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МИХАЙЛО КОЗОРІС: 
ДОЛЯ ІНТЕЛІГЕНТА

Вміщена у першому випуску «Українського археографічного що
річника» стаття М. 10. Мухіної, що висвітлює одну із сторінок діяльності 
Галицького революційного комітету, складні взаємини його членів, має 
підзаголовок «До питання про місце інтелігенції в суспільному житті 
України 1920—1930 рр.» х. Оскільки у згаданій публікації подано доку
ментальний матеріал, датований 1920 p., і лише в примітках простежу
ється доля окремих членів Гал ревкому в подальшому, є сенс дослідити 
життєвий шлях тих представників західноукраїнської інтелігенції, які 
брали участь у цій першій, невдалій спробі насаджування радянської вла
ди в Галичині, а згодом — у переважній своїй більшості — поклали голо
ви під час сталінського терору.

Новознайдені матеріали дають змогу дослідити життя одного з пред
ставників українського «розстріляного відродження» Михайла Кіровича 
Козоріса, який у Галревкомі очолював відділи юстиції, а потім — зе
мельних справ 2.

У 20-ті — на початку 30-х років ця сторінка біографії М. К. Козоріса 
була призабута, натомість він був знаний як літератор. На початку 
1933 р. письменника було репресовано, і його прізвище протягом 25 років 
не згадувалося ні в радянській літературі, літературознавстві, ні тим 
більше — в історіографії. Лише після XX з ’їзду КПРС і посмертної реа
білітації М. К. Козоріса 1959 р. куці відомості про нього з ’явилися у 
довідковій (переважно) літературі. Так, 1965 р. його прізвище потрапило 
до біобібліографічного словника українських письменників, щоправда, 
без зазначення точної дати народження (подано лише .рік) 3, як, до 
речі, й у відомому довіднику А. Лейтеса та М. Яшека 4. У найнові
шій довідковій літературі, присвяченій як українським письменникам, 
так і діячам революційно-визвольного руху Західної України, зокрема, 
вказано рік загибелі М. К. Козоріса — 1937-й і місце смерті — Казах
стан 5. Віднайдені матеріали, в тому числі два життєписи М. К. Козо
ріса 1927 й 1933 pp., дозволяють суттєво уточнити його біографію й про
стежити життєвий шлях.

М. К. Козоріс був одним із тих, хто готував перехід Української 
Галицької Армії (УГА) на бік червоних і організацію Червоної Україн
ської Галицької Армії (ЧУГА) на початку 1920 р. «Мене притягнуто до 
переговорів з боку Гал[ицької] Армії, і я складав умову, що була підста
вою переходу галицьких частин до червоних» 6,— писав він в автобіогра
фії 1927 р. У лютому 1920 р. Козоріс вступив до лав комуністичної пар
тії. Навряд чи це було наслідком глибоких переконань, скоріше — дани
ною кон’юнктурі. Як слушно зауважує М. Ю. Мухіна, серед тогочасних
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галицьких комуністів, зокрема, в середовищі керівників Галревкому, 
було два угруповання: колишні хорунжі й сотники УГА, що разом із 
своїми підрозділами перейшли на бік Червоної Армії (як І. М. Сіяк, 
Ф. М. Конар, В. А. Гадзінський), й галичани-«туркестанці», тобто 
військовослужбовці австрійської армії, що в час першої світової вій
ни потрапили до російського полону (як М. JI. Баран, М. С. Гаврилів, 
М. В. Левицький, В. І. Порайко) 7.

І якщо колишніх офіцерів УГА до комуністичних поглядів й біль
шовицької практики привела, насамперед, невдала спроба влаштування 
галицької державності, то на противагу їм «туркестанці» були виховані 
роками російської революції, а подекуди й самі брали у ній діяльну 
участь. Колишній урядовець Західно-Української Народної Республіки 
(ЗУНР) М. К. Козоріс, скоріше, належав до першої з цих груп.

Як свідчив М. Л. Баран, «...Галицька армія перейшла на радянський 
бік приневолена умовинами по приказу вищих штабів, і якщо були в цій 
армії комуністи або симпатики комунізму, то це були дрібні гуртки і 
окремі одиниці в дуже незначній кількості» 8.

Яскраво змалював цей перехідний від УГА до ЧУГА стан свідок і 
учасник подій, відомий згодом український письменник М. Ірчан (1897— 
1937). «Галицька армія, збудована на буржуазних підвалинах, в ніякому 
разі не могла відразу прийняти новий устрій Червоної Армії,— писав він 
у спогадах про громадянську війну на Україні.— Для неї це було затяж
ко. Потім той національний патріотизм, в якому виростали цілі поколін
ня галичан. Пригадую собі, що з жовто-блакитною краскою люди не хоті
ли прощатися, і новозорганізований штаб бригади перемалював свою 
вивіску з жовто-блакитної на червону, але все-таки червона таблиця була 
обведена тонкими жовто-блакитними рамочками. Хоч трошки, аби було». 
Траплялися, згадував М. Ірчан, й кумедні випадки: «Бувало, що деякі 
частини вивішували «коаліційні» прапори: червоний і жовто-синій, а 
б[увші] офіцери (а навіть стрільці) починали носити золотого тризуба 
на червоній підкладці» 9.

Отже, нечисленним комуністам-галичанам доводилося працювати 
в цій надзвичайно складній обстановці. Брак належних знань і досвіду 
їм доводилося надолужувати у надзвичайно стислий термін. Саме цим 
пояснювалися численні прорахунки в політвиховній роботі серед черво
них галицьких частин.

В стислі терміни галицькі комуністи не могли кардинально вплину
ти на настрій переважної маси стрілецтва ЧУГА. Під час польського 
наступу 6 квітня 1920 р. залишили місце дислокації 3-й кінний полк й 
Запасний курінь ЧУГА, згодом — Технічний курінь, а в ніч на 24 квітня 
на бік поляків перейшли 2-га та 3-тя бригади ЧУГА, які незабаром були 
інтерновані польською владою. Лише 1-ша бригада (командир М. Л. Ба
ран, комісар Я. М. Струхманчук) героїчно билася у ворожому оточенні. 
Разом з рештками 1-ї бригади ЧУГА відступили в радянський тил і ті 
з галицьких комуністів, хто залишився в живих. Саме з них і формувався 
згодом апарат Галревкому.

Віднайдені архівні документи дозволяють також докладніше висвіт
лити епізод з перехопленим листом Ф. М. Конара-Палащука до В. К. Вин- 
ниченка від 10 липня 1920 p., який надрукований у згаданій добірці 
М. Ю. Мухіної. Йдеться про матеріали слідчої справи М. К. Козоріса, 
який 1933 р. був заарештований за причетність до міфічної «Української 
Військової Організації» (УВО). В пошуках давнього контрреволюційно
го минулого підсудного «історики» з ДПУ УСРР звинувачували його в 
підготовці зради ЧУГА, участі в націоналістичній контрреволюційній 
організації всередині Галревкому. У «зізнаннях» М. К. Козоріса від
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19 лютого 1933 p. , зокрема, йшлося: «Грунтом для поширення нашої роботи 
послужила також низка інших фактів, що разом взяті могли бути вико
ристані для нашої націоналістичної організації, як закриття всієї торгів
лі в Тернополі і спричинення тим штучного голоду на продукти першої 
конечности, невідповідна харчова політика, наслідком якої було, що 
навіть керівний і партійний склад напівголодував, забирання лишків 
у заможнішого населення Тернополя, невдало проведена конференція 
вчительства, призначення на місце т. Барана завідувачем військових 
справ невідомого нам поляка-комуніста Губерта, про якого говорено в 
Тернополі, що він був офіцером польської армії.

Все це давало нам підставу доказувати, що політика Галревкому в 
відношенні до місцевого українського населення неправильна і незадо
вільна і тим самим збільшувати кадри контрреволюційно настроєних 
співробітників тодішнього радянського апарату» 10.

Якщо відкинути вмонтовану слідчими «націоналістичну організа
цію», ці свідчення Козоріса подають досить-таки об’єктивну картину 
діяльності Галицького революційного комітету, а саме: наявність двох 
угруповань в його апараті, воєнно-комуністичні методи діяльності його 
проводу, сталі реквізиції, протипольські настрої частини його працівни
ків, насторожене ставлення до Галревкому місцевої української інтелі
генції. Хай іншими словами, але фактично про те ж саме йдеться у листі
В. П. Затонського до В. І. Леніна від 6 вересня 1920 р.

Особливий інтерес становлять «зізнання» М. К. Козоріса від 19 лю
того 1933 р. для доповнення історії з перехопленим листом Ф. М. Конара 
до В. К. Винниченка. «...Треба було вжити заходів для підсилення нашої 
націоналістичної позиції в Галревкомі, і цю ролю прийняв на себе Ко
нар,— йдеться у них.— Він вже раніше разом з Немоловським мав зв’я
зок з Винниченком... Після приїзду Винниченка до Харкова, коли його 
було призначено заступником голови Раднаркому УСРР, Конар разом 
з Немоловським виготовили до його листа, в якому, з ’ясовуючи стан спра
ви і в самому Галревкомі і в Східній Галичині в зв’язку з організацією 
радянської влади, запрошували його прийняти участь в роботі Галревко
му і приїхати до Тернополя, щоби передати йому керівну ролю роботи 
нашої групи і пов’язати щільніше з закордоном...» и . Зрозуміло, що 
йшлося не про «контрреволюційний зв’язок» із закордоном, а про неза
доволення багатьох членів комітету В. П. Затонським.

Для самого Козоріса перехоплення цього листа мало сумні наслідки. 
Як свідчив він: «Але листа переловила галицька ЧК і сповістила про це 
т. Затонського, який листа цього прочитав на зборах усіх партійців і 
об’явив про розпущення галицької комуністичної партії і про нову пере
реєстрацію членів. Тоді і я, і багато інших членів з нашої групи вибули 
з партії, а Конара Галревком відправив до Москви» 12.

Важко сказати, які уроки виніс Ф. М. Конар для себе з епізоду з пе
рехопленням його листа, але принаймні ще рік-півтора тривали його кон
такти з В. К. Винниченком. Так, у грудні 1921 р. по каналах Наркомату 
закордонних справ УСРР з-за кордону надійшла інформація від довірених 
осіб щодо діяльності Винниченка на еміграції. Володимир Кирилович, 
що конспіратором був приблизно таким самим, як і політиком, під час 
зустрічі «з одним товаришем» відверто розповідав про свої плани, оціню
вав ситуацію на Україні, пророкував близьке падіння більшовицького 
владарювання. Рівночасно В. К. Винниченко твердив, що «всі галичани, 
які знаходяться на Україні, цілковито за нами. Я маю листування з одним 
відомим галицьким діячем, який зараз працює у більшовиків у Москві. 
Туди його більшовики запроторили, як неблагонадійну особуг більшою 
частиною з-за мене...» 13.
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Після короткочасного урядування в Галревкомі М. К. Козоріс на
завжди відходить від будь-якої політичної діяльності, не робить (наскіль
ки нам відомо) спроб відновити своє членство в партії. Після трьохрічного 
(1921—1924 pp.) завідування сільськогосподарською профшколою на 
Уманщині він у жовтні 1924 р. переїздить до Києва, де влаштовується 
на посаду слідчого, згодом працює секретарем окружного суду, оскільки 
за фахом Козоріс був юристом. Та одночасно Михайло Кірович поверта
ється до літературної творчості, повертається тому, що перші його спроби 
у красному письменстві були зроблені ще 1908 р. у Галичині. До речі, 
в перші ж дні після приїзду до Києва М. К. Козоріс написав досить вели
ку статтю про мистецьке об’єднання «Березіль», кероване відомим рефор
матором української сцени, режисером і актором Лесем Курбасом, га
личанином за походженням. В листопаді 1924 р. цей допис (як «Лист з 
Києва») надрукував львівський щоденник «Діло» и .

Наступного року М. К. Козоріс став членом спілки революційних 
письменників «Західна Україна» (1925—1933), яка була започаткована 
в Києві (з 1925 p .— секція спілки селянських письмеників «Плуг», з 
1927 p. — окрема літературна організація, з філіями у Києві, Харкові, 
Дніпропетровську, Одесі) й об’єднувала літераторів — вихідців із за
хідноукраїнських земель.

17 травня 1925 р. на четвертому засіданні західноукраїнської секції 
«Плуга» (перше відбулося 19 квітня того ж року) М. К. Козоріс був зара
хований членом цієї секції. На засіданні він зачитав присутнім два своїх 
нариси — «На новий шлях» і «Ти мене, синку, покинув» (увійшли до збір
ки «Дві сили».— К. : Західна Україна, 1927.— 94 с.).

1927 р. М. К. Козоріс перейшов на посаду секретаря Уповноваженого 
Укрголовнауки НКО УСРР у Києві, на якій працював до 1930 р. З того 
часу його літературна творчість поєднувалася з науковою діяльністю.
V серпні 1927 р. Козоріс подав заяву до аспірантури Українського науко
вого інституту книгознавства (УНІК) (1922—1936) у Києві. Після скла
дання вступного колоквіуму на тему «Головні моменти в історії друкарст
ва на Україні в XVI—XVIII ст.» його було зараховано до аспірантури. 
Принагідно він написав короткий життєпис, що його ми наводимо ниж
че за автографом, який зберігається у фондах ЦДАВО України в особовій 
справі М. К. Козоріса 15.

Козоріс М. К.

CURRICULUM VITAE

Уродився в 1882 р. 3/ЇІІ в місті Калуші в Галичині, батько — хлі- 
бороб-міщанин, хата, 3 морги, 8-ро дітей. Шість клясів (4 народн[ьої] 
школи +  2 виділової) скінчив в Калуші першим учнем.

Потім пішов до польської] гімназії в Станіславові, де був до
VI кл[аси] включно. Потім перейшов до української] академічної] гімназії 
у Львові, де здав матуру 16, а в 1905 р. вступив на юридичний факультет 
при Львівському університеті. Починаючи від VI класи аж до скінчен
ня університету я удержував себе сам, заробляючи приватними лек
ціями.

Властиво у мене було бажання піти на філософічний факультет, 
але це вимагало постійного проживання у Львові, а у мене не було на це 
засобів. З 1908 р. я почав друкувати свої літературні твори в «Буковині», 
«Дзвінку», «Бжолі», а два сценічні образки длія дітей — «Тарас дитина» 
й «Дитяче свято» вийшли окремим випуском (Вид[ання] Педагогічного] 
Т[оварист]ва).
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Після скінчення університету (початок 1911 р.) я пішов на адвокат
ську практику 17 й підготовлювався до докторату. Зробив два ригороза 18, 
а третього не вспів, бо перебила війна.

В 1914 p., як російська армія окупувала Галичину, мене в листопаді 
заарештувала в Калуші російська] військова влада, передала підполевий 
суд, який не засудив мене вправді, але як «опасного для русских войск 
и мазепинца» рішив вислати, і мене цілу зиму 1914/15 [року] держано 
в станіславівській тюрмі, а в березні 1915 р. вислано етапом в Нарим- 
ський Край. В Нарим[ському] Краю проживав в с. Тогурі до 1917 р. до 
місяця липня.

Потім виїхав на Вкраїну і в м. Винниці був «українізатором» губерн
ського] земельного комітету та вчителем німецької мови в українській] 
гімназії. Після гетьманського перевороту покинув земельний комітет і 
працював секретарем Подільської] губернської] «Просвіти» і відав її 
бібліотекою (бувш[а] Гоголівська в Нар[однім] домі).

З початком червня 1918 р. мене арештував Винницький гетьманський 
староста, і я сидів зразу в Винницькій, потім в Проскурівській тюрмі, а 
потім перевели мене до концентраційного] лагеру до Жмеринки, де я 
пробув до жовтня; причина арешту —«опасный для украинского государ
ства». З лагеру я вирвався при допомозі Гал[ицьких] Січових Стріль
ців 19 й вернув до Винниці до давньої праці.

При кінці 1918 р. (в грудні) вернув в Галичину, був з травня по ли
пень [1919 p.] повіткомісарем (Делятин — Косів) 20, і перед польською 
окупацією тієї частини Галичини, що була в руках Румунів, я виїхав до 
Черновець, де пробув 2—3 місяці 21. Звідси прибув на Вкраїну під час 
розвалу петлюрівської й Галицької Армії.

Тому, що поляки прямували до Каменця, я направився через Ляти- 
чів і Літин до Вінниці й прибув в момент, коли почались переговори 
Галицької Армії з більшовиками про перехід. ✓

Мене притягнуто до переговорів з боку Гал[ицької] Армії, і я складав 
умову, що була підставою переходу галицьких частин до червоних.

Після цього мене назначено головою Галицького] Ревтрибуналу. 
Я вступив до партії (К. П. б. У.). Мене знято з роботи в Ревтрибі й 
доручено працювати як голові ред[акційної] кол[егії] «Черв[оного] 
стрільця» 22.

Після переїзду Штабу Галіицької] Армії до Київа, мене призначено 
членом ред[акційної] кол[егії] «Галицького Комуніста» 23. Під час евакуа
ції Київа в 1920 р. мене направлено до Казані до Запасної Армії 24, де 
я був членом Галицького] бюра й керував політроботою серед гали
цьких частин.

В липні 1920 р. Ц. К. Р. К. П. направив мене в розпорядження 
Галоркому 25 і цей призначив мене своїм представником при Поар- 
мі XIV 26.

З моментом, як Галревком виїхав в Тернопіль, мене знято з цієї 
роботи й призначено виконуючим] обов’язки] Завідуючого] земельним 
відділом Галичини 27, і на цій праці я пробув до евакуації з Тернополя.

Після евакуації Тернополя прибув до Умані, де працював членом 
редколегії газети «Вісті Уманського] Ревкому й паркому» до червня
1921 р. і рівночасно був лектором на політкурсах 45 дивізії 28 (радян
ське будівництво).

В серпні 1921 [p.] я з доручення Земвідділу і Профобру зорганізував 
в бувш[ому] монастирському маєтку в с. Талянках (на Уманщині) с іль
сько] гГосподарську] профшколу, якою завідував на протязі 3-ох років і 
рівночасно викладав укр[аїнську] літературу, історію культури, політ- 
грамоту та земельний закон.
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В жовтні 1924 р. переїхав до Києва і вступив на посаду нарслідчого, 
а зараз працюю в О. В. К. 29 як секретар дисциплінарного округового суду 
і виконую обов’язки секретаря Уповноваженого Укрнауки 30.

В 1925 р. став членом літер[атурних] організацій «Плуга» та спілки 
«Західня Україна» і працюю в таких журналах: «Робітниця», «Україн
ські] Щоденні Вісті» (Америка), «Світ» (Галичина), «Глобус», «Літ[ературна] 
Газета» (Київ), «Зоря» (Дніпропетровськ), брав участь в III Альманаху 
«Плуга», в Альманаху «Західня Україна» 31, видав збірку «Дві сили» 32.

Київ, 25/VIII [19] 27
Козоріс

Восени 1927 р. на конкурсі літературних творів, організованому 
Наркоматом освіти УСРР та присвяченому 10-річчю жовтневої револю
ції, новела М. К. Козоріса «По кам’яній стежці» дістала другу премію 33.

М. К. Козоріс підтримував зв’язки зі Східною Галичиною, де мешка
ли його родичі, а також з львівськими літераторами-комуністами, які 
гуртувалися довкола журналу «Вікна» (1927—1932) й літоб’єднання «Гор
но» (1929—1932). Восени 1929 р. оповідання М. К. Козоріса «То був 
злодій» було надруковане у Львові в «Робітничо-селянському календарі 
«Товариш» на 1930 рік» (с. 95—100), що його випустило у світ легальне 
видавництво КПЗУ «Книжка». Втім, вже 4 листопада 1929 р. польська 
поліція повідомила прокуратуру Львівського окруяшого суду про те, 
що вона конфіскувала 484 примірники календаря. Через кілька днів про
куратура, в свою чергу, передала справу до окружного суду з пропозицією 
схвалити рішення поліції про конфіскацію видання, оскільки матеріали 
календаря «вказують на комуністичну тенденцію видавництва». За допо
могою працівника «Книжки» М. Вовка вдалося винести з друкарні близь
ко ЗО примірників «Товариша», що нині є бібліографічною рідкістю 34.

Як і всі члени Спілки «Західна Україна», Козоріс брав активну 
участь у кампаніях солідарності громадськості УСРР з трудящими за
хідноукраїнських земель, що набули особливого розмаху восени 1930 р. 
Так, 18 жовтня у Києві відбулася багатотисячна демонстрація протесту 
проти терору пілсудчини на західноукраїнських теренах. Виступаючи пе
ред маніфестантами, Козоріс заявив: «Ми певні, що пролетаріат усього 
світу висловить свій гострий протест і підтримає боротьбу західноукра
їнських робітників і селян проти їхніх гнобителів» 35.

Після закінчення заочної аспірантури в УНІКу Михайло Козоріс 
лишився працювати в системі Всеукраїнської Академії Наук (ВУАН) у 
Києві. У протоколі № 4 засідання Президії ВУАН від 7 лютого 1930 p., 
зокрема, записано: «...Козоріса М. К. призначити на консультанта Пре
зидії Історично-Філологічного Відділу з 1 січня 1930 року» 36. Згодом 
він був співробітником Комісії історії Західної України при Історичній 
секції ВУАН. Саме під грифом цієї Комісії було видано його літературо
знавчу працю про творчість В. Стефаника 37. Цікава в цілому, ця розвідка 
разом з тим позначена впливами так званого «марксівського» літературо
знавства, надмірною соціологізацією творчості видатного майстра слова 
з Галичини. Не полишав Козоріс і співробітництва в УНІКу. В листі 
від 4 лютого 1933 р. він зауважував: «...Я в Академії завантажений по 
саму шию (взяв додаткову роботу)...»38.

Наукова праця робила обтяжливими для письменника обов’язки 
бухгалтера київської філії Спілки «Західна Україна». У листі до харків
ського керівництва літорганізації від 6 квітня 1932 р. він зазначав: 
«...Я прошу Вас передати всім начальствам «к сведению», що я виконую 
свої обов’язки лише до I.V., а там нехай дають когось іншого. Я такий
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завалений роботою, що не можу довше тягнути. Відслужу рік і йду на 
урльоп (себто у відпустку.— О. Р .)» 39. Втім, ця відставка не була при
йнята. «Погані ви хлопці, що не схвалили мені димісії,— писав Михайло 
Козоріс наприкінці грудня 1932 р .— Справа, бачите, не в «великій робо
ті», а в мороці. Слушно кажуть, що краще рахувати свої воші, ніж чужі 
гроші. Це дуже делікатна справа, і тому тут треба бути дуже акурат
ним» 4о.

1932 рік був для М. К. Козоріса вкрай завантажений роботою: 
наукова праця в Академії наук, літературна творчість (в цей рік було 
видано два томи його роману «Голуба кров», присвяченого галицькій 
інтелігенції й хронологічно доведеного до 1918 р.— утворення ЗУНР), 
досить обтяжливі для немолодої вже людини організаційні обов’язки 
у київській філії Спілки «Західна Україна»...

Проте цього ж року сталася й приємна для літератора подія. Як 
повідомляла харківська «Літературна газета» у травні 1932 p., за під
сумками літературного конкурсу, що його оголосив сектор мистецтв 
Наркомату освіти України, «другою премією нагороджено оповідання 
М. Козоріса (члена літорганізації «Західна Україна») під назвою «Юра». 
Оповідання на тему зростання у молодого пролетаріату Підкарпаття ре
волюційно-пролетарської свідомості сенсу класової боротьби з капіталіз
мом і панством в умовах Західної України під проводом комуністичної 
партії. Оповідання надрукував журнал «Західна Україна» в № 9—
31 р.» 41.

У жовтні 1932 р. Михайло Козоріс востаннє у своєму житті відпочи
вав — у Желізноводську. В листі звідти до голови Спілки «Західна Укра
їна» М. Ірчана (22 жовтня 1932 р.) у Харків він зауважував: «Вертаю в 
Київ на днях. Нема плацкартних білетів і ми вибираємося на буферах» 42.

Тогочасне листування письменника красномовно засвідчує той 
кризовий стан, що в ньому опинилася більшість літературних об’єднань 
України, зокрема й Спілка революційних письменників «Західна Украї
на», після публікації сумнозвісної постанови ЦК ВКП(б) «Про перебудо
ву літературно-художніх організацій» (23 квітня 1932 р.) 43. Це підтвер
джує, зокрема, й лист з Одещини члена Спілки В. Олексюка від 28 квітня
1932 р. Останній працював у редакції газети «Соціалістична перемога». 
«Дорогі товариші... — писав до керівництва Спілки В. Олексюк.— Про
читавши постанову ЦК ВКП(б) про перебудову літературних організацій, 
я не можу обійти мовчанням цього важливого документа, і тим більше, 
що мене цікавить судьба нашої спілки, яка має перед собою особливі 
специфічні завдання... На мою думку, наша спілка повинна залишитися, 
виходячи з політичних мотивів і специфічних завдань... Мене цікавить 
ваша думка і ті переміни, що передбачаються. Чи повинен залишитись 
журнал ЗУ («Західна Україна».— Авт.)? Я гадаю, що повинен залиши
тися. Ми розуміємо, що наше завдання подвійне: працювати на фронті 
соціалістичного будівництва і допомагати словом в боротьбі проти поль
ського фашизму. Але наша робота повинна більше бути скерована за 
Збруч» 44.

Ці думки, мабуть, поділяв і Михайло Козоріс; Відчуваючи всю склад
ність тогочасної ситуації в літературі, зокрема кризовий стан Спілки «За
хідна Україна», він у листі від 20 грудня 1932 р. до харківських товари
шів писав, безпосередньо звертаючись до секретаря Спілки П. Гірняка: 
«Щодо нашої зупівської роботи, то ми винні всі разом, ну, а на верхівку 
в першу чергу пальцем тикається. Признайте самі, чи це нормально, аби 
вся Зупа 45 — це Гірняк, журнал і кілька книжочок. Наш голова 
(Ірчан.—Авт.) як чудотворний рабін заховався за сімома дверми. Він 
нехай не гнівається на таку фразу, я не думаю його ображати, але факт
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фактом — говорить лише Гірняк. А треба, щоби всі говорили, або к чор
ту справу».

Далі М. К. Козоріс змалював стан розброду, що панував у київській 
філії організації: «Наші кияни теж розхлябані — це теж факт. Дехто 
думає, що він виріс вже з нашої організації, як напр.: Малицький, Тур- 
чинська 46, яка здає свої твори до JliMy тощо, лише не до нас, ну, це треба 
сказати і про Дмитерка 47... В мене таке вражіння, що він вважає, що 
«ЗУ» для нього вже зайва річ, він дивиться згори, так як хлопець на ко
роткі штанята, коли одягнув вже довгі... Він парень толкозий, має всі 
дані, щоб з його вийшли люди, якщо він спам’ятається і перестане «важ- 
нічати», бо, знаєте, коли людина з 23-ох років починає «важнічати», 
то що лишиться на старість?

Письменник, справжній, повинен бути скромний, безпретенсійний. 
А його було б шкода — матеріал хороший, треба б зберегти його від того, 
щоби заскоро постарівся. Юність сто раз цінніша за старість, це я Вам 
можу вже сказати» 48.

Як видно з цього листування, ситуація, що склалася в тогочасному 
суспільно-політичному та економічному житті країни, аж ніяк не сприяла 
літературній творчості. На зміну літературному плюралізмові з його роз
маїттям течій і напрямів, літературних організацій та їхніх друкованих 
органів йшов «казьонний» оптимізм «соціалістичного реалізму» з його 
єдиномисленням та вимогою до митців раптово перетворитися на «інже
нерів людських душ», отже, стати «коліщатками й гвинтиками» тоталітар
ної сталінської держави, слухняно обслуговувати її ідеологічні потреби...

Великі надії покладав М. К. Козоріс на 1933 рік. До видавництва 
«Література і мистецтво» він мав того року передати третій том роману 
«Голуба кров», тут також планувалося видання однотомника його вибра
них творів (10 аркушів). Проте всі ці задуми залишилися нездійсненними. 
Над усіма вихідцями з «недержавної України» на терені УСРР й над чле
нами Спілки «Західна Україна», зокрема, вже нависали лиховісні хмари.

1931—1933 pp.— час краху сталінського «великого стрибка» в еконо
міці, час страшного голодомору. Тоталітарній системі, що формувалася, 
вкрай потрібно було знайти «шпигунів», «диверсантів» та «шкідників», 
на яких можна було б перекласти власні злочини та численні народно
господарські прорахунки. Напрочуд зручним матеріалом для таких 
інсинуацій були в УСРР вихідці з західноукраїнських земель, бо мали ро
дичів за кордоном, листування з якими можна було при бажанні пред
ставити як «зраду інтересів робітничого класу», «шпигунську кореспон
денцію». До того ж, чимало галичан в минулому були стрільцями або офі
церами австрійського війська, УСС, УГА («контрреволюційних націоналі
стичних збройних формувань»). Сценаристи з ДПУ УСРР пригадали й 
зраду ЧУГА у квітні 1920 p., дарма що на території радянської України 
залишилися саме ті, хто в часи польського наступу 1920 р. зберіг відда
ність радянській владі.

Саме з таких «цеглин» й збудувало ДПУ УСРР міфічну «Українську 
Військову Організацію» (УВО), що нібито мала намір шляхом збройного 
повстання повалити диктатуру пролетаріату на Україні (реальна УВО під 
проводом Є. Коновальця справді діяла на західноукраїнських теренах, 
проте до «справи» УВО в УСРР була непричетна). Арешти за приналеж
ність до організації розпочалися наприкінці 1932 р. Ця ганебна витівка 
ДПУ влучно була оцінена секретарем обкому Молдавської АСРР Іваном 
Сірко, також уродженцем Західної України, як «похід на галичан» 49.

За приналежність до УВО одним з перших серед київських літерато
рів був заарештований уповноважений Спілки «Західна Україна» у Києві 
поет Василь Атаманюк (1897—1937). ЗО січня 1933 р. Михайло Козоріс
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у своему листі до Правління Спілки у Харків зробив червоним олівцем 
приписку: «Щойно мені сказали, що заарештовано Атам[анюка], за 
що — не знаю». 4 лютого він роз’яснював (чи скоріше — намагався це 
зробити, зберігаючи назовні спокій): «В останньому листі я згадав Вам 
про арешт Ат[амашока], тоді я писав це на підставі слухів. Тепер підтвер
джую це як дійсний факт. Яка причина — це важко сказати. Та справа 
тут мене цікавить з боку видавництва... По відомостям, у нього запечата
ли його кімнату, там всі справи Вид[авницт]ва і, здається, що і рукописи 
та договори. Як це довго потягнеться, цього не збагнеш, тому, на мою 
думку, Спілці треба написати відповідне відношення до Д. П. У. і треба, 
щоби вони, порозумівшись в цій справі Ат[аманюка], видали матеріали 
видавництва». Далі йде фраза, що свідчить про відповідальне та бережли
ве ставлення автора до грошей організації: «Звертався теж до мене Кічу- 
ра 50 вчера, казав, що дружина А[таманюка] лишилася без копійки. Я від
мовив. Коли б йому належались якісь гроші, а в неї було доручення, тоді 
справа інша. Тому нехай Правління вирішить, як бути в цій справі, а на 
свою особисту відповідальність я не хочу брати» 51. 5 лютого 1933 р. за 
приналежність до УВО був заарештований й сам Михайло Козоріс. Арешт 
М. К. Козоріса знайшов свій відбиток у квітневому протоколі засідання 
Президії ВУАН 1933 p., де зазначалося, що науковий співробітник Ко
місії історії Західної України М. К. Козоріс звільняється з посади як 
такий, що не виконує своїх обов’язків від 5 лютого 1933 р. 52

У постанові про початок слідства щодо М. К. Козоріса зауважувало
ся, що його «злочинна діяльність» полягала у «приналежності до УВО — 
Української військової організації, що готувала повалення рад. влади 
на Україні шляхом підготовки збройного повстання та інтервен
ції...» б3.

14 лютого 1933 р. у супроводі спецконвою Михайла Козоріса було 
відправлено до Харкова, тодішньої столиці республіки, де ДІ1У УСРР 
спішно фабрикувалася «справа» УВО. Неважко собі уявити, які методи 
застосовували слідчі до цієї літньої вже людини. Юрист за фахом, він 
швидко зрозумів, що слідство не прагне з ’ясувати істину, а силкується 
довести наявність розгалуженої «націоналістичної контрреволюційної орга
нізації», укомплектованої переважно галичанами, бажано — колишніми 
військовими. Приблизно через два тижні після арешту Козоріс прийняв 
умови цієї «гри» — визнав свою приналежність до УВО з 1920 p., а Спіл
ку «Західна Україна» — легальним прикриттям УВО. Досягнення цього 
«консенсусу» із ДПУ полегшувалося для нього, мабуть, і тим, що у своє
му житті він вже зазнав двох безпідставних арештів: 1914 р.— як «опас
ный для русских войск и мазепинец», 1918 p .— як «опасный для украин
ского государства». У своєму життєписі від 25 серпня 1927 р. Михайло 
Козоріс, з юридичного боку оцінюючи присуд російського військово- 
польового суду стосовно себе, писав, що він «не засудив мене вправді». На
певно, морально він був підготовлений й до третього, такого ж «обгрун
тованого», судового рішення.

Не засуджуючи лінію поведінки Козоріса, разом з тим слід додати, 
що його молодший колега В. І. Атаманюк (Яблуненко), який попервах 
«зізнався» в приналежності до УВО, знайшов в собі сили 14 березня 1933 р. 
звернутися до Колегії ДПУ з такою заявою: «Бувши в тяжкому нервово
му розладі і стані глибокої духової депресії, після 20-ти денних і ніч
них переживань, я, в попередній своїй заяві на ім’я Колегії з 20.11.1933, 
значно перебільшив свої злочини і написав такого, чого не було.

Пишучи про контрреволюційну організацію, я весь час мав на увазі 
організацію — «ЗАХІДНЯ УКРАЇНА» (так у тексті.— Авт.) та їх 
членів, бо іншої організації я не знав досі.
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Цей страшний злочин, допущений у стінах ДПУ, якого я довше під
тримувати не в стані, страшно мене мучить і я прошу Колегію простити 
мені його, взявши на увагу мій хворий стан і моє щире бажання, як мож
на глибше розкаятись, що й привело мене до самонаклепу» б4.

Надалі до кінця слідства В. І. Атаманюк рішуче відкидав звинува
чування в контрреволюційній діяльності й приналежності до УВО.

Інакше поводився М. К. Козоріс. Визнавши себе винним, він свідчив, 
що був причетним до зради ЧУГА у квітні 1920 p., влітку того ж року 
нібито брав участь у контрреволюційній організації у Галревкомі, в по
дальшому аж до моменту арешту — проводив ворожу антирадянську 
діяльність в лавах УВО. Відповідним чином препаровані, його «зізнання» 
потрапили й на шпальти республіканської преси. З ’ясовуючи «особливос
ті класової боротьби» на Україні на початку 30-х років, дружина П. П. По- 
стишева Т. Постоловська, як людина втаємничена, згадувала, зокрема, 
й прізвище Михайла Козоріса: «Ось що говорив про план імперіалістів 
контрреволюціонер Козоріс: «... Німеччина разом з іншими капіталістич
ними державами бере участь в поході на Радянський Союз. Польща усту
пає Німеччині захоплені нею німецькі території і Данцігський коридор. 
Як компенсацію за це, Польща після завоювання Радянської України ді
стає частину України (Правобережжя) під свій вплив і доступ до Чорного 
моря, Лівобережна Україна підпадає під вплив Німеччини, яка могла б 
експлуатувати багатства Донбасу для утворення тут сильного промисло
вого центру ...» 55.

Тим часом «контрреволюціонер» Козоріс у харківському спецкорпусі 
ДПУ УСРР чекав вироку. 4 вересня 1933 р. в камері ним був написаний 
ще один життєпис, який подаємо за автографом зі слідчої справи літера
тора 56. Текст автобіографії М. К. Козоріса ще раз свідчить на користь 
того, що його «зізнання» були вимушеною «грою»: документ не містить 
жодної згадки про участь його автора в будь-якій контрреволюційній 
організації. Єдина ознака, що свідчить про перебування Козоріса під 
слідством, це наявність під кожною з трьох сторінок життєпису підпису 
автора (як і під протоколами «зізнань»):

Життєпис
Народився в м. Калуші (в Галичині) 1882 р. З березня. Батько займав

ся літом хліборобством, а осін’ю і зімою шевством. Мав хату, 3 морги 
землі (1 V2 дес.). Дітей було десятеро.

Народню школу закінчив першим учнем, тому післали мене до гімна
зії. До п ’ятої кляси батько помагав трохи матеріально, а з п ’ятої класи 
утримувався сам лекціями і таким чином закінчив гімназію і університет. 
Гімназію закінчив в 1904 p., після чого покликано мене до війська, але 
після 2-ох місяців звільнено із-за хронічного катару легенів. Юридичний 
факультет закінчив у Львові в 1910 р.

Був адвокатським помічником до початку війни.
В 1914 р. в листопаді російська військова влада арештувала мене в 

Калуші як українця і етапним порядком відправила в заслання в Сибір 
до Наримського Краю. В засланню пробув до червня 1917 р. Потім поїхав 
на Вкраїну до Києва. В Києві прояшв коло 1 V2 місяця, але не знайшов 
роботи. Діставши посаду секретаря Земельної губернської] управи в 
Вінниці, я поїхав туди в вересні 1917 р. На цій посаді працював до геть
манського перевороту (до травня 1918 p.). Крім цього був вчителем ні
мецької мови в українській] гімназії. В травні арештований гетьмансь
ким урядом, сидів в вінницькій тюрмі, проскурівській, а потім в Жмерин
ці в концентраційному лагері. Вийшов з конц. лагеру перед петлюрівсь
ким переворотом 57.



В грудні 1918 р. поїхав до Києва шукати роботи, але зустрінувся 
з галичанами, що приїхали до Петлюри по амуніцію для галицького фрон
ту під Львовом 58. Я поїхав їхнім ешелоном при кінці грудня до Галичини. 
В квітні 1919 р. дістав в Галичині посаду помічника повіт[ового] коміса
ра в Делятині, де мене захопили румуни, що під час наступу поляків зай
няли Покуття.

Був дальше повіт[овим] комісаром за румунів в Делятині і Косові 
два місяці, і перед приходом поляків покинув цю посаду і поїхав до Чер- 
новець, а звідціль десь в жовтні 1919 р. поїхав до Кам’янця, де вже по
чався розвал і галицької і петлюрівської армії. Перед приходом поляків 
до Кам’янця перебрався до Хмельника, а звідціль до Вінниці, де приймав 
участь в переговорах між Галармією і Червоною.

В лютому 1920 р. вступив до Комуністичної] партії (перед тим не на
лежав до жодної), працював в редакції «Комуніст Підкарпаття». В берез
ні в Балті редагував «Червоного стрільця», потім в Києві — «Галицько
го комуніста».

Перед приходом поляків виїхав до Казані до запасної Черв[оної] 
армії, де був членом Галбюра.

В липні 1920 [p.] з доручення Ц. К. [РКП(б)] поїхав до Жмеринки 
до Галревкому, був уповноваженим від Галревкому при XII армії, а по
тім зав. земельним відділом Галревкому в Тернополі.

В Тернополі перед відворотом мене вичищено з партії. Після ліквіда
ції Галревкому поїхав до Умані, де працював в редколегії «Вісті Уманщи
ни» і лектором на політкурсах при 45 дивізії.

В 1921 р. в серпні організував в с. Тальянках с[ільсько]г[осподарсь- 
ку] школу і завідував нею до 59 жовтня 1924 р. Осін ю 1924 р. переїхав 
до Києва і працював нарслідчим при Губсуді. З 1926 р. працював техсек
ретарем в Губвиконкомі, а з 1927 р. секретарем уповноваженого Упр- 
науки аж до кінця 1930 р. Крім цього, в 1927 р. поступив аспірантом до 
Інституту книгознавства і закінчив в 1930 р. З 1931 р. поступив науко
вим співробітником до ВУАН, де працював до останнього часу.

Рівночасно з 1908 р. працював як письменник і після революції дру
ковано мої твори в багатьох радянських журналах, а крім цього видано
8 окремих книжок. Був членом літорганізацій «Плуг», «Західня Україна», 
«ЛОЧАФ» 60 і з 1930 р. заступником голови МК письменників.

4.IX.1933 М. Козоріс

Тим часом слідчі спішно готували для передачі справу М. К. Козорі
са на розгляд Судової трійки при Колегії ДПУ УСРР. Як і в інших під
судних, заарештованих за приналежність до УВО, звинувачення грунту
валося виключно на зізнаннях підсудних, про речові докази не було й 
мови — їх просто не було.

Нижче подаємо звинувачувальний висновок, що був наслідком вось- 
мимісячної «копіткої» роботи слідчих з заарештованим М. К. Козорісом. 
Документ подається мовою оригіналу, повністю збережено його орфогра
фію та пунктуацію, розташування абзаців. Скорочення «л. д.» в дужках 
означає аркуш справи («лист дела») підсудного М. К. Козоріса, на якому 
міститься відповідний матеріал, що підтверджує те чи інше конкретне 
звинувачення. Оригінал — машинопис, підписи — автограф олівцем 61.
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Обвинительное заключение
По делу Козореза Михаила Кировича, 
обвиняемого в преступлениях, 
предусмотренных ст. ст. 54-2,
54-3, 54-11 УК УССР 62

В начале февраля 1933 г. ГПУ был арестован и привлечен по настояще
му делу в качестве обвиняемого член подпольной контрреволюционной 
организации, именовавшей себя «Украинской Военной Организацией», 
научный сотрудник ВУАН — Козорез Михаил Кирович.

Проведенным по делу следствием установлено:
Козорез М. К.— сын крестьянина, родился в 1882 г. в м. Калуша, в 

Галиции. В 1910 г. окончил Львовский университет по юридическому 
факультету. Во время империалистической войны был выслан царским 
правительством за пределы Галиции. В 1917 г., вернувшись из ссылки, 
работал секретарем Винницкой Губернской Земельной Управы. В июле 
1920 г. был назначен заведующим земельного отдела Галревкома в Тар- 
нополе. В феврале 1920 г. вступил членом в КП(б)У, а в конце этого же 
года был исключен из партии.

До 1924 г. проживал на Уманщине, где заведывал сельхоз. школой, 
а затем переехал в Киев.

Козорез М. К. является одним из организаторов измены Галицийской 
армии. После ее поражения остался на Советской Украине по заданию 
руководства УВО для подпольной контрреволюционной работы (л. д. 
23, 24, 28, 109).

Принадлежа к руководству Киевской организации УВО, неоднократ
но выступал на совещаниях руководства, требуя ускорения сроков воору
женного восстания, являлся лицом, связывавшим киевскую организацию 
УВО с Надднепрянской к-p организацией (л. д. 134, 135, 148, 156, 145, 
157, 158).

Работая в литературном объединении «Західна Україна», являвшемся 
фактически одной из групп УВО,— Козорез лично вербовал в организа
цию новых членов, поддерживал связи с закордоном и проводил повстан
ческую работу на периферии (л. д. 71, 160—162, 167, 169, 171, 180, 184).

Козорез виновным себя признал. Изобличается показаниями Макси
мовича, Турянского, Лозинского, Рудницкого, Струхманчука, Палиева, 
Василькова, Коника 63 и др. активных членов УВО.

Таким образом следствием установлено, что Козорез до дня ареста 
проводил активную контрреволюционную работу, направленную к свер
жению Советской власти и установлению украинской буржуазно-демокра
тической республики, т. е. совершил преступления, предусмотренные ст. 
ст. 54-2, 54-3, 54-11 УК УССР.

На основании изложенного полагал бы:
Дело по обвинению Козореза Михаила Кировича, 1882 г. рожд., 

сына крестьянина, урож. Галиции, с высшим образованием, быв. члена 
Галбюро, быв. члена КП(б)У, украинца, подданства УССР, до ареста 
работавшего научным сотрудником ВУАН и в литературном объединении 
«Західна Україна» в Киеве,— передать на рассмотрение Судебной Тройки 
при Коллегии ГПУ УССР с ходатайством о заключении его в концлагерь 
сроком на пять лет.
Справка: 1. Арестованный Козорез М. К. находится под стражей в 

спецкорпусе ГПУ УССР.
2. Вещественных доказательств по делу нет.

Уполномоченный СПО ГПУ УССР Проскуряков
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Согласен и утверждаю:
Врид. начальника секретно
политического отдела ГПУ УССР Козельский 64

25 сентября 1933 г.
г. Харьков

1 жовтня 1933 р. відбулося засідання Судової трійки при Колегії 
ДПУ УСРР, на якому, зокрема, було розглянуто справу М. К. Козоріса. 
Витяг з протоколу цього засідання, що міститься у справі М. К. Козоріса, 
являє собою третину стандартного аркуша паперу. Документ — машино
пис, засвідчена копія, підпис — автограф 65.

Выписка из протокола № 108/541 
Судебной Тройки при Коллегии ГПУ УССР 

от 1 октября 1933 г.

Слушали: 13. Дело № 737/53866 СПО ГПУ УССР по обв. гр. Козореза 
Михаила Кирилловича (так в тексті.— Авт.) 1880 г. 
р. 66, ур. Галиции, б/п, украинца, по ст. 54-11 УК УССР. 

Постановили: Козореза Михаила Кировича заключить в исправтрудла-
герь сроком на пять лет, считая срок с 21/11—33 г.
Дело сдать в архив.

Верно: Секретарь Судебной Тройки: [Подпись]

На звороті цього документа міститься власноручний підпис М. К. Ко
зоріса й дата — 5 жовтня 1933 р., тобто час «доведення» йому присуду. 
Одночасно рукою одного з співробітників ДПУ УСРР тут зроблено та
кий запис: «9.X I.33 г. отправлен в Карлаг — Караганду» 67.

Протягом двох років Михайло Козоріс відбував покарайня за не- 
скоєні злочини в Казахстані. Згодом умови його ув’язнення істотно 
погіршали — з 19 грудня 1935 р. він перебував на Соловках, у табірному 
пункті («лагпункті») Кремль. Працював М. К. Козоріс по-ударному, роз
раховував, мабуть, на дострокове звільнення як такий, що перевиконує 
норму. Формально термін ув ’язнення мав скінчитися для нього у лютому 
1938 р. Рахуючи дні, що залишилися йому до звільнення, він звернув ува
гу на розбіжність між датою арешту й датою початку відбуття покарання
за судовим рішенням. Різниця ця становила близько двох тижнів па ко
ристь ГУЛАГу.

У квітні 1937 р. М. К. Козоріс написав заяву на ім’я Генерального 
прокурора СРСР, у якій містилося прохання переглянути рішення Судо
вої трійки при Колегії ДПУ УСРР від 1 жовтня 1933 р. й привести у від
повідність із діючим законодавством термін початку відбуття покарання, 
що мав рахуватися з моменту арешту. Заява подається мовою оригіналу 
за автографом, що зберігається у судовій справі М. К. Козоріса 68:

Прокурору СССР
з/к Козориса Михаила Кировича, 
ст. 5811 УК 69, ср. 5 лет, ударн. кн.
№ 109 535, 8й отдел: ББ К -Н К В Д  70,
дело № —

Заявление
Коллегией ОГПУ УССР в Харькове я приговорен в октябре м-це

1933 г. к 5-летнему сроку труд-исправительных лагерей, причем в поста
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новлении упомянутой коллегии начало моего срока обозначено 20-тъш 
февраля 1933 г.

В действительности же, как это видно из моего дела, я арестован 
в Киеве 5-го февраля 1933 г.

Ввиду того, что согласно закона начало срока обозначается днем фак
тического ареста, прошу вашего распоряжения об исправлении этой ошиб
ки и определении начала моего срока днем 5-го февраля 1933 г.

л/п Кремль
Соловки
22.IV.1937 г. М. Козорис

Цій заяві було дано хід. 10 липня 1937 р. 8-й відділ Головного Управ
ління Державної Безпеки (ГУДБ) НКВС СРСР звернувся до своїх укра
їнських колег із запитом щодо початку терміну ув’язнення М. К. Козорі
са. 22 липня 1937 р. Управління держбезпеки НКВС УСРР надіслало 
потрібні відомості за двома адресами: до Обліково-розподільчого відділу 
(ОРВ) Управління Біломоро-Балтійського табору НКВС та своєму без
посередньому керівництву у Москву. Документ подається за машинопис
ним третім примірником цього листа, що зберігається у слідчій справі 
М. К. Козоріса п :

8 отдел УГБ В УРО Управл. Белбалтлага НКВД
22 июля 1937 г. К о п и я :  В 8 Отдел ГУГБ НКВД СССР ст. Мед.-Гора 72;

Москва.

Сообщаем, что начало срока отбытия заключения осужденному Ко- 
зорезу Михаилу Кириловичу надлежит исчислять со дня его ареста — 
5 февраля 1933 года, о чем просим объявить Козорезу.
Пом. нач. 8 отдела УГБ НКВД УССР
лейтенант Государственной безопасности Мунвез
Илспектор — сержант Госбезопасности Брагинский

В державі, де закон поважається, таке рішення можна було б вважа
ти перемогою. Та не так було в тоталітарній сталінській державі, тим біль
ше у рік Великого терору. Жоден радянський в ’язень, крім карних зло
чинців, не міг знати, коли скінчиться його ув’язнення. З надзвичайною 
легкістю Особлива нарада при НКВС СРСР виносила смертні вироки 
або ж — розчерком пера — продовжувала термін відбування «міри со
ціального захисту» на 10 років.

Отже, між в ’язнями, особливо досвідченими, було укладено мовчаз
ну угоду — якомога менше говорити або ж взагалі не згадувати, скільки 
часу залишилося до звільнення. Вважалося за краще не дражнити долю 73. 
Михайло Козоріс порушив це табу...

9 жовтня 1937 р. Особлива трійка Управління НКВС по Ленінградсь
кій області розглянула справу оперативної частини Соловецької в ’язни
ці ГУДБ НКВС СРСР, порушену проти 134-х ув’язнених — «українських 
буржуазних націоналістів, засуджених на різні терміни за контрреволю
ційну націоналістичну й терористичну діяльність на Україні, які, зали
шаючись на попередніх контрреволюційних позиціях, продовжуючи 
контрреволюційну шпигунську терористичну діяльність, створили контр
революційну організацію Всеукраїнський націоналістичний блок». Усіх 
їх було засуджено до вищої міри покарання — розстрілу.

З листопада 1937 р. вирок було виконано. Серед розстріляних того 
дня був і Михайло Кірович Козоріс. Акту про розстріл у його слідчій 
справі не виявлено, але аналогічний документ зберігся у справі В. І. Ата-

117



манюка-Яблуненка, що загинув одночасно зі своїм старпшм^колегою. 
Документ являє собою смужку паперу з машинописним текстом, підпис — 
автограф 74:

Акт

Приговор Тройки УНКВД ЛО по протоколу № 83 от 9 октября 1937 го
да в отношении осужденного к ВМН Атаманюк-Яблуненко Василия 
Ивановича приведен в исполнение 3 ноября 1937 года, в чем и составлен 
настоящий акт.
Зам. нач. АХУ УНКВД ЛО
капитан Госбезопасности Матвеев

[Печать]
3 ноября 1937 года.

3 листопада 1937 р. водночас із В. I. Атаманюком-Яблуненком, 
М. К. Козорісом загинули також колишні члени Галревкому М. Л. Ба
ран, І. М. Сіяк (тоді ж був розстріляний і його брат — М Ч. Сіяк), ви
датний режисер Лесь Курбас, відомий український письменник М. Ірчан, 
колишній керманич «істориків-марксистів» України, академік ВУАН 
М. І. Яворський та інші представники української інтелігенції, які свого 
часу були засуджені у «справах» СВУ, «Українського національного цент
ру» чи УВО й зустріли Великий терор на Соловках...

Ухвалою Воєнного трибуналу Київського військового округу від
10 лютого 1959 р. вироки 1933 й 1937 pp. стосовно Козоріса М. К. було 
скасовано за відсутністю в його діях складу злочину...

1 Див.: Мухіна М . Ю. Галревком і галичани: До питання про місце інтеліген
ції в суспільному житті України 1920—1930 pp.// Укр. археогр. щорічник.— К., 
1992.— Вин. 1 (4).— С. 383—400.

2 Див.: Мухіна М . Ю. Документи ЦДАЖР УРСР про діяльність Галицького 
революційного комітету // Архіви України.— 1990.— № 2.— С. 57.

3 Див.: Українські письменники: Біобібліографічний словник.— К., 1965.— 
Т. 4 .— С. 670—671.

4 Лейтес А . ,  Яшек М .  Десять років української літератури (1917—1927). Т. 1 : 
Біобібліографічний.— (Б. м.), 1928.— С. 228.

5 Див.: Письменники Радянської України. 1917—1987 : Біобібліографічний довід
ник.— К., 1988.— С. 289; Борці за возз’єднання : Біографічний довідник.— Львів, 
1989.— С. 146—147; Українська літературна енциклопедія.— К., 1990.— Т. 2.— 
С. 522—523. На жаль, і найновіше довідкове видання про репресованих українських 
літераторів, в якому використані архівні матеріали колишнього КДБ України (!), 
подає про М. К. Козоріса фантастичні відомості: він, нібито, й університет закінчив 
1912 p., і учасником першої світової війни був, і заарештований у квітні (а не в лю
тому) 1933 р. (Див.: З порога смерті: Письменники України — жертви сталінських 
репресій / Упоряд. О. Г. Мусієнко.— К., 1991.— Вип. 1.— С. 254—255).

6 Ц Д А В О  України.— Ф. 166, оп. 12, спр. 3484.— Арк. 8 зв/
7 Див.: М ухіна М . Ю. Галревком і галичани... — С. 383.
8 Цит. за: Мухіна М . Ю. Галревком і галичани... — С. 384.
9 Див.: Ірчап М .  Трагедія Першого Травня: Спомини з горожанської війни 

на Україні: Часть перша.— Нью-Йорк, 1923.— С. 24.
10 А рхів  СБУ.— Спр. 49757-фп.— Арк. 59.
11 Там само.— Арк. 60—61.
12 Там само.— Арк. 62.
13 Ц Д АВ О  України.— Ф. 4, on. 1, сир. 564.— Арк. 2.
14 Див.: Козоріс M .  Лист з Київа: Мистецьке об’єднання «Березіль» // Діло 

(Львів).— 1924.— 11 лист.
15 Ц Д АВ О  України.— Ф. 166, оп. 12, спр. 3484.— Арк. 8—9.
16 «Matura» (австр.)— іспит на атестат зрілості.
17 «...пішов на адвокатську практику».— У 1911—1914 pp. М. К. Козоріс пра

цював адвокатським кандидатом у Делятині, у канцелярії адвоката доктора Лаго- 
динського.

18 «Rigorosumb (^ім.) — (усний) іспит на ступінь доктора,
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19 «...при допомозі Гал . Січових Стрільців».— Йдеться про військовослужбовців 
Легіону Українських Січових Стрільців (УСС) — військової формації (1914—1918) 
у складі австро-угорської армії за часів першої світової війни, що її було укомплек
товано галичанами-українцями. З лав УСС вийшли відомі згодом українські літера
тори: В. Бобинський, М. Ірчан, І. Ткачук, Р. Купчинський та ін., а також чимало су
спільно-політичних, громадських діячів в Західній Україні й УСРР.

20 а...був... повітко місарем (Делятин  — Косів)» — М. Козоріс згадував: «...З по
чатком травня 1919 р. мене було призначено помічником повітового комісара в На
двірній. Мені пропонували місце комісара в іншому місці, але я відмовився. Мене 
тягнуло в гори, в знайомі місця, де я працював до війни, бо після довгенького перебу
вання в Наримському краї, я здорово заскучав за горами... Але в Надвірній мені 
недовго прийшлося побувати, здається, заледве місяць... Делятинщина, що належала 
до Надвірнянського повіту, настирливо домагалася..., щоб її було виділено в окрему 
адміністративну повітову одиницю та щоб я став у них повітовим комісарем (я пра
цював там перед війною 2і / 2 роки)... Повітовий комісар, щоб задовільнити ці дома
гання, доручив мені переїхати до Делятина і утворити там відділ повітового комі- 
саріяту...» (Див.: Козоріс М. Румуни в Галичині: Спомин/ / Західна Україна.—
1930.— JYs 3/4.— С. 42—43).

21 «...я виїхав до Черновець, де пробув 2 —3 місяці».— У наведених вище спога
дах М. Козоріс зазначав: «В Чернівцях я пробув тижнів два чи три» (Див.: Козоріс М. 
Румуни в Галичині.— С. 48).

22 «Червоний стрілець» — газета, орган політвідділу Реввійськради 12-ї армії.
23 «Галицький Комуніст» — перша комуністична газета для західноукраїн

ських трудящих. Видавалася від 10.V.1919 до 30.IV.1920 р. у Києві. Спочатку — ор
ган тимчасового комітету комуністів Східної Галичини, з № 3 — комітету партії ко
муністів Східної Галичини і Буковини, з 1920 р.— крайового комітету КП(б)У Схід
ної Галичини і Буковини. Від 15.'VI. 1919 до 5.1II. 1920 р. газета не видавалася. Всього 
вийшло 36 номерів.

24 Запасна Армія.— За наказом РВР РСФРР від 7 серп. 1919 р. Управління по 
формуванню військ Східного фронту було розгорнуте в управління Запасної Армії 
Республіки, штаб якої перебував у Симбірську, а з 27 верес. 1919 р.— у Казані. Запас
на Армія призначалася для формування стратегічних резервів й поповнень Червоної 
Армії.

26 Галорком — Галицький організаційний комітет КП(б)У — керівний орган 
комуністичних організацій Східної Галичини і Буковини, обраний на 1-й крайовій 
партійній конференції (23—24 квіт. 1920 р.) у Києві. Діяв у контакті з нелегальним 
ЦК Компартії Східної Галичини (КПСГ), з яким об’єднався у серпні 1920 р. в єдиний 
орган — ЦК КПСГ.

26 Поарм  — політичний відділ армії. М. К. Козоріс був уповноваженим Галор- 
кому при Реввійськраді XIV армії.

27 «Галичина» — Галицький революційний комітет (Галревком) — тимчасовий 
найвищий орган влади на терені Східної Галичини, сформований 8 липня 1920 р. у 
Тернополі. 15 липня 1920 р. він проголосив утворення Галицької Соціалістичної Ра
дянської Республіки.

28 45-та стрілецька дивізія — з’єднання радянських військ, сформоване в черв
ні 1919 р. поблизу Одеси. З кінця червня 1920 р. дивізія вела бойові дії на польсько
му фронті, у ній було чимало галичан. 45-ю дивізією командували Й. Е. Якір,
І. І. Гаркавий та ін.

29 О. В . К .— округовий виконавчий комітет (Київський).
30 Укрнаука  — Управління науковими установами на Україні Наркомату ос

віти УСРР. Скорочення «Укрнаука» та «Упрнаука» вживалися як синоніми. Сам 
НКО УСРР розташовувався до 1934 р. у тогочасній столиці — Харкові, у Києві ж, 
де працювала ВУАН, знаходився Уповноважений Укрнауки, у якого й секретарював 
М. К. Козоріс.

31 «...в Альманаху «Західня Україна»...» — Спілка революційних письменників 
«Західна Україна» видавала 1927— 1930 pp. у Києві літературно-мистецький і громад
сько-політичний альманах (щорічник) «Західна Україна», а з 1930 до 1933 р.— у 
Харкові одноіменний часопис (місячник). Див.: Козоріс М .  Дві сили; То був злодій 
(оповідання) // Західня Україна: Альманах.— К., 1927.— С. 103—119.

32 Див.: Козоріс М .  Дві сили: Нариси.— К., 1927.— 94 с.
33 Див.: Мистецькі конкурси до 10-х роковин Жовтневої революції // Вісті 

ВУЦВК (Харків).— 1927.— 19 жовт.
84 Див.: Кухто Л . В . Видавництво КПЗУ «Книжка» у Львові (1929 — 1939 pp.) // 

Укр. іст. шурн.— 1965.— № 9.— С. 71—72. Відомості про оповідання М. К. Козоріса 
подаємо за примірником «Товариша», що зберігається у Державному архіві Львів
ської області.

35 Пролетарська правда (Київ).— 1930.— 19 жовт.
м Архів  АН України.— Ф. Р-251, on. 1, спр. 43.— Арк. 21.
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37 Див.: Козоріс М . Соціальні моменти в творчості В. Стефаника.— X.; Км 
1932.— 39 с. (Всеукр. Акад. наук. Комісія історії Західної України).

38 Ц Д А М Л М  України.— Ф. 579, on. 1, спр. 33.— Арк. 22 зв.
39 Там само.— Арк. 37.
40 Там само.— Арк. 110.
41 Літературна  газета (Харків).— 1932.— 15 трав. Цікава побутова деталь. 

Майже через півроку після публікації зазначеного оповідання М. Козоріс звернувся 
(4 березня 1932 р.) до керівництва Спілки: «Там колись Ви друкували в журналі мого 
«Юру». Чи думаєте платити гроші за його, га? і скільки?» (Ц Д А М Л М  України.— Ф. 
579, on. 1, спр. 33.— Арк. 29 зв.).

42 Ц Д А М Л М  України.— Ф. 579, on. 1, спр. 33.— Арк. 97 зв.
43 Цю постанову опублікував й журнал «Західна Україна» (1932, № 4, е. 75).
44 Ц Д А М Л М  України.— Ф. 579, on. 1, спр. 33.— Арк. 51.
45 «Зупаь , «зупівський» — від «західноукраїнські письменники».
46 Йдеться про українських літераторів, тогочасних членів Спілки «Західна 

Україна».
47 Дмитерко Любомир Дмитрович  (1911—1985) — уродженець м. Винники на 

Львівщині, український письменник, поет, драматург та прозаїк.
48 Ц Д А М Л М  України.— Ф. 579, on. 1, спр. 33.— Арк. 111.
49 Цит. за: Комуніст  (Харків).— 1933.— 3 лип.
м Кічура Мелетій Омелянович (1881—1939?), уродженець с. Носів на Терно

пільщині, український поет. Репресований 1933 р. у справі УВО. Реабілітований по
смертно 1989 р.

51 Ц Д А М Л М  України.— Ф. 579, on. 1, спр. 33.— Арк. 18 зв., 22—22 зв.
52 А рхів  А П  України ,— Ф. Р-251, on. 1, спр. 55.— Арк. 22 зв.
f3 А рхів  С Б У ,— Спр. 49757-фп.— Арк. 2.
54 Там само.— Спр. 57239-фп, т. 1.— Арк. 137.
55 Цит. за: Постоловська Т. Особливості класової боротьби на Україні в період 

між XVI і XVII партз’їздами // Більшовик України.— 1934.— № 4.— С. 51.
Майже одразу після арештів членів київської філії Спілки «Західна Україна» 

у тогочасній пресі почали з’являтися статті, написані відверто «на замовлення», в 
яких перекреслювався творчий доробок заарештованих, подавалася тенденційна літе
ратурознавча оцінка їхньої творчості. «Там, де нагай Пілсудчиковського улана гуляє 
по животах вагітних жінок та спинах трудящих,— йшлося в одній із таких публіка
цій,— там, де в найжорстокішій боротьбі... загартовується західноукраїнський про
летар іят і трудове селянство, дрібнобуржуазний «радикал» Козоріс підкреслює тіль
ки «барвисті шати верховинської краси», а своїм двотомним романом «Голуба кров» 
(ЛІМ, 1932 р.) зводить ганебний наклеп на революційні трудящі маси Західньої Укра
їни і намагається притупити потребу гострої, нещадної боротьби проти галицьких 
«націоналів», показуючи їх у кривому дзеркалі і тим самим суттю виправдуючи їх» 
(Шабліовський 6 Колесник П . Проти куркульсько-петлюрівського націоналізму в 
художній літературі // Пролетарська правда.— 1933.— 24 берез.).

Проти своїх колишніх товаришів змушений був виступити й дехто з харківсько
го керівництва Спілки «Західна Україна», як, наприклад, І. В. Ткачук (1891—1948). 
У друкованому органі літорганізації він подавав таку оцінку останнього роману 
М. К. Козоріса: «...Сучасний, войовничий націоналізм фашистської марки... пропа
гує Козоріс, за нього він і розписався своїм двотомним романом «Голуба кров», при
кривши все це плащиком «критики» старої віджившої свій вік української нацдемів- 
щини та любовних пригод з еротичними сценками... Зірвавши всі оці прикриття, ми 
наглядно побачимо, що роман «Голуба кров» не наш, а соціальна функція його ворожа 
ідеям пролетаріату і всіх трудящих та близька і рідна ундофашистам, всяким отама
нам, контрреволюційним силам всіх мастей, що зі шкури лізуть, дбаючи про рестав
рацію буржуазно-націоналістичної України при допомозі німецького й польського 
фашизму» (Ткачук / .  Пропаганда войовничого націоналізму: Про роман М. Козоріса 
«Голуба кров» // Західна Україна.— 1933.— № 7—8.— С. 88).

Згадана рецензія з’явилася в останньому номері журналу «Західна Україна», 
який був підписаний до друку з величезним запізненням — у жовтні 1933 р. Незаба
ром Спілка революційних письменників «Західна Україна» та її друкований орган 
припинили своє існування, а більшість членів організації зазнали репресій. 7 грудня 
1933 р. було заарештовано й автора рецензії — І. В. Ткачука...

56 Архів СБУ.— Спр. 49757-фп.— Арк. 200-202.
57 «...петлюрівський переворот».— Йдеться про утворення 14 листопада 1918 р. 

Директорії на чолі з С. Петлюрою й В. Винниченком, що виступила проти гетьмана 
П. Скоропадського. 21 листопада 1918 р. збройні сили Директорії увійшли до Києва 
й було проголошено відновлення У HP.

68 «галицький фронт під Львовом» — йдеться про події польсько-української 
війни (листопад 1918 — липень 1919 p.), коли у Східній Галичині відбувалися бойові 
дії між збройними силами ЗУНР — УГА — та польською армією.
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55 «до» — у тексті помилково написано двічі — «до до».
60 «ЛОЧАФь — Літературне Об’єднання Червоної Армії та Флоту.
61 Архів С Б У .— Спр. 49757-фп.— Арк. 203-204.
62 аст. ст. 54-2, 54-3, 54-11 УК УССР» — 54-та стаття Кримінального кодексу 

УСРР у редакції 1927 р. (аналогічна 58-й статті Кримінального кодексу РСФРР) пе
редбачала покарання за «контрреволюційні злочини». М. К. Козоріс обвинувачувався 
за трьома з 14-ти пунктів цієї статті. Пункт 2-й передбачав покарання за «збройне 
повстання або забіг з контрреволюційною метою на радянську територію озброєних 
банд, захоплення влади в центрі або на місцях з тією самою метою і, зокрема, щоб 
силоміць відірвати від Союзу РСР і окремої союзної республіки будь-яку частину її 
території...»; пункт 3-й — за «зносини з контрреволюційною метою з чужоземною 
державою або з поодинокими її представниками, а також за сприяння в будь-який 
спосіб чужоземній державі, що воює з Союзом РСР або бореться з ним інтервенцією 
чи блокадою»; пункт 11-й — за «всіляку організаційну діяльність, скеровану до під
готов лення або заподіяння передбачених у цьому розділі злочинів, а також за участь 
в організації, утвореній для підготовлення або заподіяння одного із злочинів, перед
бачених у цьому розділі» (Див.: Збірник узаконень та розпоряджень Робітниче-Се- 
лянського Уряду України.— 1927.— Відділ перший.— Ч. 26—27.— Арк. 132.— 
С. 443-444, 447).

М. К. Козоріс, як свідчать наведені документи, був засуджений за 11-м пунктом 
54-ї статті Кримінального кодексу УСРР.

63 Максимович, Турянськийу Лозинський, Рудницький, Струхманчук, Паліїв, 
Васильків у Коник  — особи, які звинувачувалися й були засуджені у справі УВО.

Саврич Карл А вксентійович (псевдонім Максимович) (1892—1934) — діяч кому
ністичного руху в Західній Україні, секретар ЦК Компартії Східної Галичини (1919), 
у 1922—1924 pp.— секретар посольства УСРР у Варшаві, згодом — заступник Упов
новаженого Наркомату закордонних справ СРСР при Уряді УСРР, член ЦК, член 
Політбюро ЦК КПЗУ, секретар Закордонного бюро допомоги КПЗУ (м. Харків), 
кандидат у члени ЦК КП(б)У. На лютнево-березневому пленумі ЦК КП(б)У 1927 р. 
Л. М. Кагановичем був затаврований як «ухильник», втратив всі свої посади, 1929 р. 
був виключений з ВКП(б). З початку 1928 р. працював у Саратові, а з жовтня 
1929 р.— у Москві рядовим співробітником Хлібтваринводцентру, старшим інспекто
ром «Заготзерна».

9 січня 1933 р. був заарештований у Москві О ДПУ СРСР. 5 вересня того ж року, 
як член «Московського центру УВО», був засуджений до 10 років позбавлення волі. 
У Б і ломоро-Балтійському таборі НКВС 17 липня 1934 р. позбавив себе життя (Див.: 
Глазунов Г.  Чесне ім’я Карла Максимовича // Політика і час.— 1991.— № 5.—
С. 76—81). Реабілітований 11 вересня 1958 р.

Кузьма Роман Володимирович (псевдоніми Турянський, Лазаркевич, Задернів- 
ський та ін.) (1894—1940) — діяч комуністичного руху в Західній Україні, учасник 
громадянської війни. З 1924 р.— в апараті ЦК КПЗУ. У 1925—1928 pp.— член По
літбюро ЦК КПЗУ. Один з керівників так званого «націоналістичного ухилу Василь
кова — Туринського», що відстоював курс на неухильне проведення українізації 
в УСРР. 18 лютого 1928 р. внаслідок тиску Л. М. Кагановича був виключений з пар
тії. Переїхав до СРСР, з 1932 р. працював на профспілковій роботі. 1933 р. репресо
ваний у справі УВО й засуджений до 10 років таборів. Загинув 1940 р.

Лозинський Михайло Михайлович (1880—1937) — український правознавець. 
У 1919 р.— член уряду ЗУНР у Станіславі — товариш міністра закордонних справ. 
У 1921—1927 pp.— професор права Українського Вільного Університету у Відні й 
Празі, восени 1927 р. на запрошення НКО УСРР виїхав на Радянську Україну, пра
цював професором у харківських вузах, науковим співробітником Інституту радян
ського будівництва і права В УАМЛІН. 21 березня 1933 р. був заарештований у справі 
УВО, 23 вересня того ж року — засуджений до 10 років таборів. Покарання відбував 
на Соловках. 9 жовтня 1937 р. Особливою трійкою У НКВС по Ленінградській обл. 
був засуджений до розстрілу. Вирок було виконано 3 листопада. Реабілітований рі
шенням Воєнного трибуналу КВО від 24 вересня 1957 р.

Рудницький Степан Львович (1877—1937) — фундатор української географічної 
науки. Закінчив Львівський університет (1899), протягом 1907—1918 pp.— доцент, 
керівник кафедри географії у цьому ж вузі (з перервою). У 1914—1915 pp. працював 
військовим географом при австрійському генштабі й до 1917 р. мешкав у Відні, потім 
повернувся до Львова. У листопаді 1918 р. польською владою був позбавлений ка
федри у Львівському університеті й інтернований. 1920—1921 pp. викладав економіч
ну географію в Академії зовнішньої торгівлі у Відні, у 1921—1926 pp. працював про
фесором географії в Українському Вільному Університеті у Празі. З жовтня 1926 р. 
працював у Харкові. У 1927—1933 pp. С. Л. Рудницький очолював Український на- 
уково-дослідний інститут географії і картографії, 1929 р. був обраний дійсним членом 
ВУАН.
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21 березня 1933 р. С. Л. Рудницький був заарештований у справі УВО й 23 
вересня того ж року — засуджений до 5-ти років таборів. Покарання відбував на Со
ловках. 9 жовтня 1937 р. Особливою трійкою при У НКВС по Ленінградській області 
засуджений до вищої міри покарання. З листопада 1937 р. вирок було виконано.

Струхманчук Яків Михайлович (1884—1937) — український графік. Навчався 
у Краківській та Паризькій академіях мистецтв (1906—1913). У серпні 1914 р. всту
пив до лав УСС, того ж року потрапив до російського полону. Восени 1918 р. повер
нувся до Східної Галичини, до Легіону УСС, з яким перебував у лавах УГА весь
1919 р. Брав участь у переговорах УГА з Червоною Армією, згодом був комісаром 1-ї 
бригади УСС в ЧУГА. 1921—1924 pp. працював на освітянських посадах на Уман
щині. Восени 1924 р. переїхав до Києва, де працював викладачем Художньо-індуст
ріальної профшколи (1924—1926), Польського педагогічного технікуму (1926—1931), 
Київської радпартшкояи (1931—1933). Від травня 1932 р. працював науковим спів
робітником науково-дослідного Інституту польської пролетарської культури.

Заарештований у справі УВО 2 лютого 1933 р. й 1 жовтня 1933 р. засуджений 
до 10-ти років ув’язнення. Під час відбуття покарання 20 листопада 1937 р. Управлін
ням НКВС Карельської АРСР був засуджений до розстрілу. Реабілітований 1964 р.

Паліїв Омелян (рік народження невідомий — 1937[?]) — був членом Галицького 
революційного комітету у 1920 р. Після закінчення громадянської війни працював на 
різних посадах в УСРР, репресований у справі УВО.

Крілик Йосип Васильович (псевдонім Васильків) (1898—1941) — діяч комуніс
тичного руху на Західній Україні. З кінця 1920 р.— секретар ЦК КПСГ, з 1923 р.— 
член ЦК КПП, з 1927 p.— член Політбюро ЦК КПП. З кінця 1927 p.— представник 
КПЗУ в Польській секції Комінтерну. В 1927—1928 pp. очолював так званий «націо
налістичний ухил Василькова — Туринського» в КПЗУ. 1932 р. разом із сім’єю виї
хав до УСРР. Репресований 1933 р. у справі УВО. 11 вересня 1941 р. разом зі 157 по
літичними в’язнями був розстріляний в Орловській в’язниці (Див.: Трагедия в Мед- 
ведевском лесу: О расстреле политзаключенных Орловской тюрьмы И Известия ЦК 
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