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«Я�ПРОШУ�ПОЖАЛІТИ�МОЮ�СТАРІСТЬ…»

До 110-ї річниці з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб

12 травня 1962 р. у київському «Будинку літератури» вшановували п’ят-
десятирічний ювілей творчої діяльності класика української радянської літе-
ратури Зінаїди Павлівни Тулуб. У фойє, поряд з портретом ювілярки були
представлені усі видання її знаменитого історичного роману «Людолови» та
журнали, в яких друкувалися вірші її молодості.
Ще напередодні на квартиру письменниці, а в день свята до «Будинку

літератури», надходили квіти, поздоровчі листи й телеграми від друзів та ко-
лег, навчальних закладів та громадських об’єднань. Цього дня на Тулуб очі-
кували урочиста частина, сповнена вітальних промов істориків, літературо-
знавців, поетів та письменників, а також концерт і банкет на її честь. Публіка
зустрічала виступ ювілярки гучними оплесками і тричі за вечір аплодувала
їй стоячки 1.
Така значна подія в культурному житті республіки не пройшла повз увагу

преси та видавництв. Харківський журнал «Прапор» одразу ж опублікував у
скороченому варіанті новий історичний роман письменниці «За бортом» про
роки Шевченкового заслання у Казахстані. Весь роман під назвою «В степу
безкраїм за Уралом» вийшов друком одночасно російською та українською
мовами на початку 1964 р. А 26 вересня того ж року Зінаїди Тулуб не стало...
Через 4 роки після її смерті з’явився літературно-критичний нарис істо-

ричного романіста та літературознавця Миколи Сиротюка «Зінаїда Тулуб».
Ця книга є першою і, мабуть, ще й досі чи не єдиною спробою відтворити
основні етапи життя та творчості письменниці. Автор детально аналізує літе-
ратурну спадщину З.Тулуб, а також торкається окремих сторінок її біографії,
використовуючи при цьому архівні матеріали (листування та досі не опублі-
ковані мемуари «Моє життя»).
Як зазначає М.Сиротюк, його праці передували лише «дві-три короткі

біографічні довідки про З.Тулуб, три-чотири статті та кільканадцять ре-
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цензій чи принагідних відгуків» 2. Він не пояснив, чому після десятка схваль-
них відгуків у пресі з приводу виходу у світ роману «Людолови» раніше завжди
привітна до письменниці «Літературна Україна» 17 липня 1937 р. раптом
«випалила» статтею Ю.Савченка «Шкідницький роман». М.Сиротюк обереж-
но зазначає, що з 1937 до 1956 р. у творчому житті Зінаїди Тулуб мала місце
вимушена перерва. Коротко і без жодних пояснень він констатує, що з 1947 р.
вона проживала у Казахстані, працювала бібліотекарем, рахівником Загот-
зерна та секретарем-друкаркою, постійно хворіла і скаржилась на немож-
ливість за таких умов написати серйозний історичний твір 3.
Що приховувалось за словами про «вимушену творчу перерву» частково

розкриває академік М.Жулинський у передмові до тритомного видання творів
Зінаїди Тулуб, що побачило світ у 1991 р. 4 Того ж року більш конкретно, але
дуже стисло причину «творчого мовчання» видатної історичної романістки
розкриває М.Сорока у збірці нарисів про письменників України — жертв
сталінських репресій «З порога смерті» 5.
Однак, оспівувачка П.Сагайдачного і Т.Шевченка, безперечно, варта

більшої уваги з боку сучасних дослідників. Напередодні 110-ї річниці з дня
народження З.Тулуб доречним буде нагадати найсуттєвіші віхи життєвого та
творчого шляху письменниці, спираючись на матеріали Державного архіву
Служби безпеки України, інші архівні джерела та публікації.

Шлях�до�визнання

Зінаїда Тулуб народилася 29 листопада 1890 р. в сім’ї юриста, поета і
журналіста Павла Олександровича Тулуба. Широкі літературні зв’язки бать-
ка, його особистий приклад і постійна підтримка обумовили життєвий і твор-
чий шлях доньки. Восьмирічною дівчинкою вона написала свої перші вірші
та казочки, мала змогу набиратися досвіду і шліфувати свій літературний
хист у спілкуванні з видатним російським письменником Іваном Буніним та
з іншими яскравими особистостями з батькового оточення. Її поетичні тво-
ри, написані російською мовою, з 1910 р. регулярно друкувалися в київсь-
ких, московських та петербурзьких часописах. А в 1916 р. журнал «Вестник
Европы» опублікував перший прозовий твір З.Тулуб — повість «На перепу-
тьи», в якій автор рішуче засуджує війну.
До Жовтневої революції письменниця закінчила гімназію, Вищі жіночі кур-

си в Києві, а також захистила дисертацію на звання кандидата філологічних
наук за темою «Естетика Гоголя». Однак, потім скрутне матеріальне станови-
ще змусило її покинути професуру Київського університету св. Володимира.
У 1919–1926 рр. Тулуб читала лекції з історії та літератури у частинах

Червоної Армії та театрах перед виставами, працювала в літературному відділі
Всеукраїнського фотокіноуправління, викладала російську та українську мови
в Київському індустріальному інституті. Вона спробувала реалізувати свій
творчий потенціал у кінодраматургії, підготувавши кіносценарії: «Бандити»,
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«До великої мети», «Барометр підвів», «Гайдамаки» та інші. Однак жоден з них
так і не був поставлений.
З 1926 р. Тулуб зосередилася лише на літературній роботі. Спочатку пись-

менниця заробляла на життя перекладами російською мовою творів французь-
ких та українських авторів. Перекладаючи, вона «набивала руку» в епічному
живописанні та проникала у глибини досі малознайомої для неї української
мови, що стало по суті, містком для її подальшого творчого злету.
Наполегливий творчий пошук З.Тулуб знайшов своє втілення у масштаб-

ному історичному романі «Людолови». Цей твір серед десяти найкращих книг
від Радянської України на початку 1937 р. був надісланий на всесвітню книж-
кову виставку до Парижа. Творчу фантазію письменниці, певно, запалили
велична постать гетьмана Конашевича-Сагайдачного та власне козацьке ко-
ріння. Цьому сприяла й політика українізації, яку ще у 20-ті роки активно
вироджувала компартія, та неабияка моральна підтримка М.Горького.

Дев’ятнадцять�ро�ів�«вим�шеної�творчої�перерви»

Ще далекого 1908 р. в бесідах, на захоплення доньки драматичними доля-
ми героїв першої російської революції, Павло Олександрович відповідав: «Так,
вони герої, але не надумай і ти піти за ними. Найвідважніша людина — ніщо
перед величезною п’ятою держави, вона роздавить будь-кого як мурашку.
В тебе інший шлях. Природа багато чим тебе нагородила, а ти накопичуєш
цілу скарбницю знань. Все це має піти на користь Росії не шляхом шпурлян-
ня бомб..., а шляхом створення монументальних художніх творів. Досить і
так загинуло талантів у Петропавлівці і в Шліссельбурзі. Досить людей
гниє на каторзі та в засланні. Я схиляюсь перед їхніми стражданнями, але
коли і ти... Якщо з тобою трапиться біда, я цього не переживу» 6.
Міцно закарбувалися в пам’яті Зінаїди Павлівни батькові настанови. Проте,

в сталінській державі, на відміну від царської Росії, не обов’язково було ки-
дати бомби, аби потрапити за грати. Достатньо було лише вирізнятися з-поміж
маси звичайних радянських людей, щоб опинитися під пильним оком відпо-
відних органів. З другої половини 30-х років сталінська репресивна машина
запрацювала на повну потужність, прискіпливо чіпляючись за найменші старі
«провини» колишніх політичних опонентів і завбачливо попереджуючи будь-
які натяки на опозицію правлячому режимові. Поширеним явищем стали
фабрикації справ, жертвами яких найчастіше була інтелігенція.
У доповідній записці начальника 4-го відділу Управління державної безпеки

(УГБ) НКВД УРСР старшого лейтенанта держбезпеки М.М.Герзона «Про стан
агентурно-оперативної роботи по меншовикам» 7, повідомлялося, що у 1937 р. у
Києві було ліквідовано «контрреволюційну організацію» «Всеукраїнський ви-
борчий центр» («блок меншовиків з іншими антирадянськими партіями»), ме-
тою якої було використання виборчої кампанії до Рад для проведення своїх лю-
дей — «непартійних більшовиків» — до вищих органів державної влади.
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Отже, 4 липня 1937 р., згідно з постановою 4-го відділу УГБ НКВД УРСР про
початок попереднього слідства у справі щодо злочинної діяльності Тулуб З.П.
як активного учасника контрреволюційної організації «Виборчий центр»
прокурор УРСР Желєзногорський санкціонував обшук та арешт письменниці
9. До речі, це вже був не перший її досвід спілкування з «правоохоронними
органами». Проте, у 1911 р. за необережно взяті в однокурсниці на зберігання
листівки невідомого їй змісту молодій поетесі відповідати не довелося,
справжнього господаря листівок так і не було знайдено, а саму справу закрили
за відсутністю доказів 10.
Переконати ж у своїй непричетності до будь-якої злочинної діяльності

слідчого Хвата письменниці не пощастило: «Я силкувалася довести йому
логічно, що всі вчинки людини, особливо вченого і письменника, мають свої
причини: у мене ж нема і не могло бути причини стати до лав контррево-
люції. Я була знатна і щаслива жінка Радянської країни; я користувалась
загальним визнанням російської та української літературної критики, лю-
бов’ю і повагою мільйонів читачів; мої книги і портрет були надіслані до
Парижа на Всесвітню виставку 1937 р., український уряд представив мене
до нагородження орденом Леніна, з чим мене поздоровили у ЦК КП(б)У.

За свідченнями одного з «керівників» «Виборчого центру» Віленського,
«непартійні більшовики» після свого обрання планували дати клятву вірності
Сталіну та ЦК ВКП(б), а слушної миті перейти до відкритого протесту, добива-
ючись амністії політв’язням, проголошення політичних свобод, дозволу на
організацію опозиції існуючій владі, відмови у підтримці республіканського
уряду Іспанії. За словами обвинувачених, «організація» стояла на позиціях
терору, вважаючи його (у випадку провалу виборчої кампанії) одним з
основних методів боротьби проти радянської влади.
За справою було заарештовано 17 осіб. Серед тих 9 обвинувачених, які

повністю визнали свою провину, було й прізвище З.Тулуб. Цілком можливо,
що в середовищі інтелігенції зріло невдоволення процесами, що відбувались у
суспільстві. Куди важче повірити, за відсутністю будь-яких речових доказів та
наявністю лише суперечливих «свідчень» та «зізнань» обвинувачених, у саму
можливість існування «Виборчого центру». І вже зовсім абсурдними видаються
звинувачення у тероризмі.
У зведенні про слідчу роботу 4-го відділу УГБ НКВД УРСР від 11 липня 1937

р. 8 повідомлялося, що слідчий лейтенант держбезпеки Б.В.Хват продовжував
слідство у справі «Ренегати», за якою проходила і письменниця Тулуб.
Зазначалося, що вона визнала свою приналежність до контрреволюційної
організації «Виборчий центр», завданням якої було використання преси  для
пропаганди та агітації за вибори до Рад «своїх людей» та створення терорис-
тичної групи у Києві.
Для з’ясування природи таких «зізнань» необхідно звернутися до її архівної

кримінальної справи.



В.ВАСИЛЕНКО. «Я прошу пожаліти мою старість...» 5

Я заробляла стільки, що всі мої бажання відразу знаходили собі виконання.
Нарешті, у грудні 1936 р. (за 7 міс. до арешту) я вийшла заміж за палко
кохану людину*. І все це розбити, знищити себе, своє щастя, честь і славу
могла б тільки божевільна» 11.
Однак, Хват і сам був неабияким майстром «переконувати». Він одразу

почав розтлумачувати спантеличеній жінці, що вже минув час, коли заареш-
товували за підозрою у скоєнні злочину, а під час слідства визначали наявність
чи відсутність провини підозрюваного. Тепер спочатку перконуються у зло-
чинній діяльності людини, потім її заарештовують, а слідство лише визначає
ступінь провини і норму покарання 12.
Надалі дійовими засобами переконання стали безперервні кількадобові

допити з позбавленням сну та їжі. Ось як пізніше описувала свій стан З.Ту-
луб: «Людині, хоч трохи знайомій з медициною, відомо, що на третю добу
без сна людський мозок так отруюється втомою, що знаходиться в напівма-
ячному стані. В мене почались галюцінації: на стіні висіла карта СРСР. Мені
раптом здалося, що всі міста забігали по ній у вигляді павуків та мух, що
Київ утік і втопився у Каспійському морі. Думка про самогубство стала
нав’язливою, як єдиний порятунок від подальших допитів, але можливості
покінчити з собою не було. А слідчий Хват почав застосовувати [по відно-
шенню] до мене гіпноз, наказуючи писати, що я у всьому зізнаюсь. Писав він
у моїй присутності й ордери на арешт чоловіка та всіх моїх родичів, бо, на
його думку, вони теж винні, якщо я нікого не хочу назвати — вочевидь ряту-
ючи близьких від суду і слідства» 13.
Не менш переконливо з вуст чекіста зривалися погрози розстрілу, побоїв,

багаторічного гноїння в підвалі та вбивчі для будь-якої людини брудні обра-
зи. Врешті, фізично і морально знесилена, заарештована цілком визнала свою
«провину» в усіх нав’язуваних їй злочинах за обіцянку припинити знущання.
В обвинувальному висновку у справі 14 йдеться про «встановлені слідст-

вом та особистим зізнанням письменниці Тулуб З.П. її участь в контррево-
люційній терористичній організації, яка проводила активну підривну перед-
виборчу діяльність, та усвідомлення нею терористичних настанов своєї
організації». За сценарієм співробітників НКВД завербована до «організації»
у 1936 р. З.Тулуб до того ж сама залучила до злочинної діяльності свою знайо-
му, яка згодом свідчила проти неї під час слідства. З.Тулуб обвинуватили за
статтями 54–8 та 54–11 Кримінального кодексу УРСР та винесли справу на
розгляд виїздної сесії Військової Колегії Верховного Суду СРСР згідно з сум-
нозвісним законом від 1 грудня 1934 р.

5 вересня 1937 р. відбулося закрите судове засідання. Підсудна винною
себе визнала, всі показання, дані на попередньому слідстві підтвердила пов-
ністю і без доповнень. В останньому слові просила пощади... Після короткої
наради Головуючий оголосив вирок — 10 років тюремного ув’язнення з по-

* Йдеться про композитора Олександра Оскаровича Мартинсена. — Авт.
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разкою в політичних правах на 5 років та конфіскацією всього особистого майна
15. Все засідання тривало лише 20 хвилин: з 12.20 до 12.40.
Для засудженої так і залишився нерозкритим зміст фатальної 54-ої статті

Кримінального кодексу УРСР від 1927 р. Ця стаття визначала коло так зва-
них контрреволюційних злочинів: «Контрреволюційною вважається всяка
дія, спрямована на повалення, підрив або послаблення влади... або на підрив
чи послаблення зовнішньої безпеки СРСР і основних господарських, політич-
них та національних здобутків пролетарської революції».
Пункт 8-й статті обумовлював відповідальність «за вчинення терористичних

актів, направлених проти представників Радянської влади», а пункт 11-й — за
«всяку організаційну діяльність..., а також за участь в організації, утвореній
для підготування або вчинення» будь-яких контрреволюційних злочинів 16.
Засудження Зінаїди Тулуб є яскравим прикладом того, як широкі можли-

вості тлумачення положень згаданої статті, помножені на «творчу фантазію»
та необмежені повноваження слідчих, надзвичайно підвищували «коефіцієнт
корисної дії» органів НКВД.
Покарання З.Тулуб відбувала спочатку в Ярославській тюрмі, а з літа

1939 р. — на Колимі, в радгоспах «Сусуман» та «Ельген», звідки й була
звільнена 4 липня 1947 р. у зв’язку з відбуттям строку ув’язнення. Невдовзі,
через інвалідність, вона була вислана до Джамбульського району Алма-
Атинської області Казахської РСР, де працювала шкільним бібліотекарем 17.

10 лютого 1950 р. відірвану від творчого життя письменницю приголом-
шив новий вирок Особливої наради при міністрі державної безпеки СРСР за
старим обвинуваченням: безстрокове заслання на поселення до с. Чкалово
Чкаловського району Кокчетавської області Казахської РСР 18.
Довго залишались поза увагою адресатів всі скарги Зінаїди Павлівни, в яких

вона доводила свою невинність, вимушену самообмову, шукала захисту і по-
рятунку. Зокрема, в листі на ім’я Генерального прокурора СРСР від 14 жовтня
1946 р. вона переказала обставини народження всіх своїх «зізнань» і проси-
ла «зняти з себе незаслужене, ганебне клеймо ворога народу, щоб залишок
життя присвятити своєму літературному покликанню, написати ще кілька
хороших, чесних, добрих книг на користь любимій Батьківщині, внести по-
сильний вклад у справу будівництва соціалізму і комунізму» 19.
У зверненні до Голови Президії Верховної Ради СРСР К.Є.Ворошилова

від 30 липня 1954 р. Зінаїда Тулуб наголошувала на тому, що «в своєму житті
служила тільки Радянській владі». Вона і просила навіть не перегляду спра-
ви, а індивідуальної амністії, дозволу повернутися до рідного Києва, до улюб-
леної праці, без якої її життя позбавлене радості, мети і сенсу 20.
Про злидні, хвороби та душевний неспокій, що супроводжували пись-

менницю серед напівпустельних казахських земель, могла здогадуватись єди-
на рідна людина письменниці, її молодший брат Володимир Павлович Ту-
луб, який проживав з сім’єю в Ленінграді. Він постійно листувався з сестрою,
підтримував її морально, діставав потрібні дефіцитні ліки, піклувався про
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полегшення її долі, висилав гроші та теплі речі.
Останнім місяцем проживання письменниці у засланні було — с. Ново-

Сухотіно Красноармійського району Кокчетавської області. Саме звідти
11 липня 1955 р. З.Тулуб звернулася із заявою до Прокуратури СРСР, в якій
зазначила, що 4 вересня 1954 р. отримала повідомлення про переадресування
її попередньої заяви (на ім’я К.Ворошилова) до Прокуратури СРСР для пере-
вірки справи щодо її засудження у 1937 р. Однак, минуло 9 місяців, а її подаль-
шу долю все ще не було вирішено. «Я прошу пожаліти мою старість, —
благала вона, — відновити істину і зняти з мене ганебну пляму ворога народу.
Я хочу знову стати тим, чим була за покликанням — письменником...» 21.
Нарешті, 20 жовтня 1955 р. Головна Військова Прокуратура СРСР напра-

вила до КГБ при Раді Міністрів УРСР та військовому прокурору Київського
військового округу для перевірки скарги та архівну слідчу справу з обвину-
вачення колишньої письменниці Тулуб З.П. «У своїх скаргах, — говориться у
супровідному документі, — Тулуб повністю заперечує свою вину і заявляє,
що під час слідства до неї застосовувались слідчим Хватом незаконні мето-
ди допиту, що змусило її обмовити себе та інших... Вимагається по даній
справі всестороння і ретельна перевірка» 22.

29 листопада 1955 р. у с. Ново-Сухотіно співробітник слідчого відділу
Управління КГБ по Кокчетавській області лейтенант Пирожков допитав З.Ту-
луб як свідка. Письменниця цілковито заперечила свою участь у діяльності
будь-якої антирадянської організації, зауваживши, що всі її попередні «зізнан-
ня» стали результатом нестерпного тиску слідчого 23.
Було перевірено архівні слідчі справи членів так званого «Виборчого цент-

ру», їхні свідчення про Тулуб, взято до уваги позитивні відгуки про письмен-
ницю М.Рильського, Л.Смілянського, І.Кологойди, наведено довідки про
діяльність та службову характеристику слідчого Хвата.

23 червня 1956 р. Військова Колегія Верховного Суду СРСР скасувала свій
вирок від 5 вересня 1937 р. і постанову Особливої Наради при МГБ СРСР від
10 лютого 1950 р. щодо Тулуб З.П. і припинила кримінальну справу за відсут-
ністю складу злочину 24.
Згідно з розпорядженням Військової Колегії від 7 липня 1956 р. КГБ УРСР

доручалося вирішити питання про компенсацію письменниці вартості кон-
фіскованого у 1937 р. майна (зокрема 1323 книг її домашньої бібліотеки) 25 з
переказом всіх підрахованих коштів на її тогочасну адресу до Казахстану.
Після повернення наприкінці літа 1956 р. до Києва З.Тулуб поновила своє

членство у Спілці радянських письменників України і знову зосередилася на
творчій праці. Адже єдиним доробком письменниці на засланні була казка-повість
«Чарівний клубочок або таємниця загибелі двійок», яка попри всі намагання
автора так і не була опублікована. Письменниця заново редагує і перевидає ро-
ман «Людолови» (1957), згодом у Москві виходить російською мовою дещо ско-
рочений варіант цього твору під назвою «Сагайдачний» (1962), а у Києві — но-
вий історичний роман «В степу безкраїм за Уралом» (1964). Автор яскравих
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історичних романів по праву стає класиком української радянської літератури.
Та ніхто не повернув і не компенсував втрачені письменницею сили, здо-

ров’я, сімейне щастя та 19 років «вимушеної творчої перерви».
Звернення Спілки письменників України до КГБ від 9 жовтня 1956 р. не

допомогло їй повернути втрачені після арешту та обшуку цінні рукописи
майже готової історичної повісті про астронома Джордано Бруно, інші творчі
наробки, батькові поетичні збірки та 203 аркуші особистої переписки 26.
Особиста життєва драма письменниці не зламала, а тільки зміцнила її

виплекану роками віру в «торжество ленінських ідей». Вона до кінця життя
залишилася переконаною, що її праведний шлях до світлого майбутнього
підступно перекрили лише дві чорні постаті — тирана-вождя та мучителя-
слідчого. Але ж хіба так воно було насправді?
За підрахунками Д.Табачника, із 193 членів та кандидатів у члени Спілки

радянських письменників України було репресовано 93 особи. Академік
М.Жулинський наводить дещо інші дані — понад 500 репресованих в Ук-
раїні письменників, літераторів і публіцистів, більшість з яких формально не
належали до Спілки письменників 27. Але хто підрахує той безмежний мо-
ральний збиток України за сотні понівечених письменницьких доль!

«І в 70 років інколи з особливою гостротою відчуваєш своє сирітство і
трагічну самотність, — зверталася Зінаїда Павлівна у листі до брата Воло-
димира. — Відвідавши батьків на цвинтарі, я замовила панахиду. Дивно відчу-
вала я себе при цьому: стара, наївна віра вигоріла в душі і старі слова ек-
теній звучать для мене лузгою давніх століть, з яких вивітрився весь зміст,
і було сумно, бо ніщо інше не «заполонило» цієї пустоти» 28. Отакий от сум-
ний духовний фінал життєвого шляху...
Однак, Зінаїда Павлівна Тулуб, як талановитий історичний романіст, без-

перечно, посіла своє, гідне місце у вітчизняній історії, літературі та в серцях
своїх небайдужих читачів.

ДОКУМЕНТАЛЬНІМАТЕРІАЛИ

До��мент№1

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ
ТУЛУБ ЗІНАЇДИ ПАВЛІВНИ

від 11 липня 1937 р.

Вопрос: Вы являетесь членом к-р организации, именуемой «всеукраинс-
ким избирательным центром». Дайте показания о Вашей к-р деятельности и
деятельности организации.
Ответ: Признаю, что, находясь в мелкобуржуазном окружении антисо-

ветских людей, с которыми вела разговоры на к-р темы, в результате чего у
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меня выработались к-р взгляды и я стала на путь активной борьбы с компарти-
ей и советской властью, т.е. вошла в к-р организацию, именуемую «избира-
тельным центром», чему предшествовали такие обстоятельства.
Посещая редакцию «Радянськой Літератури», где печатался мой роман

«Людоловы», я встречалась там с секретарем редакции поэтом Булатовичем,
проживающим по ул. Ленина 68, писателями Мельником Петром, Чигири-
ном Виталием и Ярошенко Владимиром. Встречи наши бывали частью в ра-
бочее время, но в большинстве позже, когда расходились технические работ-
ники. Обрабатывая меня в к-р духе, они говорили о том, что в стране грубо
нарушается демократия, нет возможности свободно высказывать свои мыс-
ли и мнения, особенно в печати. Благосостояние масс не особенно благопри-
ятное, как об этом пишется в газетах.
Используя мои неудачи в переиздании моих книг они относили это к об-

щему нечуткому отношению в стране к человеческой личности. В ноябре м-
це 1936 г. Булатович в более откровенной беседе со мною говорил, что пора
готовиться к выборам в органы Народного представительства, использовав
новую Конституцию, а для этого в писательской среде организуется кружок
из него — Булатовича, Ярошенко, Чигирина и Мельника подобный сущест-
вующим уже в городе Москве и других городах, но каких именно и из каких
лиц не назвал и предложил мне стать членом такого кружка, на что я дала
свое согласие.
Первое короткое время полностью задачи и цели этого кружка мне рас-

шифрованы не были. Потом в разное время от вышеназванных членов кружка
мне стало известно, что кружок является ячейкой к-р организации, именуе-
мой «Избирательным центром» с центром в г. Москве, но самостоятельная
связь с ним не имеется, а осуществляется через научных работников и дру-
гих лиц. Назывались фамилии лично мне не знакомых: Пивоварова, про-
фессора Ефимовича и Виленского в то же время дававших директивы круж-
ку. Мне известно, что организация ставила своей задачей провести в
Верховный Совет и в советы на местах своих людей, как называли их «чут-
ких, культурных и гибких». Намечались персонально депутатами в Верхов-
ный Совет: Пивоваров, Ефимович и Виленский. В момент начала предвы-
борной кампании, кружок писателей, входивший в «избирательный центр»
должен был помещать в прессе статьи, биографические очерки и разного
рода информацию в пользу намеченных «центром» кандидатов; подбирать
из разных научных монографий и исторических хрестоматий цитаты и ма-
териалы документального характера членам организации для предвыбор-
ных статей и речей, чтобы сагитировать массы голосовать за своих канди-
датов. Деятельность организации была направлена против компартии и к
замене существующего строя. В конце ноября или же в первых числах де-
кабря м-ца 1936 г. Ярошенко в редакции «Литературной газеты» рассказал
мне, что «Избирательный центр» при дальнейшем развороте работы —
может применить террор против руководителей ВКП(б), как, например,
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говорил Ярошенко, против т.т. Орджоникидзе и Кагановича. Это говорилось
в отношении московского «центра». Через некоторое время в январе м-це
1937 г. в коридоре «Будинка Літератури» при разговоре с Ярошенко и, кажется,
Булатовичем о местной работе, Ярошенко сказал, что и в г. Киеве имеется
также человек, способный возглавить террористические группы, если это
понадобится, называя Пивоварова.
Вопрос: Скажите, откуда Ярошенко было известно о террористических

установках московской к-р организации?
Ответ: От Пивоварова, имевшего связь с московским «избирательным

центром» и по всему было видно, что Пивоваров об этом информировал Яро-
шенко.
Вопрос: Продолжайте показания о В/практической к-р деятельности?
Ответ: 6 декабря 1936 г. ко мне на квартиру зашла моя знакомая Кудряв-

цева Екатерина Петровна. В беседе с ней я ей рассказала о том, что интелли-
генция готовится к выборам в Советы и о существовании к-р организации,
именуемой «Избирательным центром», о целях и задачах этой организации.
Кудрявцева заинтересовалась и охотно дала согласие стать членом организа-
ции. Для практического осуществления я предложила ей связаться с одним
из членов «центра» Пивоваровым или же Ефимовичем. Связавшись с ними,
она должна была их предупредить о том, что явилась от Булатовича или меня
(Пивоваров и Ефимович знали обо мне со слов Булатовича). Булатович, как
руководитель группы писателей, входивших в «Избирательный центр» ин-
формировали руководство последнего о работе писательской ячейки. В фев-
рале м-це 1937 г. я встретилась с Кудрявцевой и она меня информировала о
том, что развернула работу по указаниям Пивоварова. Вовлекла в организа-
цию своего мужа Фурманова Бориса и некую Тутковскую. Я обратила ее вни-
мание на то, что она может развернуть работу по вовлечению в организацию
педагогов, с которыми ей приходится ближе сталкиваться.
Кудрявцева высказала мысль о том, что следует привлечь в «Избиратель-

ный центр» духовенство, так как они имеют возможность влиять на прихожан.
Сказала, что знает несколько священников, но не остановилась еще на опреде-
ленном объекте обработки. В начале марта м-ца 1937 г. в г. Киев приехал мой
знакомый, московский писатель Веселый Артем (Николай Иванович) и зашел
ко мне. Вскоре между мною и Веселым завязались разговоры на к-р темы.
Веселый высказывался в резком к-р духе, говорил о том, что на Украине в
художественном творчестве обнаженный социологический схематизм, пере-
груженность книг социальными проблемами. В разговорах о предстоящих
выборах в Советы Веселый сообщил мне о том, что в Москве ведется подгото-
вительная работа, чтобы провести на командные высоты «гибких и культур-
ных людей», т.е. представителей «Избирательного центра», которые должны
положить, по его выражению, конец «насильному посеву социалиста на не-
подготовленной почве» и что женщины-писательницы Шагинян Мариэта в
Москве, Форш Ольга в Ленинграде и еще одна московская писательница, фа-
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милию которой я забыла, развернули большую в этом направлении работу сре-
ди молодежи, интеллигенции и работниц и что этими писательницами руково-
дят, но кто именно ими руководит — Веселый не назвал. Этим Веселый хотел
упрекнуть писательниц Киева в пассивности. В ответ на брошенный упрек я
Веселого информировала о том, что среди писателей г. Киева также имеется
кружок, руководимый «Избирательным центром». Веселый, когда, перед отъез-
дом, пришел ко мне прощатьс, написал у меня заявление на имя Союза совет-
ских писателей о том, чтобы Союз выхлопотал ему разрешение на право про-
езда на собственной лодке по Днепру от Гомеля до Херсона под всеми
стратегическими мостами, какую цель он этим преследовал, я не знаю.
С моих слов все в протоколе записано правильно, мною прочитано, в чем

и расписываюсь.
Тулуб

ДОПРОСИЛИ: ПРИКОМАНДИРОВАННЫЙ К II ОТДЕЛЕН.
IV ОТДЕЛА ЛЕЙТЕНАНТ ОСБЕЗОПАСНОСТИ (ХВАТ)

МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (АЛЕКСЕЕВ)
ВЕРНО: *

* Підпис не розбірливий. — Авт.
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До��мент№2

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Товарищу К.Е.ВОРОШИЛОВУ

Ссыльной писательницы
Тулуб Зинаиды Павловны
64 лет (1890 года рождения)

З А Я В Л Е Н И Е

Обращаюсь к Вам, как старый, больной и очень несчастный человек с
просьбой снять с меня пятно политически неблагонадежного человека, вер-
нуть мне доброе имя и дать возможность остаток жизни посвятить созданию
хорошей книги, достойной нашей великой эпохи и имени советской писа-
тельницы.
Я была арестована 4-го июля 1937 года в г. Киеве органами НКВД УССР

и 5-го сентября того же года осуждена выездной сессией Верховного Суда
СССР по статье 54 Украинского Уголовного Кодекса, пп ІІ и 8 через 17 по
обвинению в принадлежности к контрреволюционной организации «Изби-
рательный Центр» — на 10 лет тюремного заключения и 5 лет поражения в
правах, но ни о какой последующей ссылке, или поселении, в приговоре ска-
зано не было.
Заключение я сперва отбывала в Ярославской тюрьме, а с лета 1939 года —

на Колыме, в совхозе Сусуман, и затем в совхозе Эльген, где и была освобож-
дена по отбытии срока 4-го июля 1947 года и вскоре (по инвалидности) вые-
хала в Джамбульский район Алма-Атинской области. Там я работала биб-
лиотекарем школы имени Белинского до 16-го мая 1950 г., когда мне объявили
постановление Особого Совещания МВД СССР от марта 1950 года о бес-
срочной ссылке моей в Кокчетавскую область. Ни статьи, ни нового обвине-
ния мне не предъявили, и я поняла, что это второе наказание по старому
обвинению 1937-го года, по которому я давно отбыла срок.
Это было тем более трагично, что на самом деле я перед Родиной, парти-

ей и Правительством никогда и ни в чем виновата не была.
Я отлично понимаю, что трудно, почти немыслимо, через столько лет пе-

ресмотреть мое дело, особенно после фашистской оккупации, когда вряд ли
живы люди, о которых в нем упоминается и не прошу об этом, но умоляю
Вас прочесть мое заявление до конца, чтобы узнать, как с одной стороны
погубили меня клеветники, а с другой стороны как я сама угробила себя, не
выдержав слишком тяжелых условий и форм судебного следствия, признав в
минуту изнеможения и отчаяния возведенную на меня клевету.
Не буду останавливаться на деталях — буду краткой.
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При первом допросе следователь НКВД лейтенант Хват объявил мне, что
надеяться на оправдание и освобождение мне нечего, так как раньше аресто-
вывали при подозрении и уже в процессе следствия устанавливали виноват
или нет арестованный, а теперь арестовывают тогда, когда улики собраны и
виновность человека доказана и следствие является только формальностью
для определения размера наказания. При этом он осыпал меня грязной пло-
щадной бранью, грозил побоями и то обещал расстрелять, то заживо годами
гноить в темном и сыром подвале.
Весь этот арсенал бесстыдной брани я услыхала впервые в жизни, так как

выросла в интеллигентной семье и со дня рождения не знала ни грубого об-
ращения, ни побоев, а товарищи по учебе, а потом по работе всегда и всюду
окружали меня теплым вниманием и уважением.
Я пыталась доказать следователю, что поступки каждого человека имеют

свои причины, а у меня нет никаких причин идти против партии и Прави-
тельства: зарабатывала я столько, что не могла потратить заработанного, про-
фессию свою люблю, как свою жизнь и ни на что не променяю в жизни;
книги мои пользуются большим успехом среди читателей и даже переводят-
ся на иностранные языки, наконец, я недавно вышла замуж и дорожу своим
женским счастьем и домашним очагом. Однако, никакие доводы не доходи-
ли до моего следователя. По 2–3 суток держал он меня на непрерывном доп-
росе без минуты отдыха и почти без пищи и наконец довел меня до полного
морального и физического изнеможения и отчаяния.
При этом — никаких фактов, подтверждающих обвинение, он мне не при-

водил, только однажды показал страницу из письменного показания Екате-
рины Петровны Кудрявцевой, моей случайной знакомой по дому отдыха, где
я отдыхала лет за семь до моего ареста.
Кудрявцева была арестована в начале июня, за месяц до меня и показа-

ла, что я ее завербовала в к-р организацию «Избирательный Центр», о
существовании которого я узнала впервые из уст следователя. Я просила
дать мне с нею очную ставку, в чем он мне отказал, продолжая всячески
оскорблять меня и угнетать морально и довел меня вскоре до того, что смерть
стала казаться мне единственной избавительницей от этого кошмара. Но
покончить самоубийством я не могла под неусыпным надзором, да и нечем
было себя убить: отняли даже очки, чтобы я не перерезала себе кровенос-
ных сосудов стеклом, как это сделал кто-то в тюрьме. И я стала мечтать о
расстреле...
Видя, что я теряю сознание, теряю нить мыслей и слов и нахожусь в полу-

обморочном состоянии, он пообещал мне, если я подпишу и признаю возве-
денную на меня клевету, тотчас закончить следствие, отпустить меня отдох-
нуть и больше не вызывать. Я долго сопротивлялась его словам, а он сверлил
меня неотвратимым гипнотизирующим взглядом и повторял: «Подпишите!».
И вот настала минута распада воли и я не помню как подписала показание,
подтверждающее возведенную на меня клевету.
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Но... вместо отдыха я через несколько часов снова очутилась в кабинете
Хвата и он потребовал ответить, кто меня завербовал в эту организацию.
Я растерялась. Никто и никуда меня не вербовал. Неужто придется мне

ковать новое звено какой-то жуткой цепи круговой клеветы, кого-то лишать
свободы, чести, быть может — жизни?! Губить себя я имела право, но пося-
гать на ни в чем не повинных людей — не позволяла совесть.
Хват по-своему истолковал мое молчание: значит, это кто-то из моих близ-

ких. Он взял бланки и стал писать ордера на арест всех моих родственников.
Я похолодела. Когда вели меня к нему на допрос, я увидела в одном из каби-
нетов НКВД писателя Булатовича, арестованного приблизительно за месяц
до меня, о котором кто-то в тюремной камере сказал, что он вербовал писа-
телей и знакомых в свою организацию. «Значит, он все равно погибший че-
ловек и моя особа лишней беды ему не причинит», — мелькнула мысль, — и
имя Булатовича сорвалось с моих губ.

 Нам дали очную ставку. Булатович говорил, что действительно вербо-
вал писателей из неудачников, или обойденных в жизни, но ведущих писа-
телей — любимых читателями, осыпаемых славой, колоссальными зара-
ботками и почестями — он не трогал, поэтому и со мной не заикался о
своих делах, а я с мукой мямлила, что я была в числе его «клиентов». И толь-
ко в тюрьме вспомнила, что даже не спросила, куда и зачем он вербовал
людей.
В общем, получилась трагическая нелепость, сулившая мне очень много

горя на много лет.
После двух-трех недель перерыва снова возобновились мои допросы,

снова лишали меня сна и отдыха. Иногда привозили вечером из тюрьмы, но
всю ночь держали без допроса в кабинке, а днем не давали ни минуты при-
лечь и подремать. И вот на 6–7 день такого режима, когда мои силы снова
приходили к концу, ночью, вручили мне обвинительный акт, но без очков
прочесть его я не смогла, да и помещение, где ждала я суда было в подваль-
ном этаже, с окном, забитым дощатым щитом, и было там так темно, что на
рассвете ничего, кроме заголовка, мне не удалось прочесть, а через несколь-
ко часов меня повели на суд.
Продолжался он 5–6 минут. Ни о чем меня не расспрашивали, обвини-

тельного акта не прочитали. А я едва держалась на ногах от изнурения и
страха. На мгновенье мелькнула смутная мысль — отказаться от своего по-
казания, как вынужденного, но... вошел Хват, стал подле стола, за которым
заседали судьи, и снова стал сверлить меня своим пронзительным взглядом,
парализовавшим меня, как взгляд удава — и слова замерли на моих губах и,
вместо правды, я подтвердила, что признаю себя виновной.
Так оборвалась моя светлая, счастливая жизнь знатной женщины Совет-

ской страны. Подвели нервы, которые в творчестве помогали мне в работе.
Я даже всегда боялась утратить свою повышенную впечатлительность и спо-
собность реагировать на тончайшие оттенки психологических переживаний,
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чтоб глубже понимать, а затем лучше описывать движения человеческой пси-
хики, но здесь эти же нервы погубили меня, когда ударили по ним с тяжес-
тью пневматического молота.
Судебное наказание я отбыла и вот уж пошел пятый год, как я томлюсь в

ссылке, среди полупустынных Казахстанских целинных земель, без возмож-
ности повидаться с близкими, вернуться к любимому труду писательницы,
применить на практике свою эрудицию историка и создать новый хороший
исторический роман об астрономе Джордано Бруно, для которого я еще в
1936 и 1937 годах успела собрать много ценного и редкого материала. А ка-
кой бы резонанс имел этот роман теперь, когда Ватикан стал оплотом жесто-
чайшей реакции, возрожденного фашизма и мракобесия!..
И как ни трудно будет мне, когда имущество мое конфисковано, снова на-

чинать жизнь, но я прошу Вас вернуть меня к любимой работе, без которой
жизнь моя для меня лишена всякой радости, всякой цели и смысла. Я прошу
не пересмотра дела, а индивидуальной амнистии, права вернуться в родной
Киев, снова работать на любимом поприще. Жить мне осталось не долго:
уже два раза делали мне операцию — удаляли опухоль рака. Неужто на поро-
ге смерти нужен этот мой отрыв от жизни, этот позор, такой незаслуженный
и беспредельный?!
Живя в Киеве, я ни одного дня в годы гражданской войны не работала и

не служила ни при одной власти, кроме Советской. Была три года работни-
ком Киевского ПОГУБА и ПУОКРА, работала в Фото-Кино Комитете, чита-
ла лекции в частях Киевского гарнизона по литературе и истории, служила
в отделе местного бюджета, но с 26-го года вернулась к своему любимому
делу — литературному творчеству. Меня хорошо знает Павло Григорьевич
Тычина и А.Е.Корнийчук. Не откажутся они сказать, что работала я всегда
честно, была хорошим товарищем и писателем. Знал меня и Максим Горь-
кий и дал хороший отзыв о моем романе «Людоловы» директору издатель-
ства «Советский Писатель» Цыпину.
Как житель Донбасса, Вы, может быть, слыхали про моего отца поэта

Павла Тулуба, постоянного сотрудника газеты «Донская Речь» и «Киевская
Мысль». Он всегда боролся с произволом эпохи царизма, как юрист и как
писатель и умер в 1923 году сотрудником киевской газеты «Пролетарская
Правда». Дед мой, отец отца, сидел в Петропавловской крепости, а потом
был 8 лет в ссылке по одному делу с Тарасом Григорьевичем Шевченко, моя
покойная тетка Вера Федоровна Косюра была членом подпольной организа-
ции большевиков и близким другом Урицкого. Стыдно было бы мне позо-
рить их память грязным и подлым делом контрреволюции.
В моем творчестве даже Хват не нашел ни одной идеологической ошиб-

ки. Вы ведь знаете украинский язык: прочтите мой роман «Людоловы», том І
и том ІІ — изданный по-украински книгоиздательством ЦК ЛКСМУ «Моло-
дий Більшовик» в 1934 и 1937 гг. Эти тома есть у Тычины, а в Москве в
библиотеке моего покойного большого друга писателя Вересаева и Новико-
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ва-Прибоя. Эти два тома в числе 10 книг украинских писателей были посланы
даже в Париж на всемирную выставку в 1937 году.
Я верю, что Вы откликнетесь!
Вы — моя последняя надежда!

Прилагаю 4 справки.
Мой адрес: с. Чкалово Чкаловского района Кокчетавской области, библиотека

школы, Зинаиде Павловне Тулуб.

30 июля 1954 года

До��мент№3

Заява�Т�л�б�З.П.�до�Про��рат�ри�СРСР�від�11�липня�1955�р.

4.IX.1954 г. Вы известили меня за №13/1–230–58–54 о том, что Президи-
ум Верхсовета СССР передал Вам мое заявление, адресованное тов. К.Е.Воро-
шилову — для проверки дела, по которому я была осуждена 5.IX.1937 г. в
г. Киеве выездной сессией Верховного Суда по ст. 54 УК УССР на 10 лет
тюремного заключения и 5 лет поражения в правах.
Получив это извещение, я вскоре отослала Вам дополнительное заявле-

ние, в котором постаралась припомнить некоторые обстоятельства своего
ареста и следствия. С тех пор прошло 9 месяцев, но судьба моя до сих пор не
решена. Вот уж 18 лет страдаю я, выброшенная за борт жизни. Как больно
мне сознавать, что не выдержали мои нервы удара судьбы и в минуту отчая-
ния, когда было легче умереть, чем терпеть те оскорбления и унижения, ка-
кими осыпал меня следователь, я признала себя виновной в том, чего не было
и не могло быть. За это отбыла я наказание и срок поражения в правах, но до
сих пор лишена возможности вернуться к своему любимому труду — твор-
честву. Я прошу пожалеть мою старость, восстановить истину и снять с
меня позорное пятно врага народа. Я хочу снова стать тем, кем была по при-
званию — писателем. Хочу написать перед смертью еще хоть одну хорошую
книгу. Работала я всю жизнь в одном жанре — историческом романе и повести.
Но для этого нужны первоисточники — архивы, большие библиотеки, уни-
кальные памятники былого — все, что есть в больших городах, а я живу в
деревне, в местах освоения целины... С ужасом вижу, как гаснут мои надеж-
ды, а столько образов, мыслей и наблюдений остаются неиспользованными!
Не откладывайте моего дела в долгий ящик! Силы мои приходят к концу,

и только радость возврата в большую жизнь может вернуть мне силы и здо-
ровье.
Не думайте, что мною руководит корыстное желание вернуть себе кон-

фискованное имущество и обеспечить себя. Я отказываюсь от него и от вся-
кого рода компенсации за прошлое — пусть пойдет оно на укрепление обо-
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роны Родины, или на другие цели по усмотрению Партии и Правительства.
Я прошу только дать мне паспорт, по которому я могу жить в родном Киеве и
других крупных городах и справку о том, что я признана невиновной, по
которой меня бы восстановили в правах члена Союза Советских Писателей,
и в авторском праве на мои произведения. Хоть мне и 65 лет и я инвалид, но
я сама заработаю себе на кусок хлеба. Большего мне не надо.
Думаю, что мои старые товарищи по перу писатели: Павло Григорьевич

Тычина, Максим Тодосович Рыльский и Александр Евдокимович Корний-
чук не откажутся дать обо мне объективный отзыв и удостоверить, что я могу
плодотворно работать и писать.

Зинаида Тулуб

Приміт�и

1 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (далі —
ЦДАМЛМ України). — Ф. 128. — Оп. 1. — Од. зб. 5. — Арк. 35–37.

2 Сиротюк М. Зінаїда Тулуб. Літературно-критичний нарис. — К., 1968. — С. 3.
3 Там само. — С. 146.
4 Тулуб З. Твори у трьох томах. — Т. 1. — С. 5.
5 Сорока М. З порога смерті. Письменники України — жертви сталінських реп-
ресій. — К., 1991. — Вип. 1. — С. 426–429.

6 ЦДАМЛМ України. — Ф. 128. — Оп. 1. — Од. зб. 2. — Арк. 236.
7 ДА СБУ. — Ф. 2. — Оп. 8а (1957 р.). — Спр. 1. — Арк. 11–12, 56.
8 Там само. — Ф. 16. — Оп. 30 (1951 р.). — Спр. 119. — Арк. 143.
9 Там само. — Спр. 36991–ФП. — Арк. 1–3.
10 ЦДАМЛМ України. — Ф. 128. — Оп. 1. — Од. зб. 2. — Арк. 269–275.
11 ДА СБУ. — Ф. 6. — Спр. 36991–ФП. — Арк. 64зв.–65.
12 Там само. — Арк. 64, 71.
13 Там само. — Арк. 66зв.
14 Там само. — Арк. 46–49.
15 Там само. — Арк. 52–53.
16 Кримінальний кодекс УРСР за 1927 рік зі змінами і доповненнями. — Харків,

1945. — С. 23, 27–28.
17 ДА СБУ. — Ф. 6. — Спр. 36991–ФП. — Арк. 70.
18 Там само. — Арк. 59.
19 Там само. — Арк. 68.
20 Там само. — Арк. 70–74.
21 Там само. — Арк. 75.
22 Там само. — Арк. 62.
23 Там само. — Арк. 76–78.
24 Там само. — Арк. 130–133.
25 Там само. — Спр. 36991–ФП. — Контрольно-спостережна справа. — Арк. 12.
26 Там само. — Арк. 43–45.
27 Табачник Д. Массовые репрессии против интеллигенции Украины во второй поло-
вине 30-х начале 40-х годов. Автореф. дис... канд. ист. наук. — К., 1992. — С. 31.

28 ЦДАМЛМ України. — Ф. 128. — Оп. 1. — Од. зб. 5. — Арк. 31.


