. покарання, але це не рятувало їх від репре
сій у майбутньому. У цьому контексті типова доля ще одного
командира 3го Гайдамацького полку Олександра Ліневсько
го30. Восени 1917 р. він був одним із організаторів загонів Віль
ного козацтва на батьківщині – у Верхньодніпровську Катери
нославської  губернії.  Напередодні  київських  вуличних  боїв
сотня козаків Верхньодніпровського повіту влилася до складу
Гайдамацького коша Слобідської України і брала участь у всіх
легендарних боях цього формування, а також – 3го Гайдамаць
кого полку. О. Ліневський був командиром сотні, куреня, пол

29 Тинченко Я. Чорношличник, розвідник та підпільник Федір Божко //
Лицарі Зимових походів, 1919–1922 рр. – К., 2017. – С. 333–337.

30 Ліневський Олексій Олексійович (1891–?) – нар. у с. Адамівка Верхньо
дніпровського повіту Катеринославської губ. Закінчив Вищі сільсько
господарські  курси  у  м. СанктПетербург,  працював агрономом.  У
1915 р. був мобілізований, воював рядовим, за бойові заслуги отримав
чин прапорщика. У 1917 р. вступив до 2го Українського козацького
полку ім. гетьмана П. Полуботка, останнє звання у російській армії –
штабскапітан.  Із  весни 1918 р. служив у  3му Гайдамацькому  полку
військ Центральної Ради, командував сотнею.
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потім  був  висланий;  3) Богданов  (ім’я  не  знаю),  сотник,  в  60
дивізії теж. Мав орден Червоного Прапору. Зараз десь учите-
лює ,здається, в Донбасі; 4) Байло Сергій, комбриг кінноти, ко-
мандував в 60 дивізії теж бригадою, має два ордена Червоного
Прапору; 5) Мішук  (ім’я не знаю),  точно не пам’ятаю посади,
здається, сотник, в Червоній армії – комполка, зараз не знаю,
чи він в Червоній армії; 6) Ліневський Олекса при переході був
хворий, в Петлюрівській армії командував дивізією, у повстанні
проти гетьмана був сотником.

Перечисленні тут особи – ті, яких я на протязі 15 років зустр-
ічав, решта комскладу з моєї пам’яті зникла і прізвищ назвати
не можу без відповідного нагадування»33.

У цьому коротенькому списку О. Волох назвав імена лише
тих соратників, які після 1920 р. продовжували службу у Чер
воній армії або ж займали керівні посади у народному госпо
дарстві (як О. Ліневський). Він згадує комбригів РСЧА Сергія
Байла та Микиту Мішука, командирів полків 60ї стрілецької
дивізії Володимира Кожемяку та Павла Богдана (помилково –
«Богданов»). Однак ані словом не згадав про Мойсея Маслова
чи колишніх гайдамаків, страчених по справі контрреволюцій
ної змови у Харківській школі червоних старшин.

Біографії комбригівкавалеристів Червоної армії Сергія Бай
ла  та  Микити  Мішука,  репресованих  у  1937 р.,  нині  широко
відомі і є у вільному доступі у мережі Інтернет. Додаткові дані
про Володимира Кожемяка доки що віднайти не вдалося. П. 
Богдан фігурував у списках нагороджених орденом Червоного
прапора, як командир 540 стрілецького полку 60ї дивізії РСЧА
(наказ № 351 за 1921 р.). Навесні 1921 р., напередодні розфор
мування 60ї дивізії, Павло Богдан очолював 538 стрілецький
полк.

Архівнокримінальна справа Омеляна Волоха зберігається у
Центральному державному архіві громадських об’єднань Украї
ни, її передали із Галузевого державного архіву СБУ у 1994 р.34

В архівнонаглядовій справі соловецького в’язня О. Волоха,
фрагменти з якої вдалося отримати завдяки сприянню Санкт

33 ЦДАГО Україна, ф. 263, оп. 1, спр. 60683, арк. 21.
34 Там само, арк. 1–91.

перейшов на бік радянської влади. До 1923 р. служив у Червоній
армії, потому демобілізувався та мешкав у с. Глибоке. Станом
на 1926 р. перебував на обліку у ДПУ. Подальша доля С. Коно
валова достеменно невідома.

Головний антигерой змови проти УНР наприкінці 1919 р.
Омелян  Волох, до  свого арешту  4 травня 1933 р.  мав  досить
щасливе життя у Харкові. Як видно з матеріалів архівнокрим
інально  справи  1933 р.  та  архівнонаглядової  справи  1936–
1936 рр., він позиціонував себе як надзвичайно принциповий
та  чесний  радянський  громадянин, що  сповідував ленінську
національну  політику.  Водночас,  попри  показне  прагнення
справедливості, у словах та діях О. Волоха немає жодної згадки
про такі злочини радянської влади проти населення радянсь
кої України, як колективізація та Голодомор. Однак протокол
одного з допитів Омеляна Волоха яскраво свідчив, що він «кри
вив душею» та навмисно заплющував очі на негативні явища
радянської влади. Під час допиту 28 червня 1933 р. у Волоха
запитали про товаришів по зброї, з якими він перейшов на бік
радянської влади (мовою оригіналу):

«Вопрос:  Сообщите  фамилии  Командного  состава  Вашей
части в Петлюровской Армии и Комсостава в Кр[асной] Армии
под Вашим командованием при переходе на сторону Сов[естс-
кой] Власти.

Відповідь: Щодо прізвищ комскладу тих частин, що були під
моїм керівництвом. Список всього складу й козаків був переда-
ний до Штабу 60-ї дивізії,  куди  частини були влиті 11 лютого
1920 року в місті Умані. Увесь архів цієї групи Ревком Правобе-
режжя здав до ЦК УКП (боротьбистів), де можна відшукати всі
доскональні відомості  про  особовий  Склад військ.  Поскільки
минуло 15 років, тому я можу дати прізвища тих, кого на про-
тязі 15 років бачив.

– В ревком Правобережжя входили: 1) Немоловський Іван,
член ЦК УКП(б) і я – Волох Омелян.

Старшини:  1) Німант  (ім’я  не  пам’ятаю),  при  переході  був
нач[альником] Штабу Червоних військ; 2) Кожемяка Володимир
комполка  і  в  60  дивізії комполка,  служив в  Червоній  армії,  а

особом учете бывших белых  офицеров в органах ГПУ Украины. –  К.,
2012. – Т. 2. – С. 882–883.
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безобразия, “чтобы скорей палачи задушили”. Поведение Воло-
ха вызывающее: нарушает внутренний распорядок изолятора
постоянным пением и свистом. Просьбы и неоднократные пре-
дупреждения о прекращении пения и свиста – не помогают. В
связи с нахождением заключённых в нижнем этаже, Волох бу-
дет помещён в изолированную камеру. По поводу своего зак-
лючения Волох во враждебном тоне заявляет: “Я невиновен и
не знаю, что от меня хотят и в чем именно я должен признаться.
Много написал заявлений, но ответов не имею, что расцениваю
как бесчеловечное отношение и издевательство над личностью.
Царские тюремщики и те создавали лучшие условия арестан-
там,  чем в  советской стране. Вы пишите про  фашистский ре-
жим, что они два месяца не дают свидания с родными. А сами
что делаете? Лишаете связи с детьми по целому году. Кому нуж-
на такая изоляция? Я человек, который имеет научное созна-
ние, и оно не позволяет мне смириться со своим положением.
Кто-то изволил  поставить "птичку"  против  моей  фамилии,  и,
пожалуйста – десять лет. А за что конкретно – никто не сказал.
Да и не скажет. Вы получите признание, когда я буду сумасшед-
ший. Вы  хотите этого  признания добиться  путём медленного
уничтожения человека. Напрасно”»37.

Із доповіді начальника 8 соловецького відділення Біломоро
Балтійського каналу НКВС СРСР Пономарьова дізнаємось, що
станом на листопад 1935 р. Омелян Волох вже 22 місяці перебу
вав в одиночній камері (вочевидь, з перервами). Тобто, з січня–
лютого 1934 р. (мовою оригіналу):

«[…] 2. Поведение Волоха продолжает быть вызывающим. По-
прежнему нарушает внутренний распорядок изолятора, свис-
тит, поёт, табуреткой стучит в дверь камеры, и на вопросы ох-
раны, почему он стучит табуреткой, отвечает: “Я не стучал”. И
повторяет  вновь  стучать  при  уходе  охраны  в  сторону  других
камер. Просьбы и требования о прекращении подобного пове-
дения не помогают. Вынуждены прибегнуть к лишению на из-
вестный срок прогулок. 10.11.[1935 г.] Волох, находясь в своей
камере, прокричал во весь голос свою фамилию, за что сидит и
по какой статье, что было слышно в других камерах. Дежурных
стрелков Волох называет не иначе, как “палачами”.

37 Архив Информационного центра МВД по Республике Карелия, д. № 2776
(№ п14793 УФСБ Республики Карелия), архивнонадзорное дело зак
лючённого Волоха Емельяна Ивановича и др., л. 44.

Петербурзької правозахисної організації «Меморіал», містить
ся інформація про систематичні акти протесту та виявлення
фізичної непокори співробітникам табору з боку О. Волоха. Так,
3 серпня 1934 р., начальник соловецької в’язниці доповідав про
поведінку Омеляна Волоха (мовою оригіналу):

«По отношению к сотрудникам изолятора ведёт себя вызы-
вающе. При обходах во время разговора с иронией заявляет:
“Плохо ли, хорошо ли, вы все равно освободить меня не може-
те”. Считает своё заключение насилием над ним, благодаря ко-
торому он постепенно привыкает к мысли, что он раб и даже
хуже такового, делая вывод, что скоро, возможно, его начнут
бить, как всякого раба. Настойчиво просит разрешения пере-
писки с родными. Занимается рисованием акварелью. Нарисо-
вал свой автопортрет на фоне окна с решёткой. Периодически
отказывается  подчиняться  внутреннему  распорядку  и  ведёт
громкие разговору сам с собой, громко читает, старается гром-
ко говорить в коридоре при выходе в уборную и на прогулке.

[…] Находясь в Соловецкой тюрьме ГУГБ, тесно связан с осуж-
дёнными  членами  “УВО”  однодельцами:  Солодуб,  Яловый,
Яворским, Полозом, совместно с которыми повседневно ведёт
контрреволюционные разговоры, оставаясь при своих контрре-
волюционных националистических убеждениях. Систематичес-
ки наносит оскорбления обслуживающему административному
составу тюрьмы. Особенную вражду проявляет к работникам
органов НКВД. Всеми мерами старается завязать связь с заклю-
чёнными соседних камер путём перестукивания, подбросами
записок в уборной и оставлением надписей в уборной. Имеет
ряд административных  взысканий. Остался  злостным врагом
советской власти»35.

Практично одразу по прибутті до Соловків О. Волох став пос
тійним «відвідувачем» штрафного ізолятора та, врештірешт,
був переведений до одиночної камери. 30 січня 1935 р.:

«[…] Волох заявил начальнику ИЗО36, что если ему не сообщат о
семье, он в свою камеру никого не допустит и не будет подчи-
няться никаким законам, а будет творить всякие нелепости и

35 Архив Информационного центра МВД по Республике Карелия, д. № 2776
(№ п14793 УФСБ Республики Карелия), архивнонадзорное дело зак
лючённого Волоха Емельяна Ивановича и др.

36 ИЗО – изолятор (рос.).
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ча и Цельнерзерн Пауль Эрнстовича. Все наши попытки провести
данную работу с ними в нормальных условиях успеха не име-
ли. Во избежание шума и крика в изоляторе пришлось их дак-
тилоскопирование перенести в баню, где и была проведена (в
данный день) при физическом, с их стороны, сопротивлении.

После отпечатки отмыться в бане Волох и Яворский отказа-
лись и через некоторое время они вызвали к себе Начальника
ІІІ Части т. Акимова.

В беседе с последним Волох весьма в спокойном тоне поз-
накомил со своей биографией, вплоть до момента его ареста,
старался подчеркнуть, что он на сторону Сов[етской] власти “со
своими войсками” перешёл добровольно и что целиком был
на стороне Сов[етской] власти и Компартии, которую защищал
и стал бы защищать до последней капли крови.

Свой арест, как он говорит, считал просто ошибкой и не терял
надежды, что эта ошибка будет исправлена, он сидел 2 года,
написал в разные адресаты 27 заявлений и ни одного не получил
ответа, даже не считают нужным сообщить мне, как живёт моя
семья.  Теперь,  (продолжает  тот  [Волох]),  я  убедился,  что  это
издевательство и ругаю себя, что я на продолжении ряда лет
помогал создавать условия для этого издевательства. Я эти мето-
ды издевательства отношу к временам Иоанна Грозного, в них
очень много общего, учтите (продолжает он), что 3-х лет для
установления моей невиновности срок достаточный, но конца
не видать, а издевательства продолжаются, что же Вы делаете
с людьми, которые действительно виновны? (задаёт вопрос).

Затем он переходит к отпечатке пальцев, говоря: “Вы насиль-
но берете оттиски пальцев, в тот момент, когда я ещё не терял
надежды,  что  разум  восторжествует,  а  тут  как  от  уголовника
берут насильно оттиски пальцев – продолжается дальнейшее
издевательство, морально меня это не оскорбляет, но ведь это
глупо и мне просто обидно за тех, кто эту глупость допускает”.

Затем остановился на посещении его тов. Берманом в ок-
тябре 1935 г., который, якобы, задал вопрос: “Не бьют ли его
здесь?”. Из этого Волох делает вывод, что, стало быть, бить –
это в действительности имеет место.

В заключение Волох ещё раз повторил, путь его прихода к
большевикам – задав вопрос: “За что ему мстит Партия в тот
момент, когда она сильна”. “И пояснил, что”, он себя очень корит
и ругает, что пришёл к большевикам и работал с ними, готовя
для себя же цепи.

По поводу навеса оконных зонтов Волох подал заявление
на имя нач[альника] ІІІ части следующего содержания:

“Нач[альнику] ІІІ-й части Соловецких тюрем.
Узник одиночки Волох Емельян.

После  22-х месяцев  диких  истязаний  в  одиночке,  сегодня
12.11.[1935 г.]  меня выдворили  на площадь  в  5  кв.  метров  в
темницу. Не страшусь я истязаний, а только боюсь, что они стано-
вятся более дикими, более бесчеловечными. Не имея никакой
возможности  избежать  разрушения  организма,  уже  подор-
ванного тюрьмой и в лучших условиях, я заявляю именем ре-
волюции протест против истязаний, ведущих меня к гибели. Я
ничего общего с преступлением против революции не имею и
не имел. Я знаю, что садизм, применяемый ко мне, не может
быть ослаблен, знаю, что мои жалобы и протесты Вас не трога-
ют, а удовлетворяют. Не идя вразрез с искусством убивать по-
степенно, я отказываюсь от прогулок. Вы решили замучить, в
этом меня убеждает сегодняшний день. Узник одиночка в тем-
нице Волох. 12.11.35 г. Тюрьма”.

На прогулки не выходил в течение семи дней. Моральное
состояние неудовлетворительное. Продолжает проявлять силь-
ное беспокойство неизвестностью о жизни семьи»38.

Ще однією «гучною» подією стала відмова політичного в’яз
ня Омеляна Волоха проходити дактилоскопію. Аби це зробити,
до нього довелось застосувати силу. Ось що повідомлялось про
це у документах:

«Зам[естителю]  нач[альника]  управления  Б[ЕЛОМОРО-]
Б[АЛТИЙСКОГО] ЛАГ[ЕРЯ] – начальнику ІІІ отдела тов. Попову,
ст[анция] Мед[вежья]-Гора Кир[овской] ж[елезной] д[ороги].

Дактилоскопия з[а]к[лючённых] правда, не весьма гладко, с
некоторыми  конфликтами  и  сопротивлениями по  отделению
закончена. Данное мероприятие, со стороны отдельных з[а]к -
[лючённых] было встречено отрицательно […].

При проведении дактилоскопии в Кремлевском изоляторе,
мы встретили категорическое сопротивление со стороны: Воло-
ха Емельяна Ивановича, Яворского Александра Константинови-

38 Архив Информационного центра МВД по Республике Карелия, д. № 2776
(№ п14793 УФСБ Республики Карелия), архивнонадзорное дело зак
лючённого Волоха Емельяна Ивановича и др., л. 44.
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До уваги читача пропонується автобіографія Омеляна Во
лоха, що була написана у камері після арешту у 1933 р. Доку
мент публікується мовою оригіналу.

Автобіографія Омеляна Волоха
12 травня 1933 р.

АВТОБІОГРАФІЯ ВОЛОХА ОМЕЛЯНА ІВАНОВИЧА,
ЧЛЕНА ВКП(Б). З 15.09.1920 РОКУ, ПАРТКВИТОК N О 688217

Я народився 18 липня 1886 року в станиці Калніболотці кол.
Кубанської області. Тоді мої батьки були в наймах у Кубансь
кого козака.

Постійне мешкання моїх батьків село Білоцерківка – зараз
Першотравневе Сватовського района на Донеччині. В селі Пер
шого Травня я відбув своє дитинство і на 6 році залишився без
матері. З семи років мене було віддано в найми до сусід[а] кур
куля пасти скотину, з семи років я пішов в науку до Церковно
Приходської школи. З цього часу взимку вчився, а влітку був у
наймах. Уже [із] 14ти років я працюю одгрібником із забою в
кінній шахті («Мишаловці») на станц[ії] Ласкутовці в Донеччині,
бо на капітальну шахту в таких літах на роботу не приймали.
Маючи з малих літ ухил до малювання, на 15му році мого жит
тя місцевий піп завіз мене до Харкова й віддав до живописця –
вивісочника Бороздика «мальчиком» в науку на 4 роки. Але я
покинув цього хазяїна і сам перейшов до вивісочника Погорі
лого В. Провчився щось з 5 місяців, бо наука полягала в рубці
дров та носці води, й пішки я тікаю додому.

Після цього невдалого кроку зробитися живописцем, я пра
цюю то в шахтах, то ходжу на Кубань на заробітки. Так продов
жувалося аж до військової служби.

В 1907 році по рекрутському набору мене взяли на військову
службу в артілерію в Батум в Михайлівську фортецю. Як грамот
ного посилають в учебну команду, але за непорозуміння з фельд
фебелем, команди я не закінчив, повернувся назад в роту й че
рез рік був призначений за ротного писаря, зі званням ротного
писаря, в кінці 1910 року був звільнений в резерв (запас) армії.

Після  солдатчини  знов примушений  був  шукати  роботи,
працюю на погрузці вугля – станція Насвітевич. В 1911 році ви

При выходе Акимова из камеры, он бросил фразу: “Акимов,
а все-таки я бы и сейчас защищал советскую власть”.

Находясь  в  камере,  Акимовым  был  обнаружен  черновой
набросок (карандашом) изображающий насильственный сни-
мок пальцев Волоха (рисунок набросал сам Волох).

Данный список Волох охотно передал Акимову  (набросок
прилагается). Яворский заявил Акимову, что: “[…] он всеми фиб-
рами своей души возмущается таким гнусным издевательствам,
и что он никак не ожидал, что его революционера, не раз при-
говорённого  в  капиталистических  странах  к  смертной  казни,
смешают в СССР с уголовниками. Ну, пусть (продолжает он) по
каким-либо политическим соображениям меня надо изолиро-
вать, хотя я и этого не вижу, зачем ещё это издевательство”.

Вообще при разговоре с Акимовым Яворский сильно вол-
новался и нервничал. В знак протеста Волох и Яворский отказа-
лись от прогулки и посещения бани.

Начальник 8 сол[овецкого] отделения
Б[еломоро-]Б[алтийского] К[анала] НКВД Пономарев
Начальник ІІІ части Акимов
11 января 1936 года, № 41, о[стров] Соловки»39.

На жаль, доки що не вдалося виявити документів про бу
денність О. Волоха під час перебування в ув’язненні після січня
1936 р. Як відомо, він був розстріляний у числі інших відомих
соловецьких політв’язнів під селищем Сандормох (Карелія, РФ)
між 27 жовтня та 4 листопада 1937 р.40

Події, які зумовив О. Волох, проходили тлі Української ре
волюції 1918–1921 рр. Вони  стали  яскравим  свідченням,  що
політичні дискусії  в умовах війни  за державність виявилися
вбивчими для незалежності України.

Оманливість гасел російських більшовиків спричинила фе
номен «червоних гайдамаків». У подальшому всі, хто довірився
комуністичній пропаганді, опинилися у таборах або були фізич
но знищені упродовж 1920–1930х рр.

39 Архив Информационного центра МВД по Республике Карелия, д. № 2776
(№ п14793 УФСБ Республики Карелия), архивнонадзорное дело зак
лючённого Волоха Емельяна Ивановича и др., л. 41–42.

40 Остання адреса. Розстріли соловецьких в’язнів з України у 1937–1938. –
Т. 2. – К., 2003. – С. 916.
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лися, я роблюся прихильником скінчення війни і цим обурюю
проти себе офіцерів свого і інших полків.

Полкові комітети інших полків дивізії й збори офіцерів ви
несли постанови, що шт[абс] капітан Волох – ворог Свободи і
німецький провокатор.

На влаштоване полкове Свято Революції моя рота вийшла
з прапоромгаслом «Долой війну». На мітингу Свята я вперше
виступив за припинення війни, на мітингу ж обрали делегацію
до Тимчасового Уряду, в число якої увіходив і я. В Петрограді в
Таврицькому палаці були збори делегацій, я й тут виступив за
припинення війни, за що одержав дуже багато обурливих на
рікань з боку делегацій і публіки – кричали, що недостойна рус
кого офіцера моя промова. За ухвалою більшості делегацій ви
рішено було закликати більшовика тов. Леніна, але т. Ленін не
прийшов, а прийшов Зінов’єв. Зінов’єва слухали не всі делегації
тому, що тодішній командувач Петроградської військової Окру
ги поруч[ик] Кузьмин закрив збори делегацій, не давши слова
Зінов’єву. Але окремі делегати, в тому числі і я, слухали Зинов’є
ва в кулуарах, це перший раз я побачив і почув більшовицького
представника.

Після відвідування декого з Міністрів  та мітингу в Клюбі
армії й флоти, на якому виступали міністри Чернов і Скобєлев,
а їм опонував Троцький Л., наша делегація повернулась назад.

Ідучи через Київ, де в той час організувалися Українські різні
заклади, ми довідалися, що українцям допомагають більшови
ки, але Українські справи нас глибоко не турбували й ми поїхали
далі до свого полку.

За цей час полк не виконав бойового наказу, посилаючись
на те, що не прибула делегація від Тимчасового Уряду. Звичайно
чекали на нас солдати з тим, що ми скажемо, щоб не воювали, а
офіцери – щоб воювали до побідного кінця. Делегацію чекали з
великим напруженням і зразу по приїзді її був скликаний мітинг
всеї 12 Сиб[ірської] Стр[ілецько] дивізії. На мітинг прибув Ко
мандир41 Тимчасового Уряду Борис Савенков. На голову мітингу
був обраний я несподівано для мене. Ми разом з Савенковим

41 Ймовірно комісар.

рішаю учитись живописі, приїждяю до Харкова й поступаю в
школу  живописі  ім.  Раєвської,  що  містилася на  тепер  вулиці
Свердлова. Після двох місяців учоби, за відсутністю коштів, ки
даю вчитись і знов іду на роботу. Але в 1912 році за кращі робо
ти в школі  Раєвської  мені призначають  стипендію  в пам’ять
50річчя звільнення селян від кріпацтва. В 1914 році як резер
віст призиваюся по мобілізації до війська й відсилаюся на фронт
з м. Харкова, з 124 Вороніжським пішим полком. Художнього
Училища я не закінчив, не дивлячись, що мав право на відстроч
ку, але відстрочки мені не дали тому, що я був запасний.

Будучи гарматником, я потрапив у піхоту тому, що з Воро
ніжським полком посилались на фронт два моїх менших брати
Петро і Костя.

На фронті під Перемишлем я захворів і був евакуірован до
м. Черкас на Україну, а коли видужав, в той час був набор на 3х
місячні курси в Школу Прапорщиків. Мене як фронтовика, що
мав георг[іївський] хрест і освіту 2го розряду, яку одержав в
Художній  Школі,  було  направлено до  Київа  і  залічено до  2ї
школи прапорщиків на Лук’янівці. 15 лютого 1915 року я скін
чив школу прапорщиків і був відряджений на фронт у Венгрію –
в Безкіди за Карпатами, в 47 Стрілецький Сибірський полк.

При  наступі  німецького  фельдмаршала  Макензена  мене
поранено 5 травня 1915 року під сел[ом] Маковісно. Для ліку
вання евакуірован в Петроград – зараз Ленінград. З Ленінграду
після лікування відбуваю до свого полку, який перекинутий був
з Галичини на північний Ризький фронт.

Потім в 1916 році полк був знов кинутий до Галичини після
Брусилівського наступу. 18 жовтня 1916 року мене знов пора
нено на вис[оті] 402 під с. Славентин, для лікування евакуіро
вано до м. Харкова, де я й був аж до лютневої Революції.

28 лютого 1917 року вибухла революція і я відзначив її лише
тим, що вийшов на вулицю приколовши рядом з Георгієм Черво-
ну стрічку. В квітні 1917 року я знов на фронті в 47 Сиб[ирсько
му] Стр[ілецькому] полку, там мене обірають на заст[упника]
голови полкового комітету. На цій виборній посаді я загострюю
до себе ставлення з боку офіцерства. За обставинами, що скла
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В 2му Українському  полку мене обирають на командира
полку  і  я  працюю в  ньому,  виконуючи  всі  накази  військової
Ради. Полк бере участь в боротьбі з корнілівцями під Білгоро
дом. Покінчивши з корніловцями, АнтоновОвсієнко прибув з
своїми загонами до Харкова. Після цього грунтовне відношен
ня до Українців з боку більшовиків змінилося. Я опинився в про
тивному до більшовиків лагері, при цьому я собі не уявляв, що
справа дійде до озброєної боротьби.

Внаслідок  суперечностей  по  нацпитанню  2  Український
полк був обеззброєний, не скаравши опору. Я примушений був
поїхати до Київа. В Київі в той час Центральна Рада була в роз
губленності, військо її – Сердюцькі полки – розклалися. В цей
час Петлюра був не в Уряді й організував т. з. Повстанський кіш
(для захисту незалежности України). Я і вступив до цього коша.
Але організація коша йшла мляво, до його ніхто не вступав, а
на фронті з більшовиками були одні поразки.

Як відомо,  наступ полковника  Муравйова та Юрка  Коцю
бінського вирішив участь Центральної Ради. Київ був взятий
Муравйовим, Центральна Рада закликає німців на Україну. Зак
лик німців особисто мене поставив у ворожий лагер до них. Я
зараз же кидаю військову роботу. З посуванням німців на Ук
раїну російське офіцерство й усі контрреволюційні елементи
піднімають голову й наставляють Гетьмана Скоропадського.

Вся так звана Українська Національна буржуазна демокра
тія не находила нічого спільного з Гетьманщиною тому, що на
Україну посунули з усіх кінців російські офіцери і дворянство,
завдаючи нищівного вдару Українському націоналізмові.

Мені вдалося аж у червні чи то в липні місяці 1918 року при
бути до Харкова, але тут мене пізнав один офіцер 48 Сиб[ірсько
го] Стр[ілецького] полку, він повідомив, що я той большевик,
що розклав 12 Сиб[ірську] Стр[ілецьку] дивізію на фронті. Я був
затриманий Штабом  Корпусу,  але  втік, не  чекаючи  передачі
німцям як більшовика. Хотя в той час я зовсім не був більшови
ком, навпаки, мене глибоко обурював проти більшовиків нас
туп полковника Муравйова на Київ. За таких обставин я приму
шений був тікати зпочатку до Словенську43, а потім на Старо

43 Ймовірно Слов’янська.

опинилися на трибуні. Промова Урядового Комісара була спря
мована  на  продовження  війни,  але  маси солдатів  не  бажали
слухати цього й поступово розходились.

Коли закінчив Савенков промову, то на мітингу залишились
тільки  гарматчики й  офіцери.  Савенкова на  руках  понесли  з
вигуком «Ура» на авто, а я один лишився на трибуні ще й до
цього часу на закритого митінгу.

Це був надзвичайно скрутний для мене момент, бо всі вва
жали мене за винного у невиконанні полком бойового наказу,
а після митінгу  і вся дивізія була скерована  на невиконання
наказів.

Час ішов. Військовий міністр Керенський наказав розформу
вати 12 Сиб[ірську] Стр[ілецьку] дивізію, але цього зроблено
не було, почались уговори й дивізія виступила на позицію вже
після наступу Керенського42.

Мене, за розпорядженням військового комісара Савенкова,
було усунуто з посади й відряджено до Харкову, як невідповід
ного посаді у військових частинах на фронті.

У кінці липня місяця 1917 року я прибув в розпорядження
Харківського військового Начальника, який дав наказ відряди
тися мені до Іркутську в Сибір. До Сибіру я не поїхав тому, що
познайомився в Харкові з діячами Українського руху й з біль
шовиками Артемом, Рухимовичем, Межлауком і Коном та Мед
ведєвим. Ці товариші особливо взялися втілювати мені націо
нальний дух. 25 жовтня (старий стиль) в Петрограді вибухла
пролетарська  революція,  влада перейшла  до  більшовицької
партії. З приводу цього в Харкові зібралися українські партії й
більшовики, в присутственних місцях (зараз будинок Червоної
армії), де були переведені зміни військової влади. На комендан
та міста  Харкова  наставлено  було  мене.  На  цій  посаді  я  був
місяць, а потім прохав звільнити мене, й військова рада задо
вольнила моє прохання, з відрядженням до 2 Українського За
пасного полку, це був єдиний Українізований полк в м. Харкові
при Тимчасовому уряді Керенського.

42 Йдеться про останню наступальну операцію у червні–липні 1917 р. Її
проводили 7, 8 та 11 армії на теренах Галичини та Буковини.
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цію  проти  повстання  і  наказав  повстанцям  пересунутися  на
станцію Переїздна в район заводу «ДонСода». Цей крок я зро
бив тому, що на станції Сватово поруч з німцями залишатися
було неможливо.

Розташувавшись на території содового заводу, стало ясно,
що доки будуть станції займати німці, повстанський рух буде
паралізований. Вирішено було обеззброїти німців на станціях
Сватове, Колишевій, Попасній і Переїздній. В мойому розпоряд
женні було 500 озброєних людей, а німців тільки в Сватовій сто
яла бригада військ, але ми зробили наскок і виграш був цілко
витий. На трьох станціях німці без опору віддали зброю і лише
в Сватовій був короткий бій з втратами у нас – 5 повстанців
забито і кількох поранено, в німців теж були забиті і ранені.

Внаслідок  переведених  операцій  ми  мали  800  полонених
німців, яких потім  поміняли німецькому командуванню на 2
легкі гармати, 16 000 рушниць і 2 000 000 рушничних набоїв.
Це дало змогу мені роздати зброю робітникам шахт і заводів
для боротьби з красновцями, що посувалися з Луганського на
Дебальцеве. В кінці грудня коло Сватового з’явилися повстанці
Сахарова, які примусили чоту, що обороняла Сватове, відійти
на Переїздну. З тих повідомлень, що ми їх мали в той час, під
Харковим були червоні партизани й тиснили частини Болбо
чана. Не маючи твердих постановлень про взаємовідносини з
більшовиками, бо протів Краснова ми билися разом, мої пов
станці примушені були відходити по Донецькій залізниці в нап
рямі Харкова.

На станції Лиман я одержав наказ Болбочана: «Об’єднатися
з донцями для боротьби протів загального ворога більшови
ків». На це я дав таку відповідь: «Червоні гайдамаки не будуть
зрадниками й ніколи не об’єднаються з чорносотенцями». Під
Харків ми прибули в самих останніх числах грудня. Болбочан
Харків залишив, і там нікого не було, не заходили й ми до міста.

Від Харкова мої повстанці посунулися до станції Лозової, де
й розташувалися, але тут на нас зробив два наскоки Махно з
Павлограду. Після другого наскоку ми залишили Лозову й по
сунулися  в бік Полтави,  де  був  розташований штаб  отамана
Болбочана.

більщину, де стояли частини кол. Центральної Ради й були не
задавлені  Гетьманом.  Відемо,  що  в  Ровеньках  повстав  полк
Кості Гордієнка, керівники повстання були німцями розстрі
ляні, а частина вислані до Концтабору в Телу – до Польщі.

Запобігши німецьких рук, я прибув до Київа, де з’язуюсь з
Українським Національним клюбом, це був центр Українсько
го руху при Гетьмані. Тут можно було знайти людей всиляких
напрямків. В Київі в той час говорили про події одверто всі на
щось таке чекали. Я бачився з Винниченком і  говорив з ним
про повстання проти Гетьмана, він повідомляв, що з більшо
виками Українські партії дійдуть згоди, але щодо Німців – Вин
ниченко вважав їх силу непереможною, якої чіпати не слід.

Але події розгорталися  надзвичайно швидко, я  поспішив
повернутися до Старобільщини, там частин тих, що мені було
потрібно, вже не було, їх було пересунуто у Валуйський повіт,
там я знайшов в селі БіломуКолодязі 3ий гайдамацький полк,
який був готовий до повстання.

В другій половині листопаду 1918 року Гетьман видав гра
моту про об’єднання Української Держави з Російськими сила
ми на чолі з генералом Денікіним. Грамота була за сигнал до
повстання, 3ій  полк негайно  заарештував  командира  полку
полковн[ика] Сільванського, на чолі полку становлюсь я і по
силаю озброєних людей в с. Тарасівку Купянського повіту за
арештувати нач[альника] дивізії ген[ерала] Бочковського, але
Бочковського зрадницьки попереджує один старшина і тікає
разом з ним на Дон.

З Білого Колодязя полк вирушив на станцію Сватово, там
стояли німці, але німці нічого подібного не сподівалися і навіть
розгубилися до того, що без заперечень дали паротяги й ваго
ни повстанцям для одправки їх (повстанців) до Харкова. Нам
пощастило доїхати тільки до станції Вузлової, далі нас німці не
пустили і навіть назад повернули в Сватове.

В Сватове прибув Уповноважений від Командувача військ
Лівобережної України Отамана Петра Болбочана з наказом 3му
гайдамацькому полку повернутись назад до с. Білий Колодязь,
відновити на посаді полковника Сільванського і не порушувати
більше так грубо дисципліни. Цей наказ я вважав як провока
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вали в Крукові бешкет, але це не допомогло виконанню заду
маного пляну Болбочаном.

В той же день, коли Болбочан був заарештований, я захворів
на тифус і прохворів аж до 18 березня. Після одужання, я при
був до району, де був розташований Запорізький корпус, на чолі
якого стояв Отаман Данченко Микола. Частини війська були
на безпринциповій боротьбі  – не знали за що борються. Сам
Отаман  Данченко  цікавився  справою  старовинної  зброї,  яку
добув з якогось музею й більш нічим не цікавився. Вважаючи
таке явище за надзвичайно ненормальне, що ставило під загро
зу віддачі революційно настроєних людей до Одеської реакції,
я вирішив зробити рішучий крок, щоб повернути частинам ре
волюційний дух.

21 березня 1919 року на станції Зятківці від імені Запорожсь
кого корпусу  я  видаю Універсал,  що  «Запорожський корпус,
нащадки Славних запорожців, визнають РобітничоСелянську
владу – Радянську владу». Цим часом Жмеринку захопили Чер
воні,  й  загони  ген[ерала]  Колодія  відійшли  на  станцію  Вап
нярка. Сам генерал Колодій визнав Зятківський Універсал і був
настановлений ревкомом на командувача військ, що об’єдну
валися навколо Універсалу.

Коли я прибув до Вапнярки, там уже сконструювався Вап
нярський Раднарком, в склад якого входили більшовики, ліві
есери й Українські незалежні есдеки. Визнання генералом Ко
лодієм Універсалу був крок, щоб використати обставини для
об’єднання з Одесою, де був представник від УНР ген[ерал] Гре
ков.  Першим  кроком Колодія  було  спорудження  потягів  для
відправки родин офіцерів та чиновників до м. Одеси, це туди,
проти кого був скерований Універсал.

Для мене було зрозуміло, що революційний крок Запорож
ського Корпусу скеровується на користь контрреволюції. Я пе
ред Раднаркомом поставив вимогу усунути ген[ерала] Колодія
з посади командувача. Раднарком мою вимогу задовольнив і
настановив мене на Командувача Радянським Соціялістичним
військом.

Треба було дійти згоди з Київом – з Урядом Раковського,
для цього Вапнярський Раднарком виділив делегацію й надіс

На  станції  Полтаві  перед  відрядженням  на  Кременчук  я
зустрів Болбочана на пероні й поставив перед ним питання про
мету боротьби й взаємовідносини з більшовиками. Болбочан
прохав мене прибути до Кременчука для вирішення поставле
них мною питань. 6 січня 1919 року Полтаву захопили Червоні.

8 січня на паротязі я поїхав до Кременчука й потрапив на
нараду командування в салонвагоні у Болбочана, який дуже
ввічливо мене зустрів і повідомив, що справа йде про те, щоб
розпочати будувати «Нову Україну». Далі він говорив, [що] тре
ба остаточно пірвати з Директорією, що посуті є більшовицька,
а також на чолі уряду стоїть людина (Винниченко), що підтри
мує більшовицькі декрети, цим самим дискредитується перед
Антантою боротьба за Самостійну Україну.

Болбочан наказував всім своїм частинам Лівобережної Ук
раїни відходити в район Тирасполю для реорганізації й зв’язку
з Одесою, де в той час була Южная Руская армія, греки й фран
цузи на чолі з ген[ералом] Ансельном. Цей плян Отамана Бол
бочана про передачу Українських повстанських частин до рук
самої чорної  реакції, яка  й слухати не хотіла про якийсь там
Український рух, мене дуже стурбував.

Повернувшись того ж дня на станцію Лещінівка, я вирішив
попередити події, заарештувати Болбочана. Це нелегке завдан
ня треба було виконати негайно. 10 січня з вечора під прикрит
тям броневерників мої повстанці вирушили на станцію Кремен
чук. На шляху в Кобеляках був розташований штаб дивізії, щоб
запобігти непорозумінню, нач[альник] дивізії полк[овник] Заг
радський був нами теж заарештований. Під виглядом ешелона
порожніх вагонів, які потрібні були для евакуації Кременчука,
ми досягли станції Кременчук і зробили наскок на потяг Бол
бочана, який стояв під парами для отправки в Одесу. Тихо без
єдиного пострілу Болбочан був заарештований зі своїм штабом
і по наказу Директорії відряджений негайно до Київа.

Вірні й самі активні Болбочанівці – Чорношличники, розчи
щаючи шлях на Знаменку для проїзду Отамана Болбочана, до
відалися про його арешт після отправки Болбочана до Київа.
Звичайно, що з помсти за Болбочана, Чорношличники улашту
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вич повідомив, що з більшовиками ніякої згоди дійти немож
ливо, а в цей час зі Жмеринки червоні розпочали наступ, що
наявно підкреслювало про недосягнення угоди.

Повна розгубленість і жорстока агітація проти Радянської
влади ставили питання про забезпечення життя Вапнярським
народним  комісарам.  Коштувало  мені надзвичайних  зусиль,
щоб забезпечити комісарів від непорозумінь. На станції Тростя
нець 2 куріні передались до червоних, це куріні того 3го полку,
що був опорою всіх революційних заходів.

Закінчилося все повною дискредитацією моїх заходів про
об’єднання з Червоними, я мусив був іти або на бік Червоних,
де не було ніяких гарантій за життя. Тоді я вирішив дістатися
до Радзивілова в Ставку Отамана Петлюри. За чутками, які тоді
були, він теж був схильний визнати Радянську владу на Україні.
Сам Отаман Петлюра зустрів мене ганьбою за самовілля. Він
мені повідомив, що до Українського руху ставиться прихильно
Англія. Тут же він мені запропонував стати на чолі 6 дивізії, що
була  розташована  у  Почаїві.  Я погодився  тому,  що  склад цеї
дивізії був з людей, які були у Вапнярській групі, що перейшли
через Бесарабію  (Румунія) у Галичину після невдалої спроби
об’єднання з Червоною армією.

Прибувши до Почаїва в дивізію, я зустрів тут надзвичайно
вороже до мене ставлення старшинства. Воно й слухати не ба
жало не тільки про те, щоб я був начальником, а навіть і про те,
щоб я був у дивізії взагалі. Після такого прийому тікаю до Кре
мінця тому, що були певні відомости про наміри знищити мене.

На цьому й закінчилась моя  ідея об’єднатись з Червоною
армією  Вапнярську  групу  військ,  що  була  в  кількості 22 000
людей, при 116 гарматах і великій кількості кулеметів. Це була
помилка Раковського, що не  зміг  використати  сприятливих
обставин для захоплення Бесарабії.

З Кремінця я вирушив на радянську територію. Прибув в
кінці травня до Київа, де був випадково заарештований Київсь
ким Ч.К. В той час був об’явлений Червоний терор і я, користу
ючись  непильним доглядом, не дочекався  розстрілу  і втік.  В
Київі зустрів Михайличенка, якого знав по Харкову, й прохав
його легализувати моє перебування на радянській території.

лав  до  Київа.  Через  Радіоз’язок  було  досягнуто попередньої
умови, що військові частини Вапнярської групи без ніяких зас
тережень переходять під керівництво Командувача Українсь
ких Радянських Червоних військ тов. АнтоноваОвсієнка, що в
частини  призначаються  військові  політкомісари  Київським
урядом. Але Київський уряд у Київі нашій делегації поставив
вимоги інші:

1 – сдать оружіє і реорганізувать частини;
2  –  видати увесь  командний  склад,  цебто  змінити увесь

комсклад.
Це  дало  надзвичайний  козир  противникам  об’єднання  з

червоним військом, була поведена шалена агітація що: «об’єд
нання, це провокація Волоха, який віддає людей більшовикам
на знищення».

Я в цей час був виїхав на станцію Бірзула і там заарештова
ний групою Яніва, що складалася з Галичан. Отаман Янів від
імені  козаків  і  старшин  своєї  групи  вітав  Універсал  і  цілком
приєднуючись до нього, запрошував мене як командувача при
їхати до його частин, щоб усвідомитись в їх вірності. Я не зро
зумів, що це провокація, поїхав і був заарештований. Коли сидів
під арештом, на станцію Бірзула прибув з Одеси панцерник з
греками на чолі з французьким капітаном Лянжером. Янівське
військо тепло зустрічало греків.

Мій стан був безнадійний уже хоть би тому, що охорону мене
було доручено відомому Козубському. Це визначало, що з його
рук живими не повертаються. На станції Балта був розташова
ний Курінь Холодного Яру, що довідався про мій арешт і поста
вив вимогу про звільнення. Крім того, було напружене стано
вище з робітниками депо залізниці.

З Одеси спец[іальним] потягом на Бірзулу прибув товариш
миністра  закордонних  справ УНР Бачинський,  наді  мною,  за
його головуванням, влаштовано було що  то подібне до суду.
Вироком  цього  суду  я  усувався  з  усіх  посад  і  від мене  взята
підписка не втручатися в справи військові й громадянські. Та
ким чином, я звільнився зпід арешту в Бірзулі.

Але на Вапнярці події розгорталися диаметрально проти
лежні тим, як я хотів. Прибувший з Київа делегат есер Антоно
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Петлюрі  частинами  й нами  була  одібрана одна  із скарбниць
Штабу Головного Отамана. На відібрані кошти мої повстанці
утримувалися аж до об’єднання з Червоною армією.

З Любару мої повстанські загони були пересунуті в Красно
сілку, де я перевів реорганізацію частин, звівши їх в три піших
полки,  Окрему  Волинську  бригаду,  кінну  бригаду,  гарматну
бригаду й тех[нічний] куріть та окрема комендантська сотня –
разом 4200 людей, 5 легких і 2 тяжких гармати при 48 кулеме
тах. Тут же була утворена політичноадміністративна влада, т. з.
Волинська повстанська рада.

З Красносілки була надіслана делегація до ХІІ армії Черво
них військ, делегація досягла угоди з ХІІ армією, за якою пов
станські  частини  відводяться  в  район  Гомель  –  Мозир  для
відпочинку й реорганізації. Але під м. Житомиром в с. Снігурах
несподівано з’явилось  Червоне  військо  й  поставило  вимогу
покласти зброю. Ця вимога збентежила повстанців і лише дяку
ючи моєму впливові, не дійшло до озброєної сутички. Червоні
частини не були досить сильні, щоб виконати свої завдання по
розброєнню моїх повстанців покласти зброю. Я наказав своїм
частинам відходити з під Житомиру на Троянів. З’язавшись з
УКП боротьбистів, я прохав їх Центральний комітет надіслати
до мого Штабу політробітників. Так на очах у частин Червоної
армії ми відійшли до с. П’яток. В П’ятки прибули два боротьбис
ти Савицький Сергій і Немоловський Іван. З П’яток я написав
листа до Житомирського Ревкому про те, що: «[…] Спробу обез
зброїти мої частини вважаю помилкою, але повстанці ні в яко
му разі не будуть битись з Червоною армією. Ми йдемо в тил
Деникіну  допомагати  Червоній армії.  Що  об’єднання  наше з
Червоною армією залишається в силі». З пакетом був надісла
ний гінець, який назад не повернувся, але одержані були відо
мости, що пакет досяг свого призначення.

В П’ятках піднявся галас серед повстанців про те, що більшо
вики хотіли знищити всіх повстанців, що треба закинути дум
ку про об’єднання а пірвати з ними. Прихильники Данченка з
бригади Волинських повстанців вимагали захопити Житомир
і підняти селян проти більшовиків. З П’яток розбіглася вся Во
линська бригада, взагалі було втрачено більше 1000 людей. Але

Він мені обіцяв це зробити, але попередив, що не дає гарантії
за те, що мене не розстріляють. Тоді я вирішив переховувати
ся, а переховуючись, читав більшовицьку літературу.

Я  тоді  вже  настільки  переконався  в  правости  домагань
Радянської влади, що пішов на територію Директорії, підняв
повстання проти неї й перейшов на бік Рад[янської] влади з
озброєними загонами.

Уже того часу, коли Ген[ерал] Денікін випхав з Київа Пет
люру, почався розклад Українських національних груп, перехід
до Деникіна Галичан, перехід майже всіх офіцерів Генерального
Штабу, хитання верхівки в самій Директорії та вишукування
шляхів  для  об’єднання  з  Деникіним, складалися сприятливі
умови для роботи на користь Радянської влади серед козаків,
що зовсім не бажали воювати за «єдиную неделімую».

Я знов найшов опору в 3му гайдамацькому полку, що став
підвалиною для організації повстання проти Директорії. Цей полк
розстріляв свого командира полку за співчуття Болбочанові.

В перших числах листопаду я одверто виступаю й кличу на
боротьбу  за  Радянську  владу,  спираючись  при  цьому  на  3й
полк.  В  другій  половині  листопада в  Старому  Костянтинові
Петлюра  скликав  нараду  вищого  комскладу,  до  комполків
включно,  й  повідомив,  що  Українські  справи  надзвичайно  в
доброму стані, що навіть Ленін і той визнає доцільним органі
зацію УНР. Разом з тим, Петлюра наказував частинам пересу
ватися до дружньої Польщі. Всі з ним погоджувалися, лише я
один виступив і взяв під сумнів його заяву, що Ленін за УНР.
Потім я рішуче протестував проти переходу частин до Польщі.
На мої заперечення головний Отаман відповів – більшовиків
через недовгий час зовсім не існуватиме, а з Денікиним прий
деться битися. Щоб зберегти сили він наказує піти на терито
рію Польщі.

Після цього я більше з Петлюрою вже не говорив ніколи,
пішов  до  своїх  частин  і  наказав  їм  пересуватись  на  Любар,
замість Чорного Острову – по наказу командування. В Любарі
був піднятий Червоний прапор і до моїх частин приєдналися
Волинські повстанці на чолі яких опинився, уже нам відомий,
Отаман Данченко. В Любарі дійшла справа до сутички з вірним
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11 лютого 1920 року рівно через місяць після захоплення
Умані по наказу ЦК боротьбистів ХІІ армії Червоних військ і по
моєму наказу Червоні загони повстанців в місті Умані були вли
ті в 60 стріл[ецьку] радянську дивізію й відряджені на польсь
кий фронт. А я їх командир, був відкликаний до Київа і з’явив
ся до штабу ХІІ армії до Командарма т. Меженінова.

З Київа мене відряджено було в розпорядження ЮгоЗапад
ного фронту в Харкові, а тут я одержав посаду за спеціяльнос
тю – комроти 3го запасного стрілецького полку.

Звичайно, керівництво роти мене не задовольняло і я звер
нувся  до ЦК УКПб[оротьбістів]  з проханням дати  мені якусь
іншу роботу. Мене відкликають з військової служби в червні
місяці 1920 р. й  відряджають  до Наркомзему  в Центральний
Селянський Будинок, де я працюю заступником завідувача й
інструктором наркомзему.

Від наркомзему як інструктор, я подорожую в агіт[аційно
му] потязі голови ВУЦВК тов. Петровського по Україні.

На Агітпотязі імені т. Леніна я подаю заяву про прийом мене
до лав партії, і 15 вересня 1920 року осередок потягу приймає
мене до лав партії, а загальні збори ОсновяноХолодногорсь
кого району затвердили цей прийом.

Весною 1921 року мене мобилізують в ЦК і надсилають до
ВУЦВКа на постійну роботу. Президія ВУЦВКу призначає мене
на начальника оргінструкторського потягу ВУЦВКу, який робе
рейди в самі віддалі й бандитські райони. Потім займаю цілу
низку посад у ВУЦВКу й виконую особливі доручення президії.

З 1923 по 1925 рік завідую прийомною голови ВУЦВКу й
увесь час приймаю участь в роботі Ц[ентральної] Комісії неза
можних селян.

В березні 1925 року ЦК посилає мене для праці в Держстрах
на посаду керівника гарантійного відділу, а потім я – Управи
тель адмінорганізаційного відділу.

В 1928 році працюю в Коопбудспілці.
В 1929 по 1932 рік – працюю Головшляхуправі на керівній

науководослідчій роботі – Директор НД інституту.
В 1932 році – в Дніпромісті – керівник планувального сек

тору.

я твердо розумів, що використати сприятливий момент і допо
могти контреволюції не входило в мої завдання. З П’яток пов
станці пересунулися до Янушполя, де була розпущена Волинсь
ка рада, а утворений ревком Правобережжя з двох боротьбистів
і я третій. З Янушполя втік Отаман Данченко.

Далі ми пересувалися вночі й досягли Липовця, де нас наз
догнали 2 деникінські полки – Севастопольський і Симферо
польський. В бою під Липовцем ми не піддались деникінцям,
але поскільки для нас територія ролі не відігравала, то ми про
довжували свій рух на Дашів, Китайгород і на Умань, в саме бо
ляче місце деникінського тилу. Деникінці за нами не гнались
тому, що у них справи на фронті гіршали.

Ми досягли Теплика і тут одержали відомости, що Умань
захопив Юрко Тютюнник і ген[ерал] ОмельяновичПавленко за
погодженням деникінців. З таких обставин я примушений був
іти в обход Умані на Ладижинку, але 1 січня 1920 року під Ла
дижинкою зав’язалася бійка з бригадою ген[ерала] Бредова, що
відходила з Київа до Одеси. Деникінці нанесли нам тяжку по
разку, ми втратили багато людей, 5 гармат з 7 і 27 кулеметів.

Зпід Ладижинки пересунулись в с. Кочержинку за 7 кіло
метрів від Умані. Як і всіляка поразка, так і ця, що ми одержали
від ген[ерала] Бредова, вплинула негативно на дух повстанців.
А Тютюнник це використовував, і його люди провадили агіта
цію серед повстанців за перехід їх до Тютюнника. Почалась вте
ча окремих людей до Умані. Тоді я вирішив обезброїти Уманські
частини Тютюнника.

З 10 на 11 січня вночі ми захопили Умань. 6 дивізія військ
Тютюнника обеззброєна була й взята в полон, сам Тютюнник з
кіннотою встиг утекти. В Умані була зорганізована радянська
влада, а через тиждень прибули снова частини Червоної армії –
Богунська дивізія. Тютюнник  повів наступ на Умань, але об
єднані сили Богунської дивізії й повстанців наступ відбили. З
захопленого наказу Тютюнника довідуємося про його сили нав
коло Умані. В наказі Тютюнник перелічує ту шкоду, яку Волох
заподіяв УНР взагалі й в Умані. «Більшовицький запроданець,
пишеться в наказі, Волох позбавив армію УНР матеріяльної бази
й озброєння».
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Tynchenko Ya. From «Arsenal» to Solovky: the fate of Ataman
Omelyan Volokh and his Red Haidamaks

The purpose of the article is to reconstruct the biography of former Com-
mander-in-Chief of the Russian Imperial Army, an active participant
in the Ukrainian Revolution of 1918–1921 Omelyan Volokh (1886–
1937).

Methods and methodology. The author used a combination of particular
historical and generally scientific methods. In the survey, the author
used the prosopographic method. This method helped to trace the
events of the Ukrainian Revolution through the life of military figure
O. Volokh. Methods of hermeneutics and critical analysis of the his-
torical source were leading in dealing with the revealed archival-criminal
cases of the Red Haidamaks.

Conclusions. The author explored the phenomenon of Red Haidamaks
against the backdrop of the Ukrainian Revolution of 1918–1921. Ideo-
logical beliefs caused the transition of military units under the com-
mand of Omelyan Volokh to the side of the Bolshevik army. Omelyan
Volokh thought that the national policy, declared by the Bolsheviks
(the right of nations to self-determination) could help to build inde-
pendent Ukrainian Socialist state. On the opposite, he rejected the
ideas of the White Movement's representatives about the «one and
indivisible Russian state». The perspective of building a state based
on the model of European bourgeois democracies also did not arise
admiration for O. Volokh because of the striking social inequality in
European countries.

However, after moving to the side of the Red Army, units of the
Red Haidamaks of O. Volokh were scattered among personnel units.
The hopes of the former otaman for the development of Ukrainian
national military units were not justified. Most of his partners were
arrested during the 1920s and 1930s. Despite their revolutionary merit
and state rewards, they were either imprisoned or killed. Omelyan
Volokh was arrested in 1933 and served his sentence in Solovetsky
camp. In 1937 as part of the so-called «Solovetsky stage» was shot in
late October - early November 1937 in the tract Sandormokh (Repub-
lic of Karelia, Russian Federation).

Key words: the Ukrainian People's Republic, Ukrainian Communist Party
(Fighters), Ukrainian Military Organization, Solovkн, Omelyan Volokh.

В цьому ж році переходжу на роботу за пропозицією секто
ру кадрів ЦК КП(б)У до ВУКу Спілки Шоферів на посаду Голови
Упрбюро ШС.

Поруч з  цим, виконував низку завдань ЦК по різних пол
іткампаніях: колективізація куркуля як класи44, хлібозаготівлі
починаючи з 1928 року, лісозаготівлі,  засів картоплі та  інші.
Виконував завдання партії бездоганно й без попереджень, вип
равдовуючи  довір’я  її.  Крім  того, працював у  профспілкових
радянських і громадянських організаціях, був обраний декіль
ка раз в керівні органи цих організацій.

Працюючи як член комуністичної партії – мене обирали в
керівні органи партосередків, в члени бюро і на секретаря ко
мосередку.

В ночі з 4 на 5 травня 1933 року мене заарештовано по Ор
деру ДПУ. Прибув до ДПУ УСРР о 2 годині ночі 5 травня і ув’яз
нений в камері № 37.

Волох О.І.
12 травня 1933 року, камера № 37.
Написав всього сторінок 26 в цьому зошиті».

ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.60683, арк. 5–17.
Оригінал. Рукопис.
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