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Вступ 
Дискусії про те, чи може інформація про події минулого 

бути таємною, в Україні продовжуються трива/іий час. Особ-
ливо гострими вони стали після затримання співробітниками 
Служби безпеки України історика Руслана Забілого у вересні 
гою року. Дослідника, який працював із документами 1940— 
1950-х років, намагалися звинуватити у «підготовці до розголо-
шення державної таємниці». Своє слово в обговоренні сказали 
професійні історики з України і закордону та ширші кола гро-
мадськості. Протестні акції, заяви і звернення врешті змусили 
висловити позицію і владу. Спочатку вустами керівників своєї 
адміністрації, а відтак і сам президент Віктор Янукович заявив: 
«Я проти того, щоб закривали історію і щоб політики робили 
на цьому спекуляції». Обнадійливу для українських істориків 
заяву зіпсували наступні обіцянки президента «розсекретити» 
вже давно розсекречені документи про Голодомор. Тож яким 
насправді буде ставлення нової влади до відкриття правди про 
наше минуле і чи не закінчиться воно черговий раз порожніми 
обіцянками, покаже час. 

Проте вже сьогодні можна зробити певні висновки з так 
званої справи істориків. Перший оптимістичний — громадян-
ське суспільство в Україні здатне організовуватися і відстоюва-
ти власні інтереси, незважаючи на часом брутальний тиск вла-
ди. Другий висновок песимістичний — українці ще надто мало 
уявляють, що містять архіви колишнього КГБ, яку інформацію 
там можна віднайти і наскільки вона є важливою для розуміння 
нашої історії. Крім того, їм практично невідомий досвід роботи 
з аналогічними архівами в сусідніх нам країнах Східної Європи. 
Тому й досі з'являються гарячі дискусії про можливі потрясіння 
після відкриття архівної інформації, а дехто навіть лякає суціль-
ними вендетами, що можуть перерости у громадянську війну. 

Тож аби пролити світло на те, які саме історичні докумен-
ти зберігаються в архівах української спецслужби, розповісти 
на їхній основі історії людей, що піднялися на боротьбу проти 
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тоталітарного режиму й потрапили під жорна репресій, показа-
ти, як нищилося і переписувалося минуле пропонуємо до вашої 
уваги збірку статей під назвою «Історія з грифом "Секретно"». 
Жоден із матеріалів, про які йтиметься, не містить інформації, 
що може вважатися державною таємницею, адже поширення 
правди про минулі події не може завдати шкоди національним 
інтересам України. Нанесені на них грифи «Секретно» і «Со-
вершенно секретно» не відповідають визначеним українським 
законодавством грифам «Таємно» і «Цілком таємно», а тому 
є лише нагадуванням про епоху, коли від нас намагалися при-
ховати історію, а не підставою для продовження цієї ганебної 
практики. 

Книга, яку ви тримаєте в руках, містить тексти, що впро-
довж кількох місяців щотижнево з'являлися у спеціальній ав-
торській колонці на сайті www.tsn.ua. Її поява — це результат 
співпраці автора з керівником інтернет-департаменту TCH.ua 
Вадимом Осадчим та редактором рубрики «Погляди» Орестом 
Сохаром. Отож їм належить найбільша подяка за пропозицію 
вести колонку і приємну співпрацю у підготовці та публікації 
матеріалів. 

Київ, серпень 2011 року. 
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Які таємниці зберігають архіви КГБ 

Першу с т а т т ю присвячено не конкретній особі чи події, а 
загальному оглядові історичних документів, що містяться у 
сховищі української спєцс/іужби. Сподіваюся, вдасться сфор-
мувати об'єктивне бачення цих матеріалів і позбавити ба-
гатьох зацікавлених від невиправданих очікувань щодо них. 
Відразу скажу: т і , х т о переконаний, що цей архів є великим зі-
бранням компрамату на «всіх і вся», будуть розчаровані. Х т о 
ж справді шукатимуть правди про наше минуле, зможуть 
зробити безліч відкриттів. 

Специфікою України у 
цьому випадку залишається, 
на жаль, притаманна і в бага-
тьох інших сферах недовер-

Будівля Галузееого державного архіву 
СБУ. Київ, вул. Золотоворітська, 7. 
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Для початку познайомимося з установою, про яку йдеться. 
Офіційна назва архіву — Галузевий державний архів Служби 
безпеки України, адреса: Київ, вул. Золотоворітська, 7. Назва, 
як бачимо, не особливо вдала—з неї виходить, що тут містять-
ся матеріали, які створені СБУ та стосуються саме її діяльності. 
Натомість маємо справу з до-
кументами карально-репре-
сивних органів радянського 
періоду ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, 
КГБ. У країнах, які активно 
проводили політику подолан-
ня тоталітарного минулого, 
такі матеріали вже давно ви-
ділено в окремі архіви чи пе-
редано в інститути національ-
ної пам'яті. Україна ж у цьому 
відношенні досі складає ком-
панію таким «передовим» де-
мократичним державам, як 
Росія, Білорусія, Казахстан. 
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Які таємниці зберігають архіви КГБ 

Картотека відділу архіву НКВД СРСР, 1939 р. 

шеність певних починань. Ще у вересні 1991 року розпочато 
передання документів архіву в обласні державні архіви. Про-
тягом кількох років передано понад 1,5 мільйона справ, але 
згодом ця робота з незрозумілих причин зупинилася. Не увін-
чалися успіхом і спроби створення окремого архіву, здійснені в 
2008—гою роках: Верховною Радою не було прийнято потріб-
ного для цього закону, Кабінет Міністрів не спромігся на необ-
хідну постанову. Тож основний масив документів залишився у 
віданні теперішньої спецслужби, і, як показують останні події, 
перетворився на заручника політичної ситуації в країні. 

Надзвичайна важливість матеріалів архіву зумовлюєть-
ся вже їх походженням. Особливістю тоталітарних режимів є 
прагнення їхніх функціонерів контролювати всі сфери життя 
людини, а для цього їм потрібно було знати про неї все. Ці зав-
дання покладалися на карально-репресивні органи. Результа-
том стала величезна кількість зібраних свідчень, спостережень, 
таємних повідомлень, компрометуючої інформації про осіб, 

Історія S Грифом 
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Які таємниці зберігають архіви КГБ 

котрі стали об'єктом зацікавлень спецслужб режиму, та про 
діяльність опозиційних організацій. З іншого боку, органи за-
лишили після себе не меншу кількість приписів, розпоряджень, 
вказівок, які мали забезпечити їхню роботу та життєздатність 
самого режиму. Всі ці дані зосереджувалися у спеціальних архі-
восховищах, доступ до яких особливо ретельно обмежувався. 
Архіви карально-репресивної системи були серцевиною функ-
ціонування тоталітарного механізму. 

Тому на сьогодні найцінніші матеріали про методи робо-
ти радянського режиму знаходимо не в збірках документів 
комуністичної партії, що керувала державою, а саме в архі-
вах комуністичних органів безпеки. Якщо документи партії 
містять часто прикрашену, ідеологічно витриману інформа-
цію, то в документах ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ вона подається 
з граничною відвертістю та навіть цинічністю. Стражі режиму 
не дозволяли собі «запудрювати мізки», оскільки від чіткого 
бачення ситуації залежала можливість швидко і ефективно 
корелювати її. 

Читальний зал архіву НКВД СРСР, 1939 р. 
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Які таємниці зберігають архіви КГБ 

Хронологічно матеріали ГДА СБУ охоплюють період від 
1918 року (часу створення сумнозвісного ЧИ) до останніх днів 
існування Радянського Союзу у 1991 році. Крізь призму цих до-
кументів можна оглянути «зсередини» весь радянський період 
історії України, дати відповіді на сотні запитань про минуле, які 
досі гаряче дискутуються в суспільстві. Тож не дивно, що в часи 
СРСР доступ до цих документів був практично неможливим. 
Дивує, що за радянськими грифами цю інформацію намагають-
ся приховати сучасні чиновники, які, напевно, забули, що є ке-
рівниками незалежної української держави, а не УРСР. 

Весь масив історичних документів архіву СБУ (а це понад 
8оо тисяч справ, окремі справи містять по кілька десятків то-
мів) згрупований за фондами, що об'єднують матеріали за ви-
дами і темами. Найбільшим є масив кримінальних справ — сот-

ні тисяч свідчень про жертв 
масових політичних репресій 
1920—1950-х років, наступ-
ного витка терору проти 
інакодумців у t96o—1980-х. 
Перелік прізвищ діячів укра-
їнської історії, щодо яких 
наявні кримінальні справи, 
зайняв би кілька сторінок, 
тому назву лише найвідомі-
ших із різних періодів — Юрій 
Тютюнник, Сергій Єфремов, 
Микола Куліш, Василь Кук, 
Катерина Зарицька, Василь 
Стус, В'ячеслав Чорновіл. Ці 
документи чи не найкраще 
показують масовість антира-
дянського опору в країні і те, 
що режим протягом усього 
часу існування СРСР тримався 
на насильстві супроти своїх 

Архівне сховище СБУ, 2008 р. громадян. 
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Які таємниці зберігають архіви КГБ 

Інформаційно-довідковий зал Відкритого електронного архіву СБУ, 
зоо8р. 

Наслідком боротьби проти режиму стала також величез-
на кількість конфіскованих документів організацій та окремих 
осіб, починаючи від матеріалів повстанських загонів Централь-
ної і Південної України 1920-х років і закінчуючи документами 
Народного руху України кінця 1980-х — початку 1990-х. Серед 
цих конфіскатів — унікальна колекція документів ОУН та УПА, 
про яку йтиметься в окремій статті. 

Безпосередньо про роботу органів безпеки СРСР розпо-
відають тисячі нормативно-розпорядчих документів, інформа-
ційно-аналітичні записки, створені для вищих органів влади, в 
яких містяться узагальнені відомості щодо державно-політич-
ного, соціально-економічного, культурного й духовного життя 
України, громадсько-політичної діяльності закордонних укра-
їнців, статистичні зведення про результати роботи карально-
репресивної системи. Серед цієї групи матеріалів є агентурні 
справи, де знаходимо відомості про співпрацю певних осіб з 
органами безпеки СРСР. Втім таких документів дуже небага-
то — лише кілька відсотків від загальної кіль кості. 
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Які таємниці зберігають архіви КГБ 

Небагато за/їиши/іося й іншого роду справ — оперативно-
розшукових, або справ-форму/іярів із зібраною КГБ інформа-
цією про особу чи групу осіб, що викликали зацікавлення спец-
с/іужб. Саме тут можна віднайти матеріали підслуховування, 
зовнішнього спостереження, доноси, матеріали перлюстрації 
листування. Тобто документи, які ілюструють грубе втручання 
спецслужб у приватне чи творче життя, фізичне і духовне ла-
мання людей. 

Серед оперативно-розшукових — справи на ключових 
осіб культурної та політичної історії України минулого століття: 
Михайла Грушевського, Миколу Бажана, Андрія Малишка, Во-
лодимира Сосюру, Павла Тичину, Максима Рильського, Юрія 
Яновського, Остапа Вишню, Олександра Довженка, Дмитра 
Клячківського, Романа Шухевича, Василя Кука, групова справа 
на провід ОУН в Україні «Берлога» та багато інших. Ще донедав-
на ніхто, крім співробітників архіву, і не знав про існування цих 
документів: щойно в 2009 році опубліковано справу-формуляр 
на Миколу Хвильового, розпочато підготовку до друку справи 
Олександра Довженка. 

Як бачимо, в архіві збереглася велика кількість унікальних 
документів, без яких неможливе цілісне розуміння історіїУкраї-
ни XX століття. Проте архів був не лише місцем, де їх ховали від 
стороннього ока, але й місцем, де їх знищували. Великі чистки 
для приховування слідів злочинів відбулися у 1944, 1953» 1954 
роках. Одна з останніх і наймасштабніших пройшла влітку 1990 
року. Тоді найбільше нищили документи 1960—1980-х, в яких 
могла бути компрометуюча інформація про тодішніх співробіт-
ників. Саме тоді було знищено багатотомну оперативно-роз-
шукову справу «Блок» про боротьбу з дисидентами в Україні. 
Від неї залишилися лише складені на основі її матеріалів допо-
відні КГБ на ім'я Щербицького. 

Багато з документів, про які йшлося вище, вже доступні 
для всіх охочих у вигляді книжкових публікацій або електро-
нних копій. їх використовують у своїх роботах історики, жур-
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ПУТІВНИК 

Путівник по матеріалах архіву СБУ. 
Видання ГДА СБУ т а Харківсько)" правозахисної групи, 2009 р. 
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налісти, письменники. У 2009 році Га/іузевий державний архів 
СБУ спільно з Харківською правозахисною групою підготував і 
видав унікальний путівник по архіву. 

Отже, маємо вже цілий ряд незворотних змін, які свідчать: 
знову заховати історію під грифами не вдасться. Запорукою 
цьому буде наша наполегливість у відстоюванні права на до-
ступ до інформації та невгамовне бажання дізнатися правду. 
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Григорій Чупринка: бунтар і поет 
«Я прийду до тебе, доле, 

На страшне криваве поле, 
На останній смертний бій». 

Г. Чупринка. «Перемога», 1911 рік. 

Він називав себе козаком. Бунт був його стихією. І час, в який 
він жив, дозволив сповна насолодитися нею. Він повставав 
проти царської та більшовицької влади, проти літературних 
традицій та світських норм. Революціонер і поет у всіх вия-
вах свого надзвичайно строкатого життя, Чупринка врешті 
загинув від рук чекістів, які прийшли упокорити нашу землю. 

Григорій Чупринка відомий сьогодні насамперед знавцям і 
шанувальникам української літератури. Після тривалого забут-
тя його ім'я поступово посіло належне місце у пантеоні україн-
ських поетів першої третини минулого століття. 

Натомість повернення в нашу історію повною мірою не від-
булося. Ще донедавна сам факт участі Чупринки у повстансько-
му русі 1919—1921 років ставився під сумнів, висувалася версія 
про його смерть у 1919 році. Проте коли знайомишся з фактами 
біографії, важко позбутися відчуття, що поезія була для нього 
лише засобом вгамування власної бунтарської сутності. Григо-
рій цілковито посвячувався їй у час, коли неможливими були 
інші вияви протесту. І беручись за перо, перетворював вірші на 
особливу форму бунту. 

Але той же вічно невгамовний характер не дозволив йому 
стати і «професійним революціонером» та посісти важливе міс-
це серед діячів національної революції 1917—1918 років. Про 
цю особливість вдачі юнака ще з гімназійних років згадували 
однокласники. Один із них, Микола Галаган, у 1903 році на-
магався залучити Чупринку до підпільної діяльності в рамках 
Революційної української партії, але безрезультатно: Григорій 
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«вічно мав конфлікти з полі-
цією, робив усякі "вибрики", а 
до систематичної революційної 
роботи не був здібний». 

Попри «нездібність» через 
два роки Чупринка стає актив-
ним діячем революції 1905 року 
та організатором селянських 
протестів на рідній Чернігівщині. 
Тоді ж його вперше заарештова-
но. Перебування в /Іук'янівськІй 
в'язниці у Києві, контакти з інши-
ми політичними в'язнями потро-
ху перетворювали бунтаря на 
революціонера. Але проявити 
себе не було жодних можливо-
стей: після 1907 року протестні 
рухи в Російській імперії цілко-
вито придушено. 

Натомість на українському поетичному небосхилі 
з'являється молодий, амбітний і навіть скандальний поет Гри-
горій Чупринка. «Вірний своїй вдачі, — писав про його життя у 
Києві 1907—1914 років Володимир Дорошенко, — що не терпі-
ла утертих шляхів та не зносила громадської дисципліни, жив 
він правдивим бурлакою. Мешкав в якихось "сумесних" квар-
тирах, де займав один із кутів. Водив компанію здебільшого з 
"бувшими людьми" по різних чайних та глухих куточках на Де-
ммвці або на Подолі. Мав там серед злодіїв та проституток зна-
йомих і приятелів, що любили його і називали нашим поетом. 
Відкидаючи з огидою облудний і фарисейський світ "прилич-
них людей" за його неправду і низькопоклонство, почував себе 
Чупринка добре лише "на дні"». Саме в цей період богемного 
життя і з'являються його найвідоміші поетичні збірки. 

Події 1917 року знову дали шанс проявитися бунтарству: 
захоплений революційною стихією, Григорій, який завжди 

Григорій Чупринко, повстанець та 
поет. Останнє прижиттєве фото. 
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вважав себе козаком, вступає до лав Першого українського 
козацького полку ім. Богдана Хмельницького. При цьому від-
мовляється від можливості працювати в полковій канцелярії, а 
виявляє бажання служити на передовій. 

«Разом із полком вирушив на фронт, — читаємо у Воло-
димира Дорошенка, — держався дуже добре, був пильний 
до своїх обов'язків і мав великий вплив на козаків, які його 
любили і поважали. Давніших, передвоєнних "бешкетів", не-
мов не бувало». Та армійські порядки і дисципліна виявилися 
надто важкими для богемного поета та невгамовного козака. 
Тож незабаром він попросив свого товариша Миколу Галагана, 
ад'ютанта командира полку, відпустити його «на волю». 

Проте вже дуже швидко Чупринці знову довелося повою-
вати. Цього разу не як солдату регулярної армії, а як отаману 
повстанського загону. «В липні 1919 року, — пише Дорошен-
ко, — на доручення Повстанського комітету у Києві організо-
вує Чупринка повстання на Чернігівщині з метою дезорганізації 
більшовицького запілля. Ім'я поета між селянством було таке 
популярне, що йому не треба було організовувати ніяких ві-
дозв. Чули люди, що "Григорій Оврамович отаманом став", і 
самі йшли до нього». 

Повстання закінчилося поразкою. Газета «Київський ко-
муніст» гордо звітувала про «ліквідацію банди Чупринки». Сам 
Григорій опинився під арештом у Київському губернському ЧК. 
Публікація зі згадкою імені відомого поета привернула увагу ці-
лого ряду письменників, які написали клопотаннями до голови 
Всеукраїнського ЧК Мартина /Іаціса. їх підтримав тодішній нар-
ком освіти радянської України Олександр Шумський, попросив-
ши звернути увагу «на величезні заслуги Чупринки як поета». 

Ці клопотання врятували Григорію життя. Його не розстрі-
ляли, а відправили до Кожухівського концентраційного табору 
під Москвою. «Я був вивезений у Москву, — розповідатиме 
він згодом на допиті в ЧК, — і сидів у концтаборі один рік». 
Як йому вдалося повернутися до Києва, невідомо. Натомість 
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П р о т о к о л № 3 

З А С Е Д А И М Я К О Л Л Е Ґ И И 

НИЕВСгїОИ ГУБЧЕНП 
fc»FJt£nta ' І 

(ЛЯ 192 года. 

сЇЇриситствсевли: лла-^іі l v k u ^ ч-риДіССИУЛ AM УвВЛДВЛЛ'уіірвЬЛ»̂  АМ5йСв<В «Й • tfbiJC^-lbJJ J, .L'-VUfti 1 CbulUJ Чле̂ ст... -***ЖХ» І'уСЗУКІ ЛАмД'Ь -ЙЧАі-Чл 
— ! • І'— і І типі II •'•«ицлиьдл .-.ии» -

С л у ш а. л н 
ДСЛО 0 IrtJtO по UOr , ЧЛвнОК Л уЧ&СТКЦКиВ ttCejjntribKi.CKftl J ц,*і иХр« ДЬі*г І 0 Ц̂  LiO '*. пи"UJ VAJU V ĉ MjaveiB. дозаrа к ііги̂ иіЧ. 
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у тому ж протоко/іі знаходимо інформацію про ще одне засу-
дження Григорія Чупринки: «Вдруге засуджений у січні 1921-го 
за антирадянську агітацію, сидів три тижні і засуджений був до 
висилки в Москву — не виїхав через відсутність коштів». 

Імовірність розстрілу, а згодом ув'язнення в таборі не 
змінили відверто антирадянської поведінки Чупринки. Більше 
того, незабаром він знову поринає у підпільну боротьбу. 

1921 рік став переломним для української історії. Саме він 
мав вирішити (та, зрештою, й вирішив), чи вдасться українцям 
відродити свою державність. Попри те, що ще наприкінці по-
переднього року збройні сили Української Народної Республіки 
змушені були залишити рідні землі, більшовики на окупованих 
теренах почувалися дуже невпевнено. Адже тут продовжували 
боротьбу отаманські загони, особливо в районі Холодного Яру, 
а настрої населення загалом перетворювали окуповану країну 
на бочку з порохом, готову щомиті вибухнути. Станом на весну 
1921 року цілком імовірним було повалення більшовицької вла-
ди через повстання в Україні і долучення до них збройних сил 
У HP, інтернованих у Польщі. Власне, до такого сценарію готу-
валися як українці, так і більшовики. 

В еміграції створено Партизансько-повстанський штаб 
(ППШ) при Головній команді військ УНР на чолі з Юрієм Тютюн-
ником. Його завданням була підготовка рейду армії на окупо-
вані більшовиками території і координація дій місцевих заго-
нів, які піднімуть повстання. 

Незалежно від цього, 18 березня 1921 року в Києві група 
фомадсько-політичних діячів на чолі з Іваном Чепілком створює 
Всеукраїнський центральний повстанський комітет (ВУЦПК, або, 
як його називали чекісти, ЦУПКОМ). За короткий час учасники 
комітету налагодили зв'язок з іншими підпільними групами (зо-
крема з Військовою організацією січових стрільців, згодом пере-
йменованою на Українську військову організацію) та повстан-
ськими загонами (зокрема під керівництвом відомих отаманів 
Юліана Мордалевича та Федора Артеменка — «Орлика»). 
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У час розбудови підпільної мережі до неї приєднується 
Григорій Чупринка. Він отримав завдання представляти комі-
тет на військовому з'їзді отаманів Холодного Яру і домовити-
ся про координацію дій. Паралельно з цим інший представник 
комітету Федір Наконечний налагодив зв'язок із керівниками 
УНР, які перебували в Польщі. Як не парадоксально, але саме 
цей, здавалося б, логічний і необхідний крок, спрямований на 
консолідацію сил, згодом відіграє фатальну роль для повстан-
ців. Вони визнали верховенство ППШ Юрія Тютюнника та ке-
рівництва УНР на чолі з Симоном Петлюрою й очікували від них 
вказівок щодо початку повстання. 

Тим часом закордонне керівництво залежало від рішень 
польського уряду, на допомогу якого розраховувало. Поляки, 
у свою чергу, після підписання в березні 1921 року Ризького 
мирного договору з більшовиками не поспішали з виконанням 
зобов'язань, взятих перед своїми колишніми союзниками — 
українцями. Тож повстанці в Україні отримували з-за кордону 
вказівки за підписом Петлюри та Тютюнника про необхідність 
підготовки до загального зриву, в яких зокрема наголошувало-
ся: «Жодного неорганізованого вибуху. Чекайте наказу!» Очіку-
вання було тривалим і вилилося в те, що відкладено загальний 
виступ, запланований на травень — червень. 

Тим часом більшовики не чекали, а завдали удару на ви-
передження. Завдяки своїм інформаторам вони володіли 
даними як про події за кордоном, так і про ситуацію в укра-
їнському повстанському комітеті і підпорядкованих йому 
структурах. 

«Контрреволюційна підпільна робота перерахованих ор-
ганізацій та осіб, — читаємо у звіті чекістів, — не виходила з 
поля зору Київської губернської ЧК через майстерне введення 
внутрішніх інформаторів». Побоювання, що діяльність підпіль-
ного комітету, яка набирала обертів, вийде поза межі їхнього 
контролю, зокрема через «імовірний перехід ЦУПКОМу в Хо-
лодний Яр», спровокувало швидку реакцію чекістів. 
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Операція розпочалася 18 червня 1921 року таємним затри-
манням керівників повстанського комітету. Місце зниклих по-
сіли інші підпільники, але і їм не вдалося відірватися від «опіки» 
чспецслужби, тому арешти тривали. 23 червня серед інших за-
тримано Григорія Чупринку. Через тиждень після цього керів-
ництво київського ЧК прозвітувало про завершення розгрому 
повстанського комітету й ув'язнення всіх його членів. 

Розпочалися допити, протоколи яких знаходимо в 17-том-
ній справі № 225596. Як звинувачені у ній проходять 132 особи, 
в тому числі поет і революціонер Григорій Чупринка. Протокол 
його допиту датований 9 серпня 1921 року. 

Вражає обсяг документа: всього чотири аркуші, заповне-
ні недбалим почерком слідчого. Перший — анкета заарешто-
ваного, з якої, між іншим, дізнаємося, що «Чупринка Григорій 
Аврамович безпартійний, за походженням козак, соціальним 
становищем — літератор, притягався до відповідальності київ-
ським ЧК». З інших сторінок стає відомо, що Чупринка на про-
позицію свого знайомого Бендрика Капитона вступив у підпіль-
ну організацію, яка ставила собі за мету повалення радянської 
влади і відновлення Української Народної Республіки. Цього зі-
знання чекістам було цілком достатньо для засудження Григо-
рія, тому детальнішої інформації про участь у підпіллі протокол 
не містить. 

У підсумковому звинуваченні читаємо: «Чупринку Григорія 
Аврамовича, 42-х років, винного в тому, що вступив в органі-
зацію Всеукрцентрповстанком, що погодився представляти 
Всеукрцентрповстанком на військово-політичному з'їзді в Хо-
лодному Яру, як ворога республіки засудити до найвищої міри 
покарання — розстріляти». 

28 серпня 1921 року відбулося засідання колегії Київського 
губернського ЧК, де заслухали справу «зі звинувачення членів і 
учасників Всеукраїнського центрального повстанського коміте-
ту». У пункті 21 протоколу засідання вказується, що «звинувачен-
ня, пред'явлені фомадянину Чупринці Григорію Аврамовичу, 
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вважати доведеними і засудити його до найвищої міри пока-
рання — розстрі/іу». Документів про дату виконання вироку 
Григорія та ще 45 засуджених до смертної кари справа не міс-
тить. 

Так закінчилося життя поета, революціонера та вічного 
бунтаря Григорія Чупринки. Але не закінчилася його легенда. 
Мине понад двадцять років, і чекісти знову змушені будуть 
воювати з «Чупринкою». Такий псевдонім обере для себе Ро-
ман Шухевич, Головний командир УПА, який боротиметься до 
своєї героїчної смерті у 42 роки. 

P. S. У 1996 році Григорій Чупринка реабілітований рішенням 
Київської обласної прокуратури. Документ містить промо-
вистий напис: «Довідка про реабілітацію Чупринки Г. А. нікому 
не надсилалася за відсутністю зацікавлених осіб». 
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Розгром Всеукраїнського повстанського комітету (ЦУПКОМу) 
улітку 1921 року не став вирішальним у придушенні антира-
дянського руху в Україні. Це прекрасно розуміли чекісти, які 
продовжували активну роботу з виявлення та ліквідації окре-
мих повстанських загонів і підпільних організацій. Це також 
усвідомлювало і керівництво УНР в еміграції, готуючи рейд 
української армії на контрольовану більшовиками терито-
рію, щоб об'єднати військо з місцевими повстанськими сила-
ми. 

Проте підготовка явно затягну/іася — перенесене з трав-
ня на період жнив повстання знову відклали. Врешті відчай-
душний рейд загонів Української повстанської армії (саме тоді 
ця назва вперше прозвучала в українській історії) на чолі з 
генерал-хорунжим Юрієм Тютюнником відбувся аж наприкінці 
листопада 1921 року. Тоді, коли вже годі було сподіватися на 
підтримку розбитих чекістами повстанських загонів, а погодні 
умови не сприяли розгортанню діяльності повстанців. 

Тому Другий зимовий похід армії УНР став завершальним, 
але не переможним акордом боротьби за незалежність Украї-
ни, розпочатої кілька років тому, у 1917 році. Його учасники, 
зокрема 359 із них, розстріляних більшовиками під Базаром, 
поповнили пантеон загиблих за свободу, а сам рейд став геро-
їчною та трагічною сторінкою нашої історії. 

І наприкінці 1921 року серед учасників подій, і тепер се-
ред істориків обговорювалися й обговорюються причини 
поразки. Одна з них — незгода і суперництво між керівника-
ми українського руху Симоном Петлюрою та Юрієм Тютюн-
ником. /Іюди, яким судилося стати на чолі визвольного руху, 
були надто різними, і, на жаль, не намагалися доповнювати 
один одного. Першому бракувало рішучості — він надто уза-
лежнював початок повстання від рішення своїх союзників 
поляків і фактично не скористався готовністю отаманських 

Історія 9 грифом 
« С Е К Р Е Т Н О » 

25 



Пастка д/ія отамана 

загонів на теренах України. Дру-
гий, навпаки, був схильний до 
непродуманих, часом авантюр-
них кроків. 

Юрко Тютюнник, який не-
щадно критикував Петлюру за 
повільну підготовку операції, 
врешті розпочав її, не підготував-
шись. Воякам бракувало не лише 
зброї та набоїв, а навіть взуття і 
верхнього одягу. В умовах на-
ближення зими найбільш раціо-
нальним було б відкласти рейд, 
але це означало поступитися в 
гарячій суперечці, що було не-
властивим для Тютюнника. По-
при вкрай несприятливі обстави-
ни, він був упевнений у власній 
перемозі, яка мала зробити саме 

Отаман Юрій Тютюнник, 1919 р. його «українським Бонапартом». 

Завзяття, впевненість у собі, віра 
у нього інших завжди допомагали Юркові долати непереборні 
перешкоди. Так було раніше, так мало би бути й надалі. 

Щаслива зірка Тютюнника не раз рятувала його, здавалося 
б, у цілком безвихідних ситуаціях. Він вижив у м'ясорубці Пер-
шої світової, незважаючи на два поранення, у тому числі важ-
ке в голову. У1917 році стає активним учасником революції та 
творцем української армії, згодом — одним із керівників Віль-
ного козацтва, в лавах якого на початку 1918 року розгорнув 
діяльну антибільшовицьку боротьбу. 

З приходом до влади гетьмана Скоропадського Тютюнник 
продовжує воювати проти нього та його німецьких союзників. 
За це отамана заарештували і засудили до смертної кари, яка, 
проте, не була виконана — Юрко переагітував своїх охоронців, 
які приєдналися до антигетьманського повстання, очоленого 
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Повідомлення ГПУ про тае/ине затримання Юрія Тютюнника, 1923 р. 
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Директорією. У спогадах сучасників він неодноразово постає 
як б/іискучий оратор, здатний опанувати натовп. 

На початку 1919 року Юрко Тютюнник на чо/іі повстансько-
го відділу об'єднується із загонами Матвія Григор'єва і йде на 
боці Червоної армії проти військ Антанти, Денікіна та... Дирек-
торії. Під час боїв потрапляє в полон, знову смертний вирок і 
знову щасливий порятунок, якому знову він завдячував своєму 
красномовству. 

Через кілька місяців загін Тютюнника об'єднується з вій-
ськами УНР, і Юрко продовжує війну з більшовиками. Зали-
шається живим, незважаючи на страшний урожай смерті, яка 
тифом скосила тисячі вояків української армії у другій половині 
1919 року. 

З кінця цього року до травня наступного Юрко Тютюнник 
на чолі Київської дивізії бере участь у Першому зимовому похо-
ді. Підчас боїв він у лавах кавалерії, на передньому краю атаки, 
вів за собою на смерть, яка, проте, не чіпала його самого. Ось 
як згадували про нього учасники операції: «Твоє життя, повне 
великої моральної сили єство в найбільшій мірі одушевило іс-
торичний похід армії УНР в запілля ворога, коли ім'я отамана 
Юрка Тютюнника стало синонімом непереможного лицарсько-
го духу, коли воно промовлялося ворогами зі страхом і поша-
ною, а в серцях народу будило надії на визволення, на остаточ-
ну перемогу». 

Удача не мала відвернутися від нього і в листопаді 1921 
року. Частково вона й не підвела — попри загальну катастрофу 
операції, загибель багатьох її учасників, Тютюннику вдалося ви-
братися живим із пастки. 

Напевно, саме ці посмішки Фортуни посилювали впевне-
ність Юрка у власній невразливості і штовхали на авантюрні 
кроки. Тому й не дуже вагався, коли влітку 1923 року на нього 
вийшли представники підпільної Вищої військової ради і запро-
понували повернутися в Україну для продовження повстанської 
боротьби. Повідомлення про діяльність організації, учасники 
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якої чекають, що їх очолить легендарний отаман, затьмарило 
очі Тютюннику. Крім того, давалося взнаки нудне еміграційне 
життя серед чвар та суперечок. 

17 червня отаман переходить кордон на територію УРСР 
і у прикордонному селі Вихватнівці потрапляє до рук чекістів. 
Саме вони виходили на Юрка як «представники українського 
підпілля» і повністю контролювали операцію. 

Лише в останній момент перед арештом інтуїція змусила 
Тютюнника засумніватися у доцільності свого вчинку. Перш 
ніж сісти у човен, який мав відвести його до радянської Украї-
ни, він відвів убік Петра Стахіва, «представника» Вищої військо-
вої ради, колись свого вірного товариша, а на той момент вже 
агента ГПУ. «Я, Петре, вас знаю і ви мене знаєте, — передає 
слова отамана чекістський документ, — один одного ми не бу-
демо підводити. Чи ВВР не фікція?». Відповідь агента його пе-
реконала: «Цього, пане генерале, не може бути. Я їх усіх знаю, 
і люди, які зі мною, мені чудово відомі. Ви ж, знаючи мене, мо-
жете покластися на мене і на моїх справжніх козаків». Через 
кілька хвилин на іншому березі Дністра «справжні козаки» на-
кинулися на Тютюнника, роззброїли і зв'язали його. 

Захоплення легендарного повстанського отамана, керів-
ника Партизансько-повстанського штабу генерал-хорунжого 
Юрія Тютюнника стало величезним успіхом для більшовиків і 
чудовим шансом продовжити боротьбу з діячами визвольного 
руху як в Україні, так і на еміграції. «Тютюнник нами секретно 
заарештований, — читаємо в документі ГПУ, — тут у нас про 
це знає обмежене коло співробітників. Необхідно це тримати в 
цілковитій таємниці, і якщо з'являтимуться чутки, що він зааре-
штований, всіляко намагатися їх спростовувати». 

Головними завданнями операціїз використанням піймано-
го отамана було приведення в СРСР інших діячів українського 
визвольного руху, а також компрометація тих, які продовжу-
вали роботу в еміграції, передусім Головного отамана Симона 
Петлюри. «Цей план, — читаємо у вказівках одному з учасників 
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операції, — затверджений товаришем Ба/іицьким [тодішній ке-
рівник ГПУ УРСР. — Авт.] і погоджений із ЦК партії... Цій справі 
надається ко/іоса/іьне значення в ділянці ліквідації бойової емі-
грації і тиску на польський уряд». 

Очевидно, Тютюнник невипадково був обраний чекіста-
ми. Вони уважно вивчали, зна/іи його авантюрний характер 
та складні стосунки з Петлюрою. Бажання звести рахунки із 
колишнім керівником справді відіграло важливу роль у згоді 
Юрка взяти участь у більшовицькій грі. 

Хоча в автобіографії, написаній для чекістів незабаром 
піс/ія затримання, він говорить про інші мотиви: «Коротке, хоч 
вимушене моє перебування на території Радянської України, 
поки що поверхневе ознайомлення з радянською пресою з 
національного питання, з практичними кроками, вживаними 
радянською владою для забезпечення вільного розвитку ко-
лишніх поневолених націй, а також особисте знайомство з де-
якими відомими представниками радянської влади докорінно 
похитнуло мої переконання в антиукраїнській природі радян-
ської влади в Україні... Врахувавши всі обставини в даний мо-
мент і беручи до уваги всі наслідки на майбутнє, я вирішив від-
дати себе в розпорядження Українського Радянського Уряду». 
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Влітку — восени 1923 року на Захід починають приходити 
листи за підписом Юрія Тютюнника, який повідомляв товари-
шів на еміграції про свою активну діяльність у рамках підпіль-
ної «Вищої військової ради». 

В одному з та-
ких листів, адресо-
ваних полковнику 
Дзіковському, чита-
ємо: «Зараз працюю 
в Україні. Працювати 
можна. Працюю в 
організації Всеукраїн-
ська військова рада, 
яка ставить собі за 
мету об'єднання всіх 
українських земель 
в єдину Українську 
державу. З моменту 
створення Союзу Ра-
дянських Республік, 
в який входить Укра-

їна, багато чого змінилося в практичній політиці і повернулося 
на нашу користь. Писати багато вважаю зайвим, із сказаного 
ви самі зрозумієте, що доцільність боротьби проти СРСР (в той 
же час проти України) в даний час відпала. ВВР пустила великі 
коріння в Україні, як у масах, так f в різних прошарках, а тому 
може багато що зробити. Не виключена можливість примирен-
ня з більшовиками». 

Лист, очевидно, писався під диктовку чекістів, проте цілком 
можливо, що Тютюнник бодай частково вірив у те, що писав, 
адже на той момент вже практично не було можливостей про-

Юрій Тютюнник у ролі отамана Тютюнника 
у фільмі «ЛКЛ», 1926 р. 
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водити успішну збройну антирадянську боротьбу. З іншого боку, 
влада для утримання свого контролю над територією змушена 
була піти на серйозні поступки в економічній та національній по-
літиці, які призвели до національного відродження в Україні. 

Натомість не доводиться сумніватися в щирості його слів 
з іншого листа на еміграцію: «Тепер про Петлюрівщину. Тут 
треба діяти швидко, рішуче, твердо. Треба добити Петлюру 
морально». Схоже, для полоненого отамана не було гірших 
ворогів, ніж колишній соратник у боротьбі. Часом він ніби не 
помічав, як завдяки цьому засліпленню ставав інструментом 
чекістських провокацій. 

З приводу листа Тютюнника до генерала Удовиченка, в 
якому він закликає свого товариша, котрий діяв на еміграції, 
«раз і назавжди порвати з Петлюрівщиною», чекісти писали: 
«З Удовиченком наша мета така — розсварити його з Петлю-
рою, зіпхнути Петлюру, і тоді перетягти його на наш бік». З ін-
шого звіту дізнаємося, що лист від ВВР за підписом Тютюнника 
був переданий Удовиченку через зв'язок псевдопідпільників у 
польському посольстві в Харкові. Таким чином чекісти «виріши-
ли створити деяку популярність Удовиченка в очах польського 
уряду, створюючи враження, що наша організація (ВВР) біль-
ше симпатизує йому, а не Петлюрі». 

В узагальненому документі «Огляд оперативної розробки, 
проведеної органами ЧК-ГПУ у 1921—1923 роках. Вивід з-за кор-
дону і захоплення ватажка закордонного націоналістичного 
центру генерала Тютюнника» чекісти із задоволенням підсумо-
вували результати використання полоненого: «/Іисти Тютюн-
ника за кордон внесли дезорганізацію в лави контрреволюції 
за кордоном і підірвали авторитет ватажків націоналістичних 
закордонних центрів... Під впливом цих листів припинили свою 
боротьбу проти радянської влади і повернулися з еміграції дея-
кі відомі українські буржуазні націоналісти (Бондаренко, Оче-
ретько, Добротворський та інші), а також склали свою зброю 
озброєні банди на території України, отамани яких дізналися 
про перехід Тютюнника на бік більшовиків». 
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1 

\ 
Фото з кримінально)' справи Юрія Тютюнника, 1929 р. 

Проте в цілому більшовицькі інтриги і просування «підпіль-
ної організації ВВР» були, напевно, не надто успішними. Тому 
через кілька місяців радянська влада відкрила правду про пере-
бування Юрка Тютюнника в її руках, намагаючись надати цьому 
відкриттю максимального пропагандистського ефекту. Сенса-
ційну новину про легендарного отамана, який перейшов на ра-
дянський бік, публікували газети, що спеціально поширювалися 
за кордоном у середовищі українських політичних та військових 
діячів. 

1924 року в Харкові в офіційному державному видавництві 
друкується підписаний колишнім отаманом памфлет «З поляка-
ми проти Вкраїни», головна мета якого — дискредитація укра-
їнської політичної еміграції. 

Це була не перша книга Тютюнника — за рік перед по-
лоненням він видав цікаві спогади «Революційна стихія» та 
«Зимовий похід 1919—1920 років», в яких описав свою завзя-
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ту антибільшовицьку боротьбу. Літературну діяльність він 
продовжував і в наступні роки перебування в УРСР: під псев-
донімом «Г. Юртик» з'являються кіносценарії. Зрештою, як 
свідчить заповнена ним у 1929 році анкета, він сам вважав 
себе літератором. 

1926 року Юрко Тютюнник проявив ще одну грань свого 
творчого характеру, знявшись у кіно. У фільмі «ПКП» («Пілсуд-
ський купив Петлюру») він зіграв... отамана Юрка Тютюнника. 
Цей епізод чи не найкраще ілюструє, на який гротеск перетво-
рилося життя колишнього повстанця, що змушений був відмо-
витися від свого минулого і стати карикатурою на самого себе. 

Інший штрих до цієї ж картини абсурду — викладання так-
тики партизанської війни в Харківській школі Червоних стар-
шин. Юрко Тютюнник, завзятий ворог комуністичної влади, 
розповідав про свої подвиги тим, проти кого вони були спря-
мовані, навчав воювати та перемагати тих, кого ще кілька ро-
ків тому намагався знищити. На жаль, ні документи, ні мемуари 
не здатні відповісти на питання, що відчував у ці дні колишній 
«батько-отаман». Навряд чи це було щире захоплення собою, 
радше сарказм і жорстока самоіронія. «Даю лекції бандитиз-
му», — так розказував він знайомим про свою викладацьку ді-
яльність. 

Можливо, за цим сарказмом приховувалися не лише ду-
шевні муки, але й терпляче очікування, що незабаром все 
може змінитися, треба лише зачекати слушної нагоди. Юрко 
далі вірив у свою щасливу долю, яка дасть змогу знову перехи-
трити ворогів. Ці припущення підтверджуються його словами: 
«Сучасний період я вважаю за період наростання національних 
сил... Займаючи позицію вичікування, наростаючі національні 
сили організаційно не оформлюються, бо всяка організаційна 
робота може бути тільки в підпіллі, а на існування підпілля вла-
да мусить відповідно реагувати». 

Цитовані твердження взяті з протоколу допиту Юрка Тю-
тюнника від 12 лютого 1929 року. Заарештований цього дня, 
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він, схоже, не збирався більше приховувати своїх антирадян-
ських поглядів. 

«Практична політика Радянської влади, — заявляв він під 
час слідства, — сприяє розвитку української національної куль-
тури [нагадаємо, ідеться про період "українізації", згортання 
якої почалося якраз у 1929 році. — Авт.], але інтереси нації не 
обмежуються національним розвитком... Незалежна Українсь-
ка держава може бути тільки буржуазною, бо радянська кон-
цепція усуває принцип незалежної держави. Керівна роль 
повинна належати селянству... Коротко формулюючи мою по-
літичну платформу, повинен сказати: 

1) пригноблена нація, визволяючись, перш за все мусить 
встановити національну диктатуру; 

2) оскільки на Україні більшістю національною є селянство, 
йому як класу належить керівна роль у державі». 

Радянське керівництво на чолі зі Сталіним у Кремлі дійшло 
до схожих висновків щодо українського селянства та його мож-
ливої ролі у відродженні України. Тому для того, аби остаточно 
зламати український національний опір, саме тоді, у 1929 році, 
більшовики розпочали справжню війну з селянами — спочат-
ку через так зване розкуркулення, а згодом, у 1932—1933 ро-
ках, — через Голодомор. 

Відверті антирадянські погляди Юрка Тютюнника стали 
однією з причин його арешту в лютому 1929 року. Іншою стало 
звинувачення, що він не розкрив перед чекістами підпільної ме-
режі в Україні, яка створювалася ним ще до арешту в 1923 році. 
«У 1928 році, — повідомляє "Огляд оперативної розробки", — 
до чекістів надходить інформація про те, що Тютюнник, мешка-
ючи в Україні, починає відновлювати зв'язок із своїми колишніми 
однодумцями і намагається відновити конрреволюційну діяль-
ність». Скільки правди в цьому другому обвинуваченні, чи справ-
ді існувала ще якась підпільна мережа і чи підтримував Юрко 
з нею контакти, чи слідчі лише «шили» йому цю справу, зараз 
сказати важко. Матеріали кримінальної справи не дають чіткої 
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бі'рш Юрко 7>отюннико, написаний у тюремній камері 
у Харкові 28 лютого 1929 р. 

відповіді на ці питання. В обвинувальному висновку, зокрема, 
зазначається про ліквідацію Могилівським ГПУ однієї з груп, яка 
нібито належала до цієї мережі і готувала вибухи у Жмеринці. 

Тютюннику також інкримінують зв'язки з колишніми това-
ришами в антирадянській боротьбі, зокрема Головком-Левиць-
ким, який переховувався від радянської влади, а також тими, 
котрі перебували в концентраційних таборах. «У 1929 році, — 
читаємо у справі, — заарештовано сподвижника Тютюнника 
Янковського і отримано ряд даних про те, що в Україні пере-
ховуються не тільки окремі особи, а навіть групи, послані свого 
часу Тютюнником для повстанської роботи, наприклад, група 
полковника Гамзи і нині розшукувана ГПУ». 

Юрко не заперечував контактів із колишніми соратниками, 
але стверджував, що навпаки, говорив із ними про неможли-
вість збройного опору радянській владі в цей період. Щодо зви-
нувачень у приховуванні контактів, гордо відповів: «Повідом-
лення ГПУ про будь-кого — це проти моєї моралі». Жодної 
додаткової інформації про підпілля слідчі, які проводили допити 
протягом кількох тижнів, більше не отримали. Чи це було при-
ховування правди, чи Тютюнник і справді не мав чого сказати, 
бо не існувало якогось підпілля, з яким він був пов'язаний? Зно-
ву питання, на які принаймні зараз годі відповісти. 
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У березні 1929 року заарештованого переводять до Мос-
кви. Це дає підстави припустити, що чекісти намагалися вико-
ристати Тютюнника у своїх нових кривавих іграх. Адже саме 
тоді готувалася масштабна операція проти діячів української 
культури та науки, яка стала відомою навесні наступного, 1930-Г0, 
року під час так званого процесу «Спілки визволення Украї-
ни». За цієї справою згодом пішли інші — «Українського націо-
нального комітету», «Української військової організації», суть 
яких зводилася до того, що чекістами «викривалася» якась 
антирадянська підпільна організація, за «участь» в якій потім 
заарештовували незручних для радянської влади осіб. Таким 
чином згорталася «українізація» і починалося знищення всього 
національного в Україні. 

Можливо, колишньому отаману, котрий свого часу справді 
намагався розбудувати антирадянське підпілля, пропонувала-
ся роль одного з викривачів цих «організацій». Його свідчення 
могли би стати ключовими доказами. Проте цього разу чекіс-
ти прорахувалися, і зламаний ними одного разу повстанець 
відмовився грати придуману для нього роль. Напевно, ролі в 
«ПКП» було для нього досить. В Тютюннику знову прокинувся 
гордий отаман, готовий до кінця боротися за свою мету. 28 лю-
того 1929 року, перебуваючи у в'язниці, він написав короткого, 
але промовистого вірша: 

«Хіба ж можна засипати море? 
Хоч би й гору кісток навернуть? 
Не злякають ніякі нас гони, — 
До мети пробиваємо путь!» 

Отже, про співпрацю тепер не могло бути й мови. Зважа-
ючи на це, колегія ОГПУ 3 грудня 1929 року винесла вирок про 
розстріл Юрія Тютюнника, третій за його життя. Протокол рі-
шення містив цікаву приписку: «Вирок не виконувати до осо-
бливого розпорядження». Влада давала час отямитися. 

Розпорядження Юрко чекав у камері смертників десять 
місяців. Про що він думав тоді? Як очікував смерті? Можливо, 

Історія з грифом 
« С Е К Р Е Т Н О » 

39 



Юрко Тютюнник у ро/іі Юрка Тютюнника 
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Виписка з протоколу колегіїОГПУ із вироком Юрію Тютюннику, 
З грудня 1929 р. 

шкодував, що цього не сталося раніше, у 1923-му, і йому не до-
велося б перейти через роки приниження і самозаперечення? 
Можливо, проклинав свою щасливу зірку, яка дозволила ви-
братися живим у 1921-му і не дала полягти «батьком-отаманом» 
біля своїх побратимів-героїв під Базаром? На жаль, відповіді на 
ці питання не знайдемо в документах. Натомість маємо лише 
суху інформацію про те, що «вирок виконаний 20.10.1930». 

Постріл чекіста того дня поставив крапку в житті дуже 
неоднозначної людини — повстанського отамана і виклада-
ча школи Червоних старшин, автора героїчних спогадів «Ре-
волюційна стихія» і крикливого пасквіля «З поляками проти 
Вкраїни», легенди визвольної боротьби 1917—1921 років та її 
карикатури у фільмі «ПКП», зломленого полоненого 1923-го та 
незламного в'язня 1929-го. Здається, що тоді не стало кількох 
людей, які мали би бути заклятими ворогами. Насправді у віч-
ність відійшов Юрко Тютюнник. 
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Огляд оперативної розробки Юрія Тютюнника, виданий у 1967 р. 
Вищою школою КГБ імені Ф. Дзержинського. Використовувався 

як підручник для майбутніх чекістів. 
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Інформаційна блокада була важливим інструментом реаліза-
ції Голодомору як геноциду в Україні. Потрапляння за кордон 
інформації про масову голодну смерть людей могло не лише зі-
псувати міжнародний імідж Радянського Союзу, котрий саме 
на початку 1930-х почав активно налагоджувати диплома-
тичні стосунки із державами Заходу, але й вилитися у спроби 
допомогти голодуючим. 

Саме значний міжнародний розго/іос голоду 1921—1922 ро-
ків дозволив надати постраждалим суттєву допомогу, що вря-
тувало багатьох від голодної смерті. У 1932—1933 роках це не 
повинно було повторитися. Приречені Сталіним на смерть че-
рез голод мусіли померти. Тож військова облога територій, яка 
мала за мету не дозволити вирватися із голодоморного гетто, 
ефективно доповнювалася стіною мовчання, за яку не повинно 
було проникнути жодне слово правди. 

І все ж, у 1932 році з'явилися публікації британських жур-
налістів Гарета Джонса з лондонської «Тайме» та Малкольма 
Маггериджа з «Ґардіан», які на свій страх і ризик здійснили 
подорож українськими селами, щоб розповісти про жахливі 
сцени побаченого голоду. У відповідь Радянський Союз завдав 
серйозного інформаційного удару. Як ефективний інструмент 
використано відомого американського журналіста з газети 
«Нью-Йорк Тайме». /Іауреат Пулітцерівської премії 1932 року 
Волтер Дюранті, котрий неодноразово бував у СРСР, і, як він 
сам зізнався в приватних розмовах, достеменно знав про 
страшний голод, публічно заперечив його і назвав вигадкою. 

Сталінське «В СССР голода нєт!», озвучене вустами Дюранті, 
прозвучало переконливо для багатьох західних політиків. Тим 
паче, що вони хотіли повірити цим словам, аби якомога швид-
ше налагодити «взаємовигідні економічні відносини» з держа-
вою, готовою за безцінь продавати відібране у селян зерно й у 
величезних кількостях закуповувати промислове обладнання. 
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Голодомор на вулицях Харкова. 
Фото з колекції кардинала Теодора Унніцира. 
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Голодомор на вулицях Харкова. 
Фото з колєкцїі кардинала 7еодора Інніцира. 

Історія s грифом 
« С Е К Р Е Т Н О » 

45 



Голодомор. Стирання пам'яті 

Одна з фотографій Микол и Боканя, як а ста/іа підставою 
для звинувачень в антирадянській пропаганді. 

Радянські органи безпеки пильно стежили за німецьким, 
італійським та японським консулами, які цікавилися ситуацією 
в Україні і могли передати інформацію про голод за межі СРСР. 
Крім того, чекісти вміло проводили «злив» потрібних їм да-
них. У серпні 1933 року, в супроводі трьох інших французьких 
політиків, Україну відвідав колишній прем'єр Франції Едуард 
Ерріо. Цей візит розглядався як важливий крок піар-кампанії, 
яка мала засвідчити ефективність форсованих сталінських ре-
форм. Тому радянські послідовники графа Потьомкіна працю-
вали не покладаючи рук. 

Згідно з інформаційними повідомленнями Одеського об-
ласного відділу ГПУ, французькі політики весь час перебували під 
пильним наглядом чекістів, які визначали їхній маршрут, влашто-
вували для них зустрічі зі «щасливими колгоспниками». Селяни 
розповідали про своє «сите життя»: їм видають на день 15 кг хлі-
ба, крім овочів та фруктів, вони мали право на сад, город, рогату 
худобу, одержуючи для неї корм, гарячу їжу для колгоспників 
керівництво привозить просто в поле. Для переконання, що жод-
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них труднощів із харчами немає, колгоспники демонстрували 
«переповнені зерном комори». А на завершення «щасливі укра-
їнці» подарували французам українські вишивані сорочки та руш-
ники, які, очевидно, мали символізувати, що колгоспники ситі не 
лише хлібом, але й багаті духовно, завдяки своїм національним 
традиціям. В результаті спецслужба у звітах задоволено конста-
тувала, що пан Ерріо висловлював захоплення побаченим на уро-
чистих прийомах і вносив відповідні нотатки до свого записника. 
Французькі журналісти відправили у свої редакції репортажі, під 
якими цілком могли підписатися й самі чекісти. 

Жорстка інформаційна блокада довкола страшного голо-
ду тривала й після його завершення. Тепер її головною метою 
стало приховати вели-
чезні масштаби злочину. 
Різке зменшення кіль-
кості населення у той час 
було помітне усім. Кол-
госпник Микола Рева у 
своєму листі до Йосифа 
Сталіна, яким він наївно 
хотів відкрити очі «вож-
дю народів» на голод, 
розповідає, що в 1941 
році до школи мали йти 
лише троє першоклас-
ників. Це зменшення 
не могла не відзначити 
статистика. Тому при-
значений на січень 1937 
року перепис населення 
жорстко контролював-
ся НКВД. Незважаючи 
на це, результати пере-
пису не влаштовували 
комуністів: відображені 
втрати населення все 
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Г • f "' 

• ft* * tjf* 
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Сторінки щоденника учительки О. Радченко з описом Голодомору 

на Харківщині. 

одно були надто великими. Тому дані спочатку засекретили, а 
згодом значну частину знищили. Потому ліквідували й виконав-
ців перепису —їх звинуватили у змові і шкідницькій антирадян-
ській діяльності. 

У 1941 році в Києві знищено тисячі справ Наркомату охо-
рони здоров'я з початку 1930-х років, які, очевидно, могли міс-
тити інформацію про голод. Не повинно було залишитися жод-
ного документального матеріалу з інформацією про трагедію. 
В результаті сьогодні вціліли майже виключно секретні доку-
менти — радянська влада вважала свої грифи таємності надій-
ною гарантією недоступності інформації, тому й не нищила їх. 

Пам'ять про Голодомор мала бути стерта не тільки з офіцій-
них паперів, але й із пам'яті свідків трагедії. Тому чекісти жор-
стоко переслідували усіх, хто намагався утримати цю пам'ять 
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Голодомор. Стирання пам'яті 

чи, тим паче, передати її комусь. За згадуваний вище лист кол-
госпник Микола Рева отримав шість років ув'язнення. Його 
справа в архіві СБУ далеко не єдина — протягом 1930—1940-х 
років людей засуджували до кримінальної відповідальності за 
будь-яку згадку про Голодомор, усну чи письмову. У справах 
таких «наклепників» знаходимо «докази злочину»: листи, зо-
крема адресовані Сталіну, вірші чи щоденникові записи. Дока-
зом антирадянської агітації стали виявлені у жителя Батурина 
Миколи Боканя фотографи, одна з яких, датована з квітня 1933 
року, містить промовистий напис «300 днів без шматка хліба». 

Одна з останніх подібних справ — з 1945 року. Колишню 
учительку Олександру Радченко заарештували через щоден-
ник, який вона вела з 1926 року. «Мета моїх записів, — пояс-
нювала вона на суді, — присвятити їх дітям. Я писала, що через 
20 років діти не повірять, що такими жорстокими методами 
будували соціалізм. На Україні в 1930—1933 роках український 
народ переживав страхіття». Але й через дванадцять років піс-
ля Голодомору лише за саму згадку про нього Олександру Рад-
ченко засудили до ю років позбавлення волі. 

Чекісти були впевнені, що пам'ять про Голодомор, стер-
та з документів та спогадів свідків, зникла назавжди. І один із 
наймасштабніших злочинів в історії людства — геноцид проти 
українців—надійно захований. Проте тисячі українців, що пере-
жили трагедію, опинилися поза межами досяжності радянської 
безпеки. Вони отримали можливість розказати світові правду, 
а тому стали небезпечними для комуністичного режиму. 
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Створити неіснуючий світ, змусити глядачів повірити у 
нього, жити ним, перетворити власну фантазію в химерну 
захопливу реальність. Такими, на думку Леся Курбаса, були 
завдання режисера. Віддавши все своє ж и т т я театрові, 
пройшовши шлях від маловідомого актора до знаменитого 
режисера, він не очікував, іцо стане жертвою постановки ін-
шого «геніального режисера» — Йосифа Сталіна. 

Вождь народів теж лю-
бив творити вигаданий світ 
із безмежно страхітливою 
фантазією, жертвами якої 
стали мільйони, змушені по-
вірити або загинути. А часто 
і повірити, і загинути. У ста-
лінському театрі абсурду не-
щасні актори блискуче грали 
свої ролі шпигунів, шкідни-
ків, диверсантів, терорис-
тів. Адже це була водночас 
і прем'єра, і лебедина пісня 
кожного — після падіння за-
віси на них очікувала смерть. 

Один із найбільших ста-
лінських спектаклів в Україні 

Актор і режисер Лесь Курбас. відбувався з 9 березня до 
19 квітня 1930 року в Харків-

ському оперному театрі. Сорок п'ять представників української 
науки та культури (серед них двоє академіків та п'ятнадцять 
професорів університетів) постали членами підпільної дивер-
сійної «Спілки визволення України», що готувала повалення ра-
дянської влади. Успіх вистави спонукав до праці над новими, 
не менш творчими постановками. Однією з них стала справа 
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Української військової організації. Цього разу чекісти взяли за 
основу сюжету реальну організацію на Західній Україні, тож їм 
залишилося лише «викрити» ланки в УРСР. 

Лесь Курбас жив і працював у той час у Харкові, тож не міг 
не чути про гучні процеси. Можливо, разом з іншими дивував-
ся, як колишні професори, науковці, письменники визнавали 
себе шпигунами та диверсантами. Можливо, талант режисера 
дозволив йому побачити фальш в їхніх «зізнаннях». Проте та-
лант не допоміг уникнути подібної долі, більше того, можливо, 
саме через через нього Курбас став мішенню. 

Митці, академіки та поети не випадково опинялися на лаві 
підсудних — радянський режим згортав «українізацію». Зму-
шений «українізовуватися» задля утримання в Україні влади, 
Кремль після придушення антирадянських повстань на початку 
1920-х років тепер вбачав у ній 
неабияку загрозу. 

«Українізація» спричини-
ла небачене піднесення нашої 
культури: літератури, театру, 
кіно, малярства. Культурний 
спалах 1920-х став своєрід-
ним реваншем українського 
національного руху, який, за-
знавши поразки в політичній 
та військовій площині, почав 
активно перемагати режим у 
культурній. При цьому погля-
ди окремих діячів набували 
й політичних рис. Одним із 
ключових гасел у тодішньо-
му українському культурному 
дискурсі стало сформульо-
ване українським письмен-
ником Миколою Хвильовим 
«Геть від Москви!». Микола Куліш т о Лесь Курбас. 
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Лесь Курбас, безперечно, 
був однією із зірок українського 
відродження, тож не міг не при-
вернути уваги чекістів. Почалося 
все із жорстокої критики його 
творчості як невідповідної стан-
дартам «пролетарського» мис-
тецтва. 

Звинувачений у схильності 
до українського націоналізму, 
Курбас наприкінці 1933 року за-
лишив свій театр у Харкові та пе-
реїхав до Москви. Тут працював 
у державному єврейському теа-
трі, іцо, між іншим, мало би про-
демонструвати безпідставність 
підозр. Проте цей крок не вряту-
вав режисера — 26 грудня 1933 
року чекісти заарештували Кур-
баса в Москві. Висунуті звинува-
чення не мали нічого спільного 
з творчими «огріхами»: «Курбас 

Олександр Степанович, — читаємо у постанові про арешт, — 
викривається в тому, що був членом контрреволюційної Укра-
їнської в ій с ь ко вої о р га н і за ції». 

Допити почалися лише через три тижні, тож Курбас міг 
тільки здогадуватися про причини затримання. Перший же 
протокол від 17 січня 1934 року містить детальну біографічну 
Інформацію і категоричну заяву: «Винним себе не визнаю». 

Для доведення провини не було проведено жодних слід-
чих дій: ані обшуків, ані допитів рідних, зокрема так ніколи й 
не допитано дружину. Чекісти вже мали необхідні їм зізнання 
людей, які працювали з Курбасом. із їхніх свідчень випливало, 
що театр «Березіль» був одним Із пунктів підпільної УВО, сам 
Курбас входив до складу терористичноїланки, яка готувала за-
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Лесь Курбас у сталінському театрі абсурду 

махи на радянських державних діячів, і під час однієї з прем'єр 
у театрі (найкраще підходило відкриття сезону) мали бути вби-
тими Балицький, Постишев та Косіор. Виглядає, що чи не спра-
ва Курбаса надихнула Квентіна Тарантіно на сценарій «Безслав-
них виродків». 

Попри те, що Курбас був шокований оформленими як 
викривальні свідчення нісенітницями, він стояв на своєму і не 
визнавав звинувачень. Отож, колегія ОГПУ (Обьединенное го-
сударственное политическое управление — тодішня назва ор-
ганів безпеки СРСР) 26 лютого 1934 року постановила: «Справу 
разом з особою звинувачуваного [саме так — справа понад 
усе, а людина — лише тимчасовий додаток до неї. — Авт.] ске-
рувати в ГПУУРСР». 

Курбас повернувся до Харкова — міста своєї слави. Цього 
разу його чекали не овації, а допити. Через два тижні «роботи» 
чекісти отримали потрібний результат — написану тремтячою 
рукою режисера заяву. 

«Цим заявляю, — писав /Іесь Курбас, — про своє цілкови-
те і остаточне роззброєння у відношенні до Радянської влади 
і признаюся в тому, що належав до контрреволюційної орга-
нізації УВО». Завданням режисера, згідно із заявою, було «на 
театральному фронті спрямовувати хід культурно-творчого 
процесу в Україні на буржуазно-націоналістичні рейки». 

Неповних дві сторінки тексту — надто мало для викриття, 
і допити тривали. 17 березня режисер детально розповідає про 
три лінії своєї роботи — «репертуарну, художньо-формальну 
та виховання кадрів у націоналістичному дусі». Можливо, ре-
тельно вигадуючи факти антирадянської роботи в ідеологічній 
сфері, Курбас намагався відійти від раніше сформульованих 
звинувачень у тероризмі і полегшити свою долю. 

Чекістам було замало зламати людину, вони прагнули зни-
щити її морально і фізично, змусити заперечити все, що було 
суттю життя, з квітня 1934 року ув'язненого режисера відві-
дав заступник прокурора, щоби перевірити, чи не було пору-
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«Покаянно» заява Леся Курбо са, і о березня 1934 р. 
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шень у слідстві. Архівна справа 
зберегла протокол цих відві-
дин, чудовий зразок владного 
блюзнірства. 

«Питання: Чи є у Вас якісь 
скарги на дії ГПУ? Можливо, до 
Вас тут погано ставилися, зму-
шували зізнаватися. 

Відповідь: Абсолютно нія-
ких. Ставлення до мене у всіх 
випадках було наскрізь корект-
ним і виключно ввічливим». 

У подальшій розмові про-
курор, схоже, очікував від 
підсудного захоплення його 
долею і справедливістю радян-
ської влади: 

«Питання: Як Ви розці-
нюєте Ваш арешт, і які він, по-
вашому, мав наслідки? 

Відповідь: Мій арешт особиста катастрофа, і для мене сус-
пільна. Я визнаю, що тепер у суспільному сенсі щонайменше ін-
валід. Але як політичний і творчий суб'єкт почуваю себе поздо-
ровілим, причому спосіб лікування підказує мені порівняння: 
почуваю себе як істерик після дуже вдалого лікування доктора 
Фройда». 

Безглузді, зазомбовані відповіді швидше наштовхують на 
порівняння з пацієнтами іншого доктора — Павлова. 

9 квітня 1934 року судова трійка колегії' ГПУ засудила зла-
маного фізично і психічно режисера до 5 років таборів — до-
сить м'який як на ті часи вирок. Тож/Іесь Курбас мав шанси.ще 
вийти на волю і повернутися до життя. 

В'язничне фото Леся Курбаса. 
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Та великий акторський талант не допоміг йому переконати 
чекістів у своїй щирості. На волю режисер ніколи не вийшов — 
таборове поневіряння закінчилося в страшний для української 
культури день — з листопада 1937 року. Тоді до двадцятої річ-
ниці Жовтневої революції у Соловецькому таборі особливого 
призначення за вироками позасудових органів розстріляні 
/Іесь Курбас, Микола Куліш, Валер'ян Підмогильний, Павло 
Филипович, Валер'ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, 
Марко Вороний, Михайло Яловий... 

В один день було страчено понад сто представників укра-
їнської інтелігенції: відродження 1920-х стало «Розстріляним 
відродженням». 
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« . . . Я В Л Я Й С Ь отцом руководителя националисти-
ческой организации», або Трагедія отця Андрія 
Бандери 

Історики жартують, що якби у грек о-католицькій церкві Іс-
нував целібат, як у римо-католиків, українського національ-
ного відродження початку минулого століття могло б і не 
бути. У кожному жарті є доля жарту. 

Отець Андрій, хоч рано овдовів, зумів виховати сімох ді-
тей, дати їм добру освіту, зробити справжніми патріотами: троє 
доньок і чотири сини були членами національно-культурних і 
виховних організацій («Просвіти», «Лугу», «Пласту»), а згодом 

стали діячами націоналістично-
го підпілля. Усі дорого заплати-
ли за свою активність: Оксана, 
Володимира, Марта — відбули 
багато років сталінських табо-
рів, Богдан — імовірно, заги-
нув як член похідної групи на 
півдні України, Василь та Олек-
сандр — замордовані в нацист-
ському концтаборі Освенцім, 
Степан — убитий кілером КГБ. 

Не обійшла жорстока 
доля і їхнього батька, отця Ан-
дрія Бандеру. Активний учас-
ник становлення Західноукра-
їнської Народної Республіки, 
згодом капелан Української га-
лицької армії, діяч цілого ряду 
фомадських установ, він не міг 

Отець Андрій Бандєра та його "Є потрапити у поле зору ра-
дружина Мирослава Глодзшська. ДЯНСЬКИХ органів безпеки, іцо 
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Трагедія отця Андрія Банд ери 

V і 

розпочали свою діяльність на За-
хідній Україні після 1939 року. Проте 
вирішальним для отця Андрія стало 
те, що він був «батьком керівника 
н аці о нал істич н ої анти ра дя нсь кої 
організації» Степана Бандери, ім'я 
якого і для прихильників, і для во-
рогів стало символом непокори 
режиму. Про трагедію священика 
дізнаємося зі справи № 75140-ФП 
обсягом трохи більше ста аркушів, 
що вмістили в себе інформацію про 
останні дні його життя. 

Навесні 1941 року Сталін отри-
мав уже безліч попереджень від сво- Отець Андрій Баидера. 
їх розвідників і дипломатів про те, 
що його вірний союзник Гітлер ось-
ось розпочне наступ на СРСР. Та вождь народів не зважав на ці 
попередження — він був зайнятий іншою війною, яку розгорнув 
на новоздобутих західних територіях. Ворог був йому добре зна-
йомий — «український буржуазний націоналізм». Минуло не так 
багато часу, відколи Сталін переміг його на Великій Україні. Зни-
щення еліти, церкви, депортації і вимордування Голодомором 
селян як основних носіїв національної ідентичності — надійні ме-
тоди у цій війні. Вони мали би спрацювати й на Західній Україні. 

22 травня, рівно за місяць до німецького нападу, тут прово-
дилися звичні для вождя народів «бойові дії»: тривала депорта-
ція сімей репресованих та ще не пійманих підпільників. У селі 
Тростянець на Долинщині в хаті місцевого священика Андрія 
Бандери чекісти знайшли «нелегала» — члена ОУН, що пере-
ховувався тут від агентів радянської влади. Це стало безпосе-
редньою причиною арешту отця, якого спочатку відправили до 
обласного центру, а згодом (коли зрозуміли, хто потрапив до 
їхніх рук) — до самого Києва. Тут він перебував у внутрішній 
тюрмі НКВД за сумнозвісною адресою Короленка, 33. Перебу-
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Родина Бендер. Отець Андрій сидить перший ліворуч. Другий 
праворуч с т о ї т ь Степан Бондера. 

вав недовго — лише кілька тижнів, адже нічого корисного для 
НКВД розказати не міг. 

Допити, що розпочалися 9 червня, проводилися україн-
ською мовою, бо російською підслідний не володів. Отець 
Андрій і не намагався лукавити зі слідчими, бавитися в підпіль-
ника: він щиро зізнався, що вважає себе націоналістом за світо-
глядом, хоча до ОУН ніколи не належав. Чи усвідомлював, що 
переховує в себе державного злочинця? Так, усвідомлював, 
саме тому й переховував, що той боровся проти радянської 
влади та міг бути репресований. 

Нічого надзвичайно корисного для себе чекісти не почули і 
про дітей. Про те, що всі вони покинули домівку і поринули в на-
ціоналістичне підпілля, знали давно. Очевидно, найбільше ціка-
вили контакти зі Степаном, який очолював Революційний провід 
ОУН. Отець Андрій розповів, що останні вістки від сина отримав 
у серпні 1940 року. Тоді до нього прийшов зв'язковий, який пере-
дав священику хрестика, купленого Степаном у Римі. У Вічному 
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Кримінальна справа Андрія Бандери. 
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В'язничне фото Андрія Бандери, 194» р. 

місті провідник ОУН, за словами зв'язкового, мав зустрічатися з 
італійським міністром закордонних справ графом Чіано. Причи-
ною такої зустрічі було те, що Степан Бандера не довіряв німцям 
як союзникам. Як виявилося згодом, його побоювання зовсім не 
були марними. Зв'язковий мав іще одне завдання від провідни-
ка — перевести отця Андрія через кордон, врятувавши від ре-
пресій радянської влади. Проте священик відмовився, вважаю-
чи за обов'язок розділити важку долю своєї пастви. 

Допити, очевидно, не без застосування насильства, трива-
ли кілька тижнів до 25 червня 1941 року. їх не перервав навіть 
початок німецько-радянської війни. 29 червня, у той час, коли 
німецькі танки, врізавшись углиб СРСР, з кожним днем скоро-
чували відстань до Києва, доблесні чекісти були дуже зайняті. 
Вони палили «націоналістичну» літературу, конфісковану в Ан-
дрія Бандери. Акт про знищення шкідливого чтива містить 24 
позиції, серед яких «Історія України-Руси», «Історичні пісні», 
«Повість временних літ», «Проповіді» митрополита Андрея 
Шептицького. 

Слідство у справі завершилося 2 липня 1941 року. В обви-
нувальному висновку, складеному слідчими, йшлося про пере-
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ховування не/іега/іа, наявність націоналістичної літератури, на-
ціоналістичні переконання підслідного. Проте першим, а отже 
головним, звинуваченням священика було те, що він, «будучи 
батьком керівника закордонного проводу антирадянської на-
ціоналістичної організації ОУН Бандери Степана Андрійовича, 
підтримував із ним до останнього часу систематичний зв'язок». 

Менш як за тиждень відбувся «суд», який тривав менше 
двох годин. Відповідаючи на запитання суддів про дітей, отець 
Андрій гордо відповів: «Я своїм дітям дав належне виховання, 
прививаючи їм любов до України. Світогляди моїх синів і до-
ньок однакові». Судді, звиклі розмовляти лише зі зламаними 
генералами та маршалами, які визнавали себе японськими 
шпигунами, напевно, не сподівалися почути такого від старень-
кого священика. 8 липня о 18:40 оголошено вирок — Андрія 
Михайловича Бандеру засудити до найвищої міри криміналь-
ного покарання — розстрілу, і знову в обґрунтуванні одним 
із перших звучить звинувачення в батьківстві керівника ОУН. 
«Найгуманніший суд у світі» дав підсудному п'ять днів на оскар-
ження вироку. 

Але німці вже біля воріт, на підході до Києва, тож чекати 
було ніколи, ю липня 1941 року отця Андрія Бандеру розстрі-
ляли. 

Жодної інформації про місце його поховання справа не 
містить. Ймовірно, він знайшов останній спочинок у Биківні, 
де протягом 1937—1941 років ховали розстріляних НКВД у Ки-
єві. Тож тут серед тисяч інших замордованих комуністами по-
кояться останки священика, вбитого за те, що виховав дітей 
патріотами. 

Історія s грифом 
« С Е К Р Е Т Н О » 

64 



Чистильник, або розжалуваний герой 
«Я чистильник — той, хто вирішує проблеми». 

З фільму «Леон-кіллер». 

«Очищення», «чистка» — терміни, які часто використовува-
ла радянська влада, особливо в періоди масових репресій. Вони 
не мали нічого спільного із санітарним станом країни, адже 
чистили країну від «соціального бруду», т о б т о від людей, які 
заважали будувати світле майбутнє. Від чисток постражда-
ли сотні тисяч або й мільйони. 

Але були не лише жертви цих операцій, але й їхні виконав-
ці — чистильники. Часом після зміни політичної ситуації вони 
самі ставали жертвами чис-
ток від рук наступної генера-
ції. Саме завдяки такій опера-
ції проявив себе в історії Іван 
Олександрович Сєров, якого 
по праву можна назвати од-
ним із головних радянських 
чистильників. 

Підходив до кінця 1938 
рік, а з ним і апогей сталін-
ських репресій, відомий під 
назвою Великий терор, а 
з ним і... ЖИТТЯ ГОЛОВНИХ 
виконавців цього терору. 
14 листопада 1938 року Ста-
лін підписав секретний цир-
куляр, яким наказував: «Про-
вести ретельну перевірку 
всіх узятих на облік праців-
ників НКВД... Внаслідок цієї 
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Депортація «неблагонадійних» народів — один із головних 
інструментів їх упокорення. Північний Кавказ, 1944 р. 

перевірки органи НКВД повинні бути очищені від усіх ворожих 
осіб, які шляхом обману потрапили в органи НКВД, від осіб, які 
не заслуговують на політичну довіру». 

Серед «ворожих осіб» — найвище керівництво спецслуж-
би (майже всі керівники республіканських наркомів та облас-
них управлінь) на чолі з шефом Єжовим. На зміну їм прийшло 
нове покоління чекістів, яке, попри засудження попередників, 
дуже швидко перейняло їхні методи. 

До нового призову потрапив і Іван Олександрович Сєров, 
кар'єра якого справді вражала. Народився він у рік першої росій-
ської революції, у 1905-му, в одному із сіл Вологодської губернії 
і навряд чи досяг би службових висот, якби не інша революція, 
більшовицька. Майбутній чекіст швидко проявив неабиякий полі-
тичний хист — у 18 років стає членом комсомолу, а відтак секре-
тарем сільської ради, головою повітвиконкому. У 20 років стає 
курсантом військової школи, в 30 — начальником штабу дивізії. 

У поколінні Сєрова можна знайти чимало зразків стрім-
ких кар'єрних злетів, особливо військових. Проте більшість із 
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Це була перша масштабна чистка, яку організовував Іван 
Сєров, але далеко не остання. Вже через два тижні головний 
чекіст України доповідав керівництву про арешт з 914 осіб (не 
рахуючи військовополонених), до кінця жовтня 1939 року кіль-
кість зросла до 5 972, а в наступному, 1940 році, йшлося вже про 
44 тисячі в'язнів. Аби вирішити проблему переповнених тюрем, 
Сєров звертався до керівництва НКВД СРСР з пропозицією про 

них обривається страшною 
датою — 1937- Сєров уникнув 
небезпеки потрапити до ко-
горти «ворогів народу», біль-
ше того, їх нещадне знищен-
ня дало йому шанс зробити 
чи не найбільший стрибок у 
власній кар'єрі. Він вливаєть-
ся в поріділі після чисток 1938 
року лави чекістів і у вересні 
наступного року стає керів-
ником НКВД Української РСР. 
Це сталося на другий день піс-
ля початку Другої світової, в 
яку Радянський Союз вступив 
союзником Третього Райху, 
за що отримав свою частину 
здобичі — терени Західної 
України та Західної Білорусі, а 
потім і країни Прибалтики. Іван Сєров у радянській зон/ окупації 

Німеччини, 1945 р. До приєднання нових те-
риторій готувалися, ретель-
но збираючи інформацію про потенційних ворогів радянської 
влади — політиків, військових, громадських діячів, державних 
службовців чи незалежних інтелектуалів. Після 17 вересня 1939 
року такі відомості використовували чекісти для розгортання 
в Західній Україні операції під не дуже оригінальною назвою 
«Очищення». 
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відправлення в табори ГУ/ІАГу 
29 тисяч арештованих з України. 
Він був серед тих, хто вирішу-
вав долю ув'язнених вояків та 
офіцерів польської армГі, майже 
22 тисячі з яких були розстріляні 
в Україні, Білорусі та Росії. 

Десятки тисяч заарешто-
ваних та вбитих стали лише 
підготовкою до наступного 
грандіозного етапу «очищен-
ня» західноукраїнських теренів. 
Протягом неповних двох років 
звідси депортовано сотні ти-
сяч (за деякими підрахунками, 
близько мільйона) мешканців — 
українців, поляків, євреїв. 

Досвід Сєрова в організації 
таких операцій став у пригоді 
в Прибалтиці. Тож у квітні 1941 
року він береться за втілення в 

життя постанови ЦК Компартії «Про заходи щодо очищення 
Литовської, Латвійської і Естонської РСР від антирадянського, 
кримінального і соціально небезпечного елемента». 

Поки Іван Сєров активно боровся із «внутрішніми ворога-
ми» СРСР, країну атаковано зовнішніми. 22 червня колишні со-
юзники, німці, розпочали реалізацію плану «Барбаросса». Але 
навіть тоді актуальність боротьби із внутрішнім опором для 
радянської влади не зникла, а отже не зникала робота для че-
кістів, особливо таких досвідчених, як Іван Сєров. Саме йому 
доручено створити і командувати сумнозвісними загорожу-
вальними загонами («заградотрядами») та винищувальними 
батальйонами. Підчас війни він встиг повоювати і під Москвою, 
І в Криму, і на Кавказі. У два останніх регіони чекіст повернеть-
ся незабаром після відходу німців у звичній для себе ролі чис-

Іван Сєров, 1956 р. 
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Повстання в Будапешті, 1956 р. 

тильника — Сєров був одним із організаторів масових депор-
тацій у 1944 році народів Кавказу та Криму, обвинувачених 
радянською владою у співпраці з нацистськими окупантами. За 
це доблесний чекіст отримав високу нагороду — орден Суво-
рова І ступеня. 

Просуваючись на Захід разом із Червоною армією, Іван Сє-
ров знову опинився на Західній Україні. Ані його особисто, ані 
чекістів чи радянську владу в цілому тут не чекали як визволи-
телів, пам'ятаючи жахи першої радянської окупації. Тому нову 
адміністрацію зустріли активним рухом опору, який не вщухав 
ще десять років після завершення війни. Свою лепту в бороть-
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Придушення повстання радянськими еійськаліи, 1956 р. 

бу з українським визвольним рухом, звичайно, вніс І наш до-
свідчений чекіст: Сєров здійснював підготовку до депортації 
«бандпосібників та членів їх сімей». 

Проте на Західній Україні він надовго не затримався, а ру-
хався далі за Червоною армію. Іван Сєров брав участь у бороть-
бі з польським підпіллям Армії Крайової, в розбудові структур 
органів безпеки комуністичної Польщі як офіційний радник при 
Міністерстві публічної безпеки. І знову-таки, активна робота не 
лишилася без державного відзначення — борець із польським 
рухом за незалежність отримав найвищу польську військову 
нагороду «Віртуті мілітарі». 

Сєров розбудовував структури безпеки в радянській зоні 
окупації Німеччини. Саме він заклав основи комуністичної 
спецслужби, яка згодом стала відомою як «Штазі». Проте в 
Німеччині він займався не тільки державними справами, але 
й особистими. За численними свідченнями, чекіст був чи не 
найактивнішим серед представників радянської армії та адмі-
ністрації, які активно збагачувалися в переможеній Німеччині. 
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Сєров, між іншим, звинувачувався в присвоєнні значної суми 
грошей після організованого ним штурму «Райхсбанку» і навіть 
у спробі залишити у себе бельгійську корону. 

Проте це не завадило йому отримати найвищу радянську 
нагороду — 29 травня 1945 року указом Президії Верховної 
Ради СРСР Івану Сєрову присвоєно звання Героя Радянського 
Союзу з врученням ордена /Іеніна і медалі «Золота Зірка». І на-
віть серйозні внутрішньополітичні заворушення, які струсонули 
радянську верхівку після смерті Сталіна, не зачепили Сєрова. 
Він вчасно підтримав знайомого йому ще з 1939 року Микиту 
Хрущова в його боротьбі проти свого колишнього шефа /Іав-
рентія Берії. Останньому поразка коштувала життя, а Івану 
Олександровичу підтримка переможця обернулася отриман-
ням найвищого військового звання — генерал армії. Незва-
жаючи на відсутність війни, новоспечений генерал армії зумів 
окропити своє звання в свіжій крові, цього разу придушуючи 
Будапештське повстання 1956 року. 

Проте з вершини є лише один шлях — униз, і вже неза-
баром Сєров переконався в цьому. Цього разу йому не допо-
могли навіть неабиякий політичний досвід та вміння підлашто-
вуватися під ситуацію. Піддавшись новим віянням «відлиги» у 
1957 році він звертався до Генпрокурора СРСР з пропозицією 
провести реабілітацію жертв сталінізму, однак рекомендував 
обмежитися лише 1937—1938 роками. Адже з 1939 року насту-
пала черга його жертв. 

У 1958 році Сєров зміщений з посади керівника КГБ на 
менш впливову посаду керівника Головного розвідувального 
управління. Але це був тільки початок — у 1962 році після ви-
криття полковника ГРУ Пеньковського, який працював на за-
хідні розвідки, Сєров втратив і цю посаду. Далі одна за другою з 
нього почали «облітати» нагороди та звання — першим позбав-
лено (заслуженого за депортації) ордена Суворова, далі — ор-
дена /Іеніна і звання Героя Радянського Союзу. Згодом Сєрова 
понизили на три ступені до звання генерал-майора і, нарешті, в 
1965 році його було виключено з партії. 
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Сподівання Івана Олексан-
дровича, що й цього разу якось 
утрясеться і він знову повернеть-
ся на вершини влади, не виправ-
далися. Спроби реабілітуватися 
перед новими керівниками кра-
їни Брежнєвим, Андроповим та 
Горбачовим не дали жодних ре-
зультатів. 

Помер Сєров 1 липня 1990 
року, не дочекавшись ані понов-
ного визнання своїх заслуг перед 
радянської владою, ані суду за 
участь в її злочинах після падіння 
СРСР. 

Іван Сєров, поки ще герой та 
орденоносець. Початок 1960-х. 

P. 5. Ще одну нагороду розжалуваний герой втратив вже після 
смерті — Указом Президента Польщі Аєха Валенси Івана Сєро-
ва в 1995 році позбавили найвищої польської військової нагоро-
ди «Віртуті мілітарі». 
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У травні 1954 року до рук гебістів потрапив Гдловний коман-
дир УПА Василь Кук. Наступного, 1955-го, при спробі захоплен-
ня гине провідник ОУН на Волині Анатолій Маєвський. Керівні 
ланки підпілля цілком ліквідовані, залишилося провести «за-
чистку» теренів від окремих його вогнищ. 

Радянським органам безпеки знову дове/іося мобілізува-
ти свої зусилля у 1956 році, аби спинити наростання активізації 
руху опору, породженого як внутрішніми (повернення з табо-
рів політв'язнів після лібералізації режиму), так і зовнішніми 
(повстання в Будапешті, заворушення в Польщі) причинами, 
/іише в другій половині 1950-х вони могли впевнено констату-
вати, що придушення повстання, яке чекісти щорічно з 1944 
року обіцяли керівництву партії, нарешті відбулося. 

Останнім його акордом мала стати ліквідація Степана 
Бандери — людини, яка і для самих учасників, і для ворогів 
визвольного руху стала його символом. 15 жовтня 1959 року 
кагебісти доповіли Микиті Хрущову про вбивство в Мюнхені 
провідника націоналістичного руху. Та цій події не судилося 
стати завершальним актом у протистоянні. Через півроку, 
12 квітня 1960 року, на теренах Підгаєцького району Терно-
пільської області відбувся останній бій групи підпільників, під 
час якого двоє з них загинули, а підпільниця, що була з ними, 
потрапила в полон. Тож останнє слово таки було за повстан-
цями. 

Тим часом головний акцент у протистоянні між українсь-
ким національним рухом та комуністичним режимом змістив-
ся в інформаційну сферу. При цьому представники української 
діаспори активно використовували історію Української по-
встанської армії. Адже вже саме поширення інформації про 
УПА та її тривалу боротьбу підважувало міф про неперемож-
ність комуністичного режиму. 
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М<Р 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БГЗОПАСНОСТИ 
nun t.'OBETE МИНИПЧ'ОН УКІ'АИНСкОЙ ССР 

СОШ-ГЩЕНІ (О СЕКРЕТНО 

С Б О Р И И К 
доку ментон о с і р> ктуре и характере am исонсгской 
деятсл ь пості і «Оргашг-.ации украинских нацноиали-
стов ОУН» и «Украинской покстанческой армии -
У ПА»; о методах її приемах атектурно-опсративной 
работьі оргаїюв госуларсгасшюй бетопасиоспі 
Україшьт по лигквидацші срганкзованної о нодполчя 
О У Н н вооружснньіх банд У П А на террятории 

республіки в псрно;- 194Н - 1954 гг. 

(н 98 томах) 

Фонд ігечатимх наданий 
Арх її. X' 372, тим 1 

КИЕВ 19(>2 г 

Обкладинка одного з томів справи № 372, в якій зібрані документи 
підпілля та матеріали НКВД про боротьбу з ним. 
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Фотоальбом зі світлинами повстанців з/ справи № 398. 

Крім того, це яскраво демонструвало методи утверджен-
ня радянської влади в Україні і ставило під сумнів її леп'тимність. 
Перші праці з історії УПА з'явилися іце тоді, коли боротьба три-
вала. їхніми авторами були колишні учасники визвольного руху 
(книги Миколи Лебедя — 1946 рік та Петра Мірчука — 1953 
рік). У1957 році опубліковано перший збірник документів УПА, 
почали з'являтися спогади ветеранів армії. 

Така активність діаспори провокувала радянську реакцію. 
Рівень комуністичної пропаганди про «українсько-німецьких 
буржуазних націоналістів» виявився явно недостатнім. Звичай-
не замовчування теж спрацьовувало дедалі важче, особливо 
в умовах хай обмеженої, та все ж лібералізації режиму в часи 
«відлиги», коли дедалі частіше почали порушуватися раніше за-
боронені теми. 

Тому в надрах КГБ визріла ідея підготувати масштабне до-
слідження та збірник документів, який викривав би «злочинну 
суть українського буржуазного націоналізму» і розповідав би 
про «героїчну» з ним боротьбу. Матеріалів, що могли стати 
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Вилучено у повстанців зброя. 

основою для роботи про ОУН та УПА, у сховищах чекістів було 
більш ніж достатньо — адже документи підпілля для них були 
такою ж важливою ціллю, як і самі підпільники. За понад десять 
років боротьби їх зібрано сотні тисяч. Політична ситуація кінця 
50-х — початку бо-х років XX ст. дала добру нагоду їх узагаль-
нити. 

Проте, визначальними були все ж, схоже, не політичні при-
чини, а мотиви особистого характеру. Безстрашні воїни «плаща 
і кинджалу» хотіли слави. їхня кривава боротьба була практич-
но невідома більшості суспільства, яке й не уявляло масштабів 
протистояння в Західній Україні. Вони отримали безліч відом-
чих і державних нагород, мали дуже хороше соціальне забез-
печення — один день у боях проти підпілля зараховувався у ви-
слугу років за три, плюс інші додаткові нарахування. 

Але все це не могло задовольнити амбіцій людей, котрі 
прагнули визнання і слави, хотіли усім розповісти про свої «под-
виги» та увіковічнити їх. Станом на кінець 1950-х більшість ко-
лишніх учасників боїв із підпіллям досить високо просунулися 
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ГАЛУ ІРВМОЛКІ-ЖЛЕІНИН АРХІВ , Г я СЛУЖНІ Мlllh kit VКРАЇНИ 
Фи«и А О 

Лрмашій.К* Л98 ШМ ІТЧКТННП* 

Обкладинка і сторінки альбому графіки Н'та Хасевича. 
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по службовій драбині, мали високі військові звання і могли за-
ручитися підтримкою найвищого керівництва Комітету. 

Вперше ідея про необхідність узагальнення матеріалів 
боротьби з українським визвольним рухом була озвучена го-
ловою КГБ УРСР Віталієм Нікітченком 28 серпня 1959 року. За 
його вказівкою створено робочу групу з 24 чекістів, що мали 
зібрати пропозиції щодо підготовки збірника та розробити 
методологію роботи. Склад групи чи не найкраще свідчив про 
серйозність намірів ініціаторів: серед них було 15 полковників, 
6 підполковників, з майори — усі обіймали керівні посади в 
радянських органах безпеки в західноукраїнських областях в 
1940—1950-х роках, не лише брали безпосередню участь у лік-
відації підпілля, але й керували цим процесом. 

Згідно із вказівками робочої групи, в усіх обласних архівах 
КГБ та в Києві розпочалася масштабна робота з виявлення до-
кументів, що висвітлювали структуру підпілля, його тактику, 
діяльність окремих керівників, особливості боротьби із ним 
НКВД. Окремо наголошувалося на агентурній роботі проти під-
пілля, особливо на створенні легендованих структур (псевдо-
повстанських відділів та ланок мережі ОУН), які чекісти вважа-
ли вершиною своєї оперативної майстерності. 

Колишній начальник УМГБ у Станіславській (тепер Івано-
Франківській) області полковник А. Костенко, до прикладу, 
пропонував обов'язково використати документи чекістських 
агентурних операцій з ліквідації керівництва ОУН, проте не за-
бути й про попередній досвід 1920-х. Він, зокрема, вказує на 
знищення на Харківщині повстанського загону «Пустовойта» 
чисельністю 150 вояків — Костенко особисто проникнув у цей 
загін і підвів під оперативний удар чекістів. 

Для посилення роботи із систематизації зібраних докумен-
тів голова КГБ УРСР Нікітченко дав вказівку відрядити до Ки-
єва співробітників із західноукраїнських управлінь, крім того, 
долучити до роботи звільнених у запас службовців, які безпо-
середньо брали участь у боротьбі проти українського підпілля. 
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З бюджету КГБ виділено значну на той час суму—понад десять 
тисяч карбованців. Про хід роботи Нікітченко звітував своєму 
безпосередньому шефу, голові КГБ СРСР Шелепіну. 

Перший етап завершено на початку 1962 року: результатом 
стало створення справи N® 372 під розлогою, майже бароковою 
назвою «Збірник документів про структуру та характер анти-
радянської діяльності "Організації українських націоналістів — 
ОУН" та "Української повстанської армії—УПА"; про методи та 
заходи агентурно-оперативної роботи органів державної безпе-
ки України з ліквідації організованого підпілля ОУН і озброєних 
банд УПА на території республіки в період 1943—1954 pp.». Спра-
ва складалася з 98 томів, що разом містили 36 647 аркушів. 

Дослідницька робота настільки захопила чекістів, що вони 
продовжили її і після офіційного завершення проекту — пошук 
та систематизація документів тривали до кінця 1963 року. Так 
створено ще дві додаткові справи №№ 376 та 398, що склада-
лися з конфіскованих у підпільників документів. 

Фото з убитими повстанцями. Саме таких світлин найбільше 
в альбомах ННВД, адже вони — підтвердження «ефективної 

роботи» органів. 
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Трофейне повстанське фото, яке використовувалося для розшуку 
підпільників. 

Обсяг укладеної КГБ колекції матеріалів на сьогодні — це 
242 томи (103 томи у справі № 372, 88 — у справі № 376, 51 — 
у справі № 398, серед них ю томів копій з архівів польської ко-
муністичної безпеки). Величезна кількість документів про УПА 
збереглася тільки тому, що були долучені до цієї справи [ від-
правлені до Києва, адже на місцях вони могли бути знищені як 
такі, що «не мають оперативної цінності». 

Частина із надзвичайно важливих матеріалів таки потра-
пила під ніж — за наказом Nfi 00150 у 1990 році знищено опе-
ративно-розшукові справи «Берлога» на Провід ОУН в Україні 
(з понад 30 томів лишилося тільки 8) та на Романа Шухевича 
(з 13 томів справи залишився тільки 1). Завдяки справі № 372 до 
нас дійшли копії деяких із цих документів. 

Справи містять унікальну колекцію фотографій (кілька ти-
сяч, зібраних в окремих 15 томах), повну добірку графічних 
робіт відомого повстанського художника Ніла Хасевича (її пе-
редано до музею Великої вітчизняної війни), негативи фото-
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графій, колекція фіктивних і справжніх печаток різних органів 
влади, зібраних підпільниками, типографські шрифти, іцо вико-
ристовувалися в підпільних друкарнях. 

Тож чекістами пророблено справді величезну архівно-по-
шукову роботу, але чи отримали вони очікувану славу? Ні, бо 
поки тривав проект, змінилося керівництво КГБ та й держави 
загалом, яке швидко згорнуло хруїцовську відлигу і впевнено 
повернуло в епоху «застою». Тому про відкриття якихось но-
вих сторінок минулого не могло бути й мови, навіть якщо вони 
розповідали про «героїчну боротьбу чекістів». 

Адже навіть таке подання інформації засвідчувало ма-
совість та завзятість українського визвольного руху. Тож ра-
дянська влада знову повернулася до тактики замовчування 
його історії. «Подвиги» чекістів знайшли своє відображення 
лише у спеціальних підручниках, виданих Вищою школою КГБ 
ім. Ф. Дзержинського (на зразок 
книги: Шульженко Б., Хамазюк И., 
Данько В. Украинские буржуазньїе 
националистьі. — Москва, 1963), 
доступ до яких мали тільки співро-
бітники спецслужби. 

Через кілька десятиліть після 
створення колекції історія жорсто-
ко пожартувала з чекістів — зібра-
ні ними документи стали майже 
головним джерелом історії УПА. 
Саме завдяки цим матеріалам су-
часні українські та закордонні до-
слідники поступово повертають 
із небуття правду про український 
визвольний рух 1940—1950-х років. 
Тож чекісти власними руками ство-
рили пам'ятник своїм ворогам — 
воякам Української повстанської 
армії. 
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Дмитро Вітовський, син Дмитра 

і листопада 1918 року українські вояки зайняли Львів. Того ж 
дня було проголошено створення Західноукраїнської Народ-
ної Республіки. Такі рішучі дії стали несподіваними не тільки 
для поляків, які готувалися захопити столицю Галичини, але 
й для багатьох українських політиків, котрі воліли продовжи-
ти переговори з австро-угорською владою про передачу їм 
керівництва краєм. Лідером революції, що увійшла в історію 
під назвою Листопадовий зрив, був 31-літнш сотник Дмитро 
Вітовський. 

Рішучість, активність, вміння взяти на себе відповідаль-
ність у критичні моменти чітко вирізняли молодого офіцера 
на фоні політиків того часу. Після створення ЗУНР він став ко-

мандиром її збройних сил та 
державними секретарем (мі-
ністром) військових справ. У 
цю бурхливу добу українці в 
його особі могли отримати 
якщо не Наполеона то, при-
наймні, Юзефа Пілсудсько-
го, політика і військового, 
здатного довести українську 
революцію до переможного 
завершення. 

Проте доля розпоряди-
лася інакше: 4 серпня 1919 
року Дмитро Вітовський 
загинув в авіакатастрофі. 
Пов'язані Із ним надії роз-
віялись, залишилась лише 
пам'ять про творця Листо-
падового чину... та син, кот-
рий народився за місяць до 
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смерті батька, 7 липня 1919 року. Хлопчика на честь тата та діда 
також охрестили Дмитром. Доля його виявилася не менш дра-
матичною за батькову, часом химерно переплітаючись із нею. 

Попри те, що Дмитро не міг пам'ятати батька, схоже, він 
багато в чому намагався його наслідувати. Виріс активним 
українським патріотом, хоча дитинство в сім'ї з вітчимом-по-
ляком минуло у Вільнюсі, навчався на військового льотчика, 
врешті став одним із командирів УПА, загинув як борець за не-
залежність свого народу. Жити йому судилося ще менше, ніж 
батькові — 28 років. Його коротке, але яскраве життя вмісти-
лося під обкладинкою архівно-кримінальної справи № 67449. 

До українського національного руху Дмитро активно до-
лучився в 1938 році, відразу після переїзду з Вільнюса до Льво-
ва. Тут він навчався на географічному факультеті Львівського 
університету. Серед студентів було багато членів ОУН, і одним 
із них став Дмитро. Навесні 
1939 року він уже організа-
ційний референт рідного гео-
графічного факультету і керуе 
осередком з 36 осіб. Така кіль-
кість членів підпільної мережі 
тільки на одному факультеті 
одного зі львівських вишів 
свідчила про готовність укра-
їнської молоді до рішучих дій 
задля відстоювання своїх на-
ціональних прав. 

З приходом восени 1939 
року на західноукраїнські зем-
лі радянської влади почали-
ся масові арешти активістів 
українських організацій, осо-
бливо членів ОУН. Дмитро Ві-
товський уникнув тоді арешту, 
бо в лютому 1940 року був 
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Відділ Військово-польової жандармерії УПА. 

мобілізований до Червоної армії. У час найбільшого розгортан-
ня репресій у Львові він перебував далеко — у місті Енгельс, де 
навчався в першому авіаційному училищі. У березні 1941 року 
молодший лейтенант Вітовський був скерований у 273-тю спе-
ціальну ескадрилью. Влітку, напередодні німецького нападу, 
Дмитро отримує відпустку і приїжджає до Львова. Тут він віднов-
лює зв'язок із оунівським підпіллям і більше не повертається до 
Червоної армії. 

Бурхливі 1941—1943 роки не зачепили Вітовського. Протя-
гом цього часу він поза епіцентром подій, працюючи лісничим у 
митрополичих угіддях. Тим часом наростає протистояння між 
ОУН та німецькою окупаційною адміністрацією. У вересні 1941 
року масово арештовують українських підпільників, багатьох із 
них відправлено до німецьких концтаборів. В інструкціях служ-
би безпеки Третього Райху з листопада 1941 року бандерівці 
трактуються як небезпечні злочинці, які готують антинімецьке 
повстання, тому підлягають негайному арешту або знищенню. 
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Наприкінці 1942 року антинімецький спротив на Во/іині і 
Поліссі виливається в створення повстанських вагонів, що зго-
дом об'єднуються під назвою УПА. З літа 1943 року аналогіч-
ні процеси починаються на теренах Галичини. Тут у лісах тво-
ряться відділи Української народної самооборони, яка згодом 
переформатовується в групу УПА—Захід. Саме тоді до підпіль-
ників приєднується Дмитро Вітовський, який також опинився 
під загрозою німецького арешту. Тоді ж, улітку 1943 року, він 
востаннє бачиться зі своєю родиною — дружиною, мамою та 
сестрою. 

Повстанські відділи потребували командирів із військо-
вою підготовкою, тому командування УПА створює старшин-
ські (офіцерські) школи, які мали забезпечити армію керівними 
кадрами. Дмитро Вітовський, який мав радянську військову під-
готовку, активно включається в роботу однієї з таких шкіл — у 
Карпатах в околицях гори Магура. «Військовий вишкіл, — роз-
повідав він, — готував сотенних, курінних та інших командирів 
для УПА. Всього на вишколі було 218 осіб. Перший вишкіл було 
випущено в липні 1944, коли було випущено 196 осіб, інші ви-
шкіл через відставання не завершили». Серед предметів, які 
викладалися курсантам, — зброєзнавство, теренознавство, 
стройовий та ідеологічний вишкіл, тактика. 

Важливим для новоствореної армії було утримання дис-
ципліни, дотримання вояками наказів командування, засте-
реження можливих зловживань щодо мирного населення. 
Особливо актуальним це стало із приходом радянської влади, 
яка не лише посилила збройні акції проти повстанців, але на-
магалася тиснути на них психологічно, оголошуючи амністію 
та «прощення тим, хто зголоситься добровільно». У листопа-
ді 1944 року в УПА створюється Військово-польова жандар-
мерія (ВПЖ), яка отримує повноваження жорстко зупиняти 
будь-які спроби порушення дисципліни. Дмитра Вітовського 
призначають комендантом ВПЖ на Станіславівську (тепер 
Івано-Франківську) область. Саме він був автором дисциплі-
нарного статуту повстанської армії, яким передбачалися такі 
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ступені покарання: попередження, переведення винного в ін-
ший відділ, арешт та суд. За особливо тяжкі порушення кара-
ли розстрілом. 

У травні 1945 року, коли функції ВПЖ було передано Служ-
бі безпеки ОУН, Дмитра Вітовського призначають командиром 
Тактичного відтинка «Магура». Він здійснює командування 
дев'ятьма сотнями (разом майже 1 200 вояків) на території то-
дішньої Дрогобицької області. Головним завданням повстанців 
було завадити укріпленню радянської влади, головним супро-
тивником стали війська НКВД. «Ціль наша і завдання, — ствер-
джував Вітовський під час судового процесу, — безжальна бо-
ротьба з органами безпеки СРСР, в обвинувальному висновку 
неправильно вказано, що ми боролися проти Червоної армії». 
Ці неправильні звинувачення згодом ще довго використовува-
тимуть проти всієї УПА. 

Дмитро Вітовський — командир Першого словацького 
рейду влітку — восени 1945 року, завданням якого було про-
вести пропагандистську роботу на теренах Словаччини та на-
лагодити співпрацю з місцевим антикомуністичним підпіллям. 

Взимку 1946 року повстанські відділи отримали наказ пе-
решкодити проведенню радянською владою виборів, заплано-
ваних на лютий того року. Аби організувати «найдемократич-
ніші вибори», Кремль зосередив на Західній Україні величезну 
кількість військ. У так званій Великій блокаді, що тривала про-
тягом першої половини 1946 року, за підрахунками підпілля, 
участь брало більше півмільйона радянських військ, практично 
у кожному населеному пункті було зосереджено військовий 
гарнізон чисельністю від 25 до юо солдатів. В результаті УПА 
зазнала великих втрат вбитими чи полоненими. Ця операція 
стала доленосною і для Дмитра Вітовського. 

26 березня 1946 року підчас повернення до місця своєї зи-
мівлі в лісі, неподалік від села Кам'янка Сколівського району на 
Львівщині, Вітовський із групою охоронців потрапив у засідку. 
Повстанці пробилися з оточення і намагалися відірватися від 
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Вирок військової колегії Верховного суду СРСР 
у справі Дмитра Вітовського, 8 квітня 1947 р. 
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чекістів. Через два дні вони знову натрапили на ворога. У завзя-
тому бою вісім повстанців загинули, а командир, потрапивши у 
безвихідь, вистрелив собі у скроню. 

Важко пораненого, але ще живого Дмитра Вітовського че-
кісти вирішили забрати із собою, оскільки в захопленій із ним 
торбі виявили документи, які свідчили, що їм до рук потрапив 
командир високого рангу. Протягом кількох місяців тривало 
лікування Дмитра у Станіславівському тюремному шпиталі. Він 
потрібен був чекістам для отримання інформації, тож лікарі 
завзято боролися за його життя. Довгий час не вірили, що він 
виживе, тому навіть не оформляли сам факт арешту, очікуючи 
кожного дня можливої смерті затриманого. Та лікарі врятува-
ли Дмитра, лише для того, щоб віддати на тортури і допити. 

За вказівкою міністра внутрішніх справ УРСР Тимофія 
Строкача ледве живого Дмитра Вітовського відправили до 
Львова, де 25 червня розпочалося слідство. У липні його знову 
повернули до Станіславова, а в серпні скерували до Києва, де 
він перебував до завершення слідства в грудні 1946 року. Слідчі 
ретельно записували вибиту у важкопораненого інформацію, 
яка була необхідна для фізичної ліквідації повстанського руху, 
оформляли свідчення як каяття, що давало можливість вико-
ристовувати їх згодом для ідеологічної боротьби з УПА. 

Врешті, 16 грудня після піврічних допитів слідство припи-
нили. 25 грудня було сформульовано обвинувальний висновок 
і його справу, як колишнього радянського військовослужбов-
ця, відправили до розгляду Воєнного трибуналу Київського 
гарнізону. 

4 лютого 1947 року трибунал виніс свій вирок — позбавити 
Дмитра Вітовського військового звання молодшого лейтенан-
та та присудити найвищу міру покарання — розстріл. У виснов-
ку Воєнної колегії Верховного суду СРСР підтверджено це рі-
шення, оскільки «доведена провина засудженого Вітовського 
у зраді батьківщині, яка виявилася в тому, що будучи офіцером 
радянської армії, він у 1941 році вступив в антирадянську орга-
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нізацію ОУН і як активний ч/іен цієї організації обіймав командні 
посади в УПА і проводив активну боротьбу проти радянської 
влади». 

В /іисті від 8 квітня 1947 року го/іові Воєнної ко/іегії наказу-
ється негайно виконати вирок, а також дається вказівка «щодо 
встанов/іення місця перебування повно/іітніх ч/іенів сімї зрад-
ника батьківщини та їх репресування». Чи були репресовані ро-
дичі Дмитра, який не мав із ними контакту від часу свого пере-
ходу в підпілля в 1943 році, у справі не зазначається. Як немає 
тут і документа, який би точно вказував, коли саме було вико-
нано смертний вирок. 

Натомість надзвичайно цікавими і показовими є два остан-
ні аркуші справи. Це — висновок по архівно-кримінальній спра-
ві на Дмитра Вітовського з приводу його можливої реабілітації. 
Півтори сторінки документа — довгі цитати зі слідчих матеріа-
лів радянських органів безпеки, які підсумовано: «Є всі підста-
ви вважати, що Вітовський реабілітації не підлягає, оскільки він 
був активним членом організації, яка ставила собі за мету вес-
ти збройний опір органам Радянської влади на шкоду військо-
вій моці СРСР, державній незалежності або недоторканності 
його території». 

Документ, написаний чиновником незалежної української 
держави в 1997 (!) році, практично один в один збігається з на-
писаним радянськими прокурорами 50 років тому. Боротьба 
за незалежність України, яка водночас була антирадянською 
боротьбою, в незалежній Україні залишається злочином. 

Злий жарт історії: висновок писався в обласному управлін-
ні СБУ у Львівській області, офіс якого розташований на вулиці 
Дмитра Вітовського, батька нереабілітованого, який також бо-
ровся за свободу України. 
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Історики мали би бути вдячними зрадникам підпілля. Адже 
їхні свідчення, вибиті силою чи витягнені обіцянками кращо-
го життя, є неоціненним джерелом. Читаючи протоколи до-
питів, дослідники опиняються по один бік барикад зі слідчими 
НКВД і вишукують максимум потрібної інформації. Різниця в 
тому, що тепер її використовують для відтворення карти-
ни минулого, увічнення пам'яті загиблих, а тоді добували з од-
нією метою — знищення підпілля та окремих діячів. Із прото-
колу допиту «розколотого» повстанця можна дізнатися про 
структури руху опору, його персональний склад, особливості 
роботи. Часто це відомості, які неможливо отримати деінде. 

Такими є, до прикладу, протоколи допитів Артемізії Га-
лицької. Ко/їишній керівник ОУН на Буковині у своїх свідчен-
нях дає розлогу й детальну картину діяльності підпілля на під-
контрольних їй теренах, називає прізвища і посади сотень (!) його 
учасників. Тому сьогодні архівно-кримінальна справа № 67446 
на Артемізію Григорівну Галицьку — головне джерело для до-
слідників діяльності ОУН на Буковині. Матеріали справи опублі-
ковані в дев'ятому томі нової серії «Літопису УПА». У цій же кни-
зі подана коротка біографія Артемізії, з якої важко зрозуміти, 
що штовхнуло підпільницю на зраду та спонукало її «всипати» 
практичну всю очолювану мережу. Адже в підпіллі вона не була 
випадковою людиною, її знали як глибоко ідейну і переконану 
націоналістку. 

Артемізія Галицька народилася 1912 року в с. Садгора 
Чернівецької області в багатодітній родині. Після завершення 
навчання у вчительській гімназії в Ботошані, з 1932 року пра-
цювала вчителькою. Була активісткою просвітницького руху, 
попри заборону румунської влади, навчала дітей української 
мови, історії, культури. За це молода вчителька переслідувала-
ся і неодноразово втрачала роботу. У 1940 році, після приєд-
нання Західної України та Буковини до УРСР, вона налагодила 
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Агентурно-бойово групо підполковника МГБ Віталія Захарова 
(сидить у центрі), яко діяло на Прикарпатті. 

зв'язок із членами ОУН із Галичини. Після відступу радянської 
влади Артемізія продовжила роботу в націоналістичному русі 
під румунською окупацією. Зокрема брала участь в організації 
втечі з лікарні керівника підпілля ОУН Буковини М. Колотила — 
«Кобзаря», затриманого румунами. 

Тікаючи від румунського арешту, у 1942 році Артемізія 
перебралася до Львова, проте й тут було неспокійно. У листо-
паді — грудні того ж року містом прокотилася німецька хвиля 
арештів членів ОУН, тому Артемізія Галицька переїхала до Ко-
ломиї. Тут вона бере участь в організації та проведенні вишко-
лів оунівців, викладаючи санітарну справу та ідеологію. Крім 
того, виконує функції зв'язкової між підпіллям рідної Буковини 
та Галичини. На початку 1944 року її забирає на роботу рефе-
рент зовнішніх зв'язків Проводу ОУН Микола /Іебедь. Артемізія 
бере участь у підготовці та проведенні переговорів між україн-
ським визвольним рухом та румунською окупаційною владою. 
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26 березня 1944 року Артемізія Га/іицька—«Мотря» з охо-
роною у складі ю осіб повернулася на рідну Буковину, аби очо-
лити місцеве підпілля та творити відділи Української повстан-
ської армії. ЇЇ активну роботу на цій посаді перервав арешт 
НКВД. 

Біографія підпільниці в «Літописі УПА» закінчується таким 
абзацом: «Формально А. Галицька була заарештована УНКВД 
по Чернівецькій області 18 квітня 1945 року». Такоц) була специ-
фіка радянської слідчої системи — людей тримали у в'язницях 
місяцями без офіційного арешту, намагалися з'ясувати і вико-
ристати їх можливості, а вже потім офіційно заарештовували. 
31 серпня 1945 року військовим трибуналом військ НКВД Чернівець-
кої області вона була засуджена за статтями 54-1 «а» та 54-11 Кри-
мінального кодексу УРСР до розстрілу. Однак Військова коле-
гія Верховного суду СРСР рішенням від ю жовтня 1945 року, 
«взявши до уваги, що засуджена Галицька допомогла радян-
ським органам у ліквідації підпільної організації ОУН на терито-
рії Буковини», замінила розстріл на ю років виправно-трудових 
таборів. Відомостей про подальшу долю у справі немає. 

Далі «/Іітопис УПА» подає тексти протоколів допитів ко-
лишньої підпільниці, в яких вона «сипле» своїх товаришів. На 
жаль, пояснень, коли і за яких обставин стався реальний, а 
не формальний арешт Артемізії, книга не містить. А відповідь 
саме на це запитання проллє світло і на інше, навіть важливі-
ше — чому і як відважна повстанка стала зрадницею. 

А сталося це через бочку, але не ту, що витвір рук бонда-
ря, а вигадливу операцію НКВД. «Бочкою» підпільники назива-
ли особливий вид операцій чекістів, у документах радянської 
спецслужби зустрічаємо більш формальну назву «Літерний 
захід "ЛП"». ЛП — очевидно, означає «легендований провід». 
Тож маємо справу з діяльністю сумнозвісних агентурно-бойо-
вих груп, які діяли під виглядом повстанців. Деталі «Бочки» для 
«Мотрі» дізнаємося з виписки з агентурної справи «Фанатики», 
яка збереглася в 372-й справі, одній зі сформованих чекістами 
для прославлення власних подвигів. 
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Ї 1 Г І С Т ! к ш ї ї 

Попередження підпілля для населення про діяльність 
проеокативних груп. 

Отже, Артемізія Галицька — «Мотря», провідник ОУН Бу-
ковини, була захоплена 27 грудня 1944 року, тобто за чотири 
місяці до офіційного арешту. Під час затримання непокірна по-
встанка спробувала покінчити життя самогубством і вистрели-
ла собі в голову. Проте чекісти не дали їй вмерти — терміново 
під пильною охороною відправили на операцію в Чернівецьку 
лікарню. Прийшовши до тями, Артемізія зрозуміла: втекти їй не 
вдасться, тому вчинила другу спробу самогубства — «прагнучи 
смертельного результату, намагалася пальцем відкрити рани в 
районі голови». Проте й цього разу померти не дали. 

Затриманий разом з Артемізією підпільник Мирослав Гай-
дук швидко зламався і надавав усю необхідну слідству інфор-
мацію. Про свою провідницю вік заявив, що це «людина, яка ні-
коли не дасть потрібних свідчень про ОУН та УПА на Буковині». 
Тому чекісти вирішили випитати все підступом, організувавши 
«викрадення» жінки з лікарні «оунівцями». 
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Операцію провели на Різдво, 7 січня 1945 року. «Підпільни-
ки» доставили Артемізію на конспіративну квартиру в Чернів-
цях, привели до неї лікаря, який продовжив лікування. Це був 
професор, хірург Булевський, який в роки війни перебував у 
партизанському загоні Медведєва, а тепер зображав колиш-
нього діяча відділів отамана Тараса Боровця — «Бульби». Ін-
шими учасниками смертельної гри були: заступник начальника 
УНКВД підполковник Біленко — в ролі представника Проводу 
ОУН «Тараса», начальник оперативного відділення УНКВД стар-
ший лейтенант Гончаренко — в ролі референта СБ «Івана», а 
також оперуповноважений відділу боротьби з бандитизмом 
старший лейтенант Гусак — у ролі підпільника «Стецька». До 
розробки залучено також дві жінки, утримувачі конспіративних 
квартир «Даша» і «Клава». Щоб підсилити враження реальнос-
ті, чекісти імітували небезпеку можливого повторного арешту 
Артемізії і двічі міняли конспіративні квартири, «побоюючись 
провалу». При цьому хвору підпільницю перевозили в порож-
ній шафі чи дивані. 

«Мотря», яка сама організовувала втечу з лікарні свого то-
вариша в 1942 році, повірила у порятунок. Коли їй стало краще, 
«Тарас» оголосив, що йому від імені Проводу ОУН доручено про-
вести слідство, щоб з'ясувати причини провалу підпільних клітин 
після її арешту. Слідство проводитиме «есбіст» «Іван», якому Ар-
темізія повинна була подати повні списки підпілля для перевірки 
та виявлення провокаторів. При цьому «Іван» був досить жорст-
ким слідчим і грав роль «поганого поліцейського». «Добрим» 
був «Стецько», «який проявляв особливу турботу та увагу до 
"Мотрі"», чим привернув її до себе... Скориставшись дружбою і 
довірою «Мотрі», «Стецько» отримав від неї додаткові відомості 
про багатьох членів ОУН. При цьому встановлено, що «Мотря» 
не передає змісту своїх бесід зі «Стецьком» «Івану». 

У результаті такого допиту чекісти отримали інформацію 
про 242 членів ОУН на Буковині, не рахуючи складу куреня УПА, 
а також дані про підпільників з інших областей — усього понад 
боо осіб! 
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Агентурно-бойова група, Станіславівська область. 
Початок 1950-х pp. 

«У ході оперативної реалізації матеріалів, отриманих у ре-
зультаті комбінації з "Мотрею", — читаємо в чекістському зві-
ті, — нами заарештовано: 

1. Членів обласного проводу — 2 осіб. 
2. Повітових керівників — 1 особа. 
3. Районних керівників — 4 особи. 
4. Підрайонних керівників — 5 осіб. 
5. Станичних — 31 особу. 
6. Господарчих станичних — 4 особи. 
7. Пропагандистів ОУН — 2 особи. 
8. Зв'язкових ОУН — 9 осіб. 
9. Членів ОУН —117 осіб. 

Крім цього, під час проведення операції із затримання 
оунівців за свідченнями "Мотрі" вбито: 

1. Членів обласного проводу — 3 особи. 
2. Районних провідників — 3 особи. 
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3. Підрайонних провідників — 5 осіб. 
4. Станичних — 9 осіб. 
5. Пропагандистів — 1 особа. 
6. Учасників ОУН і УПА — 216 осіб». 

У документах не знайдемо жодних відомостей про те, 
що пережила відважна підпільниця Артемізія Галицька, коли 
зрозуміла, що стала жертвою провокації і причиною арешту 
та вбивства сотень своїх соратників. Напевно, це було навіть 
страшніше, ніж двічі дивитися у вічі власній смерті... 

Через кілька місяців отриману підступом інформацію 
оформлено у протоколи допиту тепер уже офіційно арештова-
ної «Мотрі», яка «допомогла радянським органам у ліквідації 
підпільної організації ОУН на території Буковини». 
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Багато людей очікують від історії простоти і однозначності, 
якої не бачать у сьогоденні. Вони можуть погодитися, що нині" 
важко давати однозначні т а безапеляційні оцінки особам чи 
подіям, але відмовляють у цьому минулому, історія мала би, 
на їхню думку, демонструвати дуже чіткий поділ на жертв і 
катів, героїв І злочинців, патріотів І зрадників. 

Ще простіше, КОЛИ цей ПОДІЛ можна означити за націо-
нальною ознакою. Тому часто зустрічаємо дуже прості моделі: 
українці— виключно герої і жертви, інші, зокрема євреї— кати, 
зрадники, злочинці. Або протилежна, а насправді ідентична 
модель: українці — злочинці, зрадники, кати; євреї— виключ-

но невинні жертви та герої. 
Такі очікування найкраще 
ілюструють не реальне жит-
тя з його складностями і пе-
рипетіями, а пропаганду з 
притаманними їй стереоти-
пами «українсько-німецьких 
буржуазних націоналістів» чи 
«жидо-комуни». 

Але життя завжди ціка-
віше за кліше. Тому серед 
«українсько-німецьких» мож-
на знайти як колаборантів і 
учасників масових вбивств 
євреїв, так і активних борців 
із німецькою окупацією та ря-
тівників євреїв; а серед «жи-
до-комуністів» — і невинно 
вбитих через національність, 
і тих, хто в рядах радянських 
каральних органів нищив все 

Мандик Хасман у мундирі Братства 
ветеранів ОУН-УПА, зон р. 
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українське, і навіть тих, хто приєднався до /іав українців у бо-
ротьбі за незалежність. Останні найважче вписуються в прості 
чорно-білі схеми, про них воліють не згадувати, тим часом їхні 
біографії надзвичайно цікаві. 

Маємо небагато таких історій, адже євреї, які перейшли 
через УПА, в радянські часи воліли про це мовчати. Ті, хто по-
трапив до рук Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВД), 
намагались полегшити долю і або нічого не розповідали про 
мотиви вступу до повстанського війська, або казали неправду, 
применшуючи власну роль і активність. 

Тому можливість поспілкуватися з живим повстанцем єв-
рейської національності спонукала залишити всі справи і пода-
тися в далеке волинське село Грибовичі Іваничівського району. 
Записана історія не дала підстав жалкувати за витраченим ча-
сом. Тим паче, що дізнатися її з інших джерел було б неможли-
вим: у документах НКВД інформації про героя нашої розповіді 
Мандика Хасмана не знайдемо, адже затриманий у 1945 році 
Володимир Дмитренко нічого не сказав ані про свою діяль-
ність, ані про свою національність... Але про все по порядку. 

Мандик — передостання дитина в родині Жисіка (інший 
варіант імені — Джисік, або, як його звали сусіди, Джисько, 
в сучасному українському паспорті записаний Жисі) та Крен-
ці (Кароліни) Хасманів, народився в 1929 році. Крім нього тут 
зростали три сестри — Гінда, Хана і Фріда та три брати — Іцик, 
Ідл, Савік. Сьогодні перелічені імена звучать екзотично для 
українського вуха, проте в довоєнний період у Дрогобичі ро-
дина Хасманів мало чим відрізнялася від інших українських чи 
польських сімей, в побуті її члени користувалися українською 
та польською мовами. 

Батько Мандика, який дослужився під час Першої світової 
війни до чину капітана, працював «таксистом» у місті — мав 
карету та коней і заробляв гроші, розвозячи клієнтів. Тож ро-
дина, хоч і не була багатою, не бідувала. Хасмани жили серед 
українців, і Мандик із добротою згадує своїх сусідів. 
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Спокійне життя невеликого західноукраїнського міста 
струсонула війна у 1939 році. Падіння Польщі, прихід і утвер-
дження радянської влади — ці події не дуже чітко закарбува-
лися в пам'яті десятилітнього Мандика. Він краще пам'ятає 
родинні перипетії того часу — одна з його сестер одружилася 
з офіцером-«визволителем» Михайлом Гундарьовим, інша ви-
вчилася на медсестру. Згодом ці подіїврятувалиХану і Гінду від 
нацистського переслідування — в перші дні війни медсестру 
мобілізували, а радянський офіцер евакуював свою дружину. 
Третя сестра, Фріда, залишилася в Дрогобичі, і коли німці по-
чали виловлювати євреїв, втекла з дому, деякий час перехову-
валася, але була захоплена ними і відправлена до концтабору 
Аушвіц (О евен цім). 

Решта родини Хасманів 
опинилася в Дрогобицькому 
гетто. А влітку 1942 року по-
чалася ліквідація його меш-
канців — серед приречених 
на знищення в Броницькому 
лісі біля Дрогобича були й 
Хасмани. Мандик не хоче 
в деталях згадувати цього 
драматичного дня, розпові-
даючи коротко, як розстрі-
лювали і закопували на очах 
інших, котрі чекали на свою 
чергу. Серед вбитих вже 
були Жисік, Кренця, Іцик 
та ідл Хасмани. Виконавці 
брудної роботи періодично 
зупинялися для перепочин-
ку і додаткового натхнен-
ня у вигляді алкоголю. Під 
час такої перерви 12-літнІй 
Мандик вирішив утекти, при 
цьому прихопив із собою 

Жисік Хасман, батько Мандика, капітан 
австро-угорськоі арм її. 
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молодшого 9-літнього брата Савіка та двоюрідну сестру Кайлі, 
На питання, чи страшно йому було у момент втечі, відповідає 
просто: «Ні, просто жити дуже хотілося». 

Голодні, втомлені діти чотири дні блукали лісами, поки ви-
йшли до залізниці. Далі сіли на потяг І подалися на північ, на Во-
линь. Тут переховувалися в українських родинах. Мандик меш-
кав у селі Біличі спочатку в сім'ї Василя Киця, згодом у Сергія 
Кропивця. Тоді Мандик охрестився і став Володимиром, при-
бравши собі нове прізвище — Дмитренко. 

Тим часом німці розгорнули масову примусову мобілізацію 
українців на роботи в Німеччині. Селяни вже знали, яке «рай-
ське» життя очікує у разі потрапляння до рук німців, тож уникали 
того, хто як міг. Мандик дізна-
вся, що господар, в якого він 
працював, вирішив записати 
його на цю роботу замість 
іншої жительки села, яка від-
купилася хабарем. Недовго 
думаючи, відважний хлопець 
вирішує тікати вдруге. І зно-
ву в ліс, тоді вже опанований 
українськими повстанцями. 
Так 14-літній Мандик стає пар-
тизаном-бандерівцем. 

На питання, чи не боявся 
він іти до бандерівців, які, як 
кажуть деякі історики, пере-
слідували євреїв, Хасман від-
повідає коротко: «По заслу-
гах діставали сексоти, різні 
продажники, незалежно від 
національності». 

Партизани прийняли в Радянській армії — ще Володимир 
Мандика, врятувавши таким Дмитренко, але вже незабаром 

особісти з ясують його справжнє їм я. 
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чином від неволі, а може, і від смерті. Він віддячив їм вірною 
службою. 14-літній хлопчина з двома класами освіти (більше 
не дозволила війна) допомагав партизанам чим міг і як умів, 
а оскільки з дитинства любив коней, то саме робота з кіньми 
стала для нього головною. Хлопцеві довіряли, тож незабаром 
він став особистим «водієм» сотенного, спочатку «Довбуша», 
згодом «Хоми», а потім навіть курінного «Голубенка». Незва-
жаючи на свою «мирну» професію, неодноразово брав участь 
у боях із німцями та поляками в 1943—1944 роках. Наступи на 
німецькі опорні пункти, засідки, знищення німецьких комуніка-
цій— типові для волинських партизанів будні. 

Хасман був озброєний польським пістолетом «шісткою», 
до якого, проте, завжди бракувало набоїв. Навесні 1944 року у 
складі сотні «Хоми» брав участь у рейді на Холмщину для захис-
ту українських сіл від нападів Армії Крайової. Особливу повагу 
побратимів Мандик здобув після авантюрної операції: повстан-
ський Гаврош викрав бричку зі зброєю у німців, які тим часом 
забавлялися з дівчатами. 

Крім військової підготовки, Мандик Хасман пройшов і 
належний для українського повстанця ідеологічний вишкіл — 
«Декалог українського націоналіста» досі декламує з пам'яті. 
Можливо, тому, що його головна теза «Здобудеш Українську 
державу або загинеш у боротьбі за неї» була для нього не лише 
гарною фразою, але щодень втілювалася у життя. Він досі дуже 
любить співати повстанських пісень. 

Весною 1944 року з відступом німців закінчилася три-
фронтова боротьба українських повстанців. Проте легше не 
стало — радянська влада зосередила проти них велетенські 
сили. Зважаючи на це, влітку 1945 року великі відділи УПА на 
Волині розформовано — повстанці продовжили боротьбу ма-
лими підпільними групами. 

Не покинув підпільну діяльність і Мандик Хасман, допоки 
взимку того року не потрапив між селами Завидів і Самоволя 
у засідку НКВД. У бою отримав серйозні поранення (автоматна 
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черга проши/іа обидві ноги) і був по/іонений. Да/іі—допити, під 
час яких нещадно били. Проте відповіді затриманого Мандика, 
чи точніше Володимира Дмитренка, адже саме так він назвав-
ся, були прості: «Нічого і нікого не знаю. З бандерівцями був, 
бо ховався від німців. Вони мені нічого не говорили, помагав їм 
із кіньми». Витримати тортури (зокрема, биття сковорідкою по 
голові) було непросто, але, врешті, обрана тактика врятувала 
йому життя. Через дев'ять місяців його як малолітнього, якому 
тим паче не могли пред'явити нічого конкретного, відпустили 
на волю. 

Мандик Хасман залишився жити на Волині, тут одружив-
ся. Згодом у 1949 році був мобілізований у радянську армію, 
служив на Далекому Сході. В армії ним знову зацікавилися че-
кісти, які почали перевіряти його походження. З'ясувалося, що 
в м. Корець Житомирської області немає жодних слідів про на-
родження тут Володимира Дмитренка. Тож довелося Мандику 
Хасману назвати своє справжнє прізвище і походження. 

Після служби повернувся на Волинь, де тридцять п'ять 
років пропрацював на шахті. З відродженням незалежності 
України став активістом Всеукраїнського братства ветеранів 
ОУН-УПА, отримав кілька почесних відзнак цієї організації. Але, 
як і більшість його побратимів, — жодної державної нагороди. 
«Українська влада не любить бандер», — каже одноногий Хас-
ман, сидячи у позиченому інвалідному візку. 

Так само не відзначили Мандика жодним чином і його 
одноплемінники-євреї. Вони з гордістю згадують тих євреїв, які 
воювали проти німців у лавах польської, радянської партизан-
ки чи Червоної армії. Ті ж, хто виступив проти нацистів у лавах 
УПА, залишаються забутими. 

Можливо, колись це зміниться, і в музеї «Яд Вашем» в 
Єрусалимі в експозиції про єврейський антинацистський опір 
з'явиться інформація і про євреїв — воїнів УПА. А поки і в Укра-
їні, і в Ізраїлі домінує чорно-біла історія, де далі діють «україн-
сько-німецькі буржуазні націоналісти» та «жидо-комуна». 
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Завершення Другої світової війни не зупинило польсько-укра-
їнського конфлікту, який розпочався 1942 року на Холмщині, в 
1943-му перекинувся на Волинь, а в 1944-му охопив і Галичину. 
Конфлікт, жертвами якого стали тисячі людей з обох сторін, 
активними учасниками — підпільні рухи двох народів, швидко 
набув рис, характерних для війни. Кривавої війни у війні. Завзя-
тість сторін у протистоянні забезпечила його тривалість і 
продовження в нових реаліях після відходу німецької окупації. 

Головною ареною війни між українцями та поляками після 
завершення Другої світової стали терени так званого Закерзон-
ня — землі, заселені здебільшого українцями, проте включені 
до складу відновленої Польщі. Саме намагання поляків позбу-
тися українського населення стало причиною продовження 
польсько-української війни, загибелі та депортації тисяч укра-
їнців. 

Навесні 1945 року атаками польських підпільників знище-
но українські села Завій, Середниця, Пашова. з березня вчине-
но жорстокий напад на село Павлокома, жертвами якого, за 
різними даними, стали від 366 до 500 українців. У відповідь від-
діли УПА провели кілька акцій, спрямованих проти польських 
населених пунктів. Отож, весною 1945 року подальше розрос-
тання конфлікту було більш ніж ймовірним — він міг набрати 
масштабів протистояння на Волині чи Галичині у 1943—1944 
роках. Зупинили його переговори між представниками україн-
ського та польського підпілля 29 квітня 1945 року у Селиськах 
Березнівського повіту та підписання угод про перемир'я і спів-
працю у боротьбі з НКВД. 

Проте перемир'я з польським підпіллям не гарантувало 
цілковитого спокою українцям Закерзоння. Восени 1945 року 
польська комуністична влада, аби пришвидшити примусове 
виселення українців до УРСР, залучила до депортацій свою 
армію. Брутальність поведінки військових щодо цивільного 
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Українські повстанці готуються до наступу на Бірчу, 1946 р. 
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населення, залякування та вбивства стали щоденною практи-
кою. На захист українців виступили відділи УПА, які здебільшо-
го складалися з місцевих жителів, повсталих проти польського 
терору. Між повстанцями та загонами польського війська по-
чалися завзяті бої. Незважаючи на величезну військову перева-
гу супротивника, протягом кількох місяців 1945 року ініціатива 
була на боці Української повстанської армії, яка контролювала 
значні території. Польська комуністична влада зосереджува-
лася в укріплених містах. Однією із таких «твердинь», звідки 
періодично здійснювалися напади на українські села, було міс-
течко Бірча. 

1946 рік українці Закерзоння зустрічали з тривогою за май-
бутнє. Сподівань на те, що він виявиться спокійнішим і безпеч-
нішим, ніж попередній, було мало. Це стало зрозуміло вже в 
перші дні нового року: 1 січня загони польського війська з Бірчі 
увірвалися в село /іяхава. «В селі, — читаємо у повстанському 
звіті, — розпочали тоді свій кривавий танець. З хат забрали тоді 
сімох господарів-українців у віці 40-80 років та двох хлопців по 
16 років, та всіх розстріляли біля школи. Одного застріленого 
господаря вкинули в вогонь». 

Наступного дня брутально викинуто більше трьох сотень 
українців із села Монастирець, 6 січня вранці напередодні Свят-
вечора польське військо з Бірчі атакувало село Добре. 

Така активність гарнізону Бірчі на антиукраїнському фрон-
ті не могла залишитися непоміченою для командування УПА на 
Закерзонні. Ще наприкінці 1945 року кілька сотень здійснили 
два наступи на це містечко. Найуспішнішою була перша акція, 
проведена в ніч з 22 на 23 жовтня куренем УПА під команду-
ванням Павла Вацика — «Прута». Повстанці прорвали ворожу 
оборону, увірвалися в містечко, розбили тюрму, визволивши 
в'язнів, знищили військові казарми. 

Успіх повстанців примусив польське військо ще більше 
укріпити свою твердиню, тож запорукою нового результатив-
ного нападу на Бірчу мала стати передусім несподіванка. Саме 
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Третій зліва — курінний Михайло Гальо — «Коник», йому 
залишилося жити кілька годин. 

Історія з грифом 
« С Е К Р Е Т Н О » 

108 



Різдвяний бій УПА. Бірча, 7 січня 1946 року 

тому атаку зап/іанува/іи безпосередньо на українське Різдво. 
«Акція, — читаємо про це в звіті УПА, — спеціально була за-
планована в часі, коли поляки могли її найменше сподіватися, 
і мала за завдання викинути ворога з його укріплень і знищити 
ворожі укріплення та саме містечко, котре має ще кільканад-
цять мурованих будинків». Бій на Різдво був несподіванкою і 
для вояків УПА, які зазвичай відзначали це свято разом із ци-
вільним населенням у селах, які захищали. Очевидно, така 
ініціатива не викликала особливого захоплення у повстанців, 
проте в армії' накази не обговорюються, а виконуються. 

Загалом до штурму залучено чотири відділи, а саме: 
сотні «Ударники-4» (командир Володимир Щиґельський — 
«Бурлака»), «Ударники-7» (командир Григорій Янківський — 
«Ластівка»), «Ударники-2» (командир Дмитро Карванський — 
«Орський» — заступав пораненого сотенного Михайла 
Дуду—«Громенка»)та«Ударники-6»(командир сотенний «Яр», 
прізвище невідоме). 

Загальне керівництво перебрав на себе курінний Михайло 
Гальо — «Коник». Ввечері 6 січня він виступив перед вишику-
ваними і готовими до бою повстанцями. «У цей Святвечір, — 
згадує його слова учасник бою Михайло Озимко, — наша мета 
піти у відплатну акцію проти Бірчі, щоб знищити це вороже 
кубло, яке палить українські села (показує в сторону присілка 
Ропа, де догоряла решта хат), вбиває невинних людей, стар-
ців, жінок і дітей, та не дає спокійно відсвяткувати навіть того 
Святвечора. За ті всі кривди, за пролиту українську кров, за 
смерть наших упавших героїв ми сьогодні відплатимо. Замість 
колядок Рождества Христового, будуть грати наші повстанські 
кулемети і вибухати гранати». 

Наступ відбувався двома групами зі сходу та заходу. До 
першої групи, яку очолив «Бурлака», окрім його сотні входила 
також сотня «Ластівки». їхнім завданням було привернути на 
себе увагу ворога та зв'язати вогнем. Тим часом дві інші сотні 
під командою курінного мали безпосередньо прорватися до 
міста і спалити його. Групі Володимира Щиґельського вдалося 
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під час наступу не /іише зосередити увагу ворога на собі, а/іе й 
вступити у східну частину міста і здобути там кілька бункерів. 
Проте вже на початку бою стало зрозуміло, що поляки готові 
до активної оборони. «Поляки були сильно окопані, — читає-
мо у звіті з акції, — і мали навколо міста пороблені бункри, в 
котрих безперервно мешкали. Вже в перших хвилинах бою 
навколо міста грали ворожі кулемети, що свідчить про те, що 
ворог був приготований, чи радше, що був постійно на стано-
вищах. Момент заскочення ворога неприготованим в цім ви-
падку відпав цілковито, одначе відділи дальше виконували по-
ложені на них завдання». 

Бій на східному відтинку тривав аж до ранку — у повстан-
ців неухильно закінчувалася амуніція. Врешті, коли о 8:оо стало 
цілком зрозуміло, що бій на західному відтинку припинився і 
поляки всі свої сили перекинули проти відділів, підпорядкова-
них «Бурлаці», командир дав наказ відступати. «Відворот від-
бувався під безперервним обстрілом автоматичної і крісової 
зброї ворога, — читаємо у звіті Тактичного відтинка УПА "/Іем-
ко", — а також тяжкого кулемета, якого противник примостив 
на узбіччі гори Валькова. По ворожих рухах було видно, що він 
намагається відтяти нам дорогу до лісу та унеможливити від-
ступ потоками, що ведуть з міста Бірчі в південному напрямку, 
і тим способом оточити відділ на відкритому терені. Однак во-
рогові не вдалося осягнути своєї цілі, бо підвідділ час до часу 
ставив спротив, стримуючи наступ противника з крила та зза-
ду. Ворожа погоня тривала на шляху близько трьох кілометрів 
і мимо цього, що за відступаючими вислано сотню кінноти Вій-
ська польського, відділи добилися-таки до лісу і там, на скраю 
лісу, відкрили збройний гураґанний вогонь по противникові, і 
це саме відбило ворогові охоту до дальшої погоні. Після чого 
відділи відступили на умовлений збірний пункт». 

Дещо інакше розвивалися події на західному відтинку на-
паду. Першим недоліком стало те, що сотні через складні те-
ренові умови не змогли вчасно прийти на визначені місця і син-
хронно розпочати акцію. Під час штурму міста нападники були 
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дуже добре помітні для поляків завдяки підпаленим упівцями 
хатам. Зважаючи на те, що відділи опинилися під прицільним 
вогнем ворога, о 5:00 дано наказ про їх відступ. 

Загалом під час акції повстанці зазнали великих втрат, 
найважчими з яких були загибель курінного Михайла Галя — 
«Коника» та виконувача обов'язків сотенного Дмитра Карван-
ського — «Орського». Разом загинуло 23 повстанці, ще 22 було 
поранено. Найважливішими причинами невдачі стали некоор-
динованість початку акції (частина відділів через засніжений 
терен надто пізно прибула на місце і не мала жодної технічної 
можливості попередити про це іншу групу), польський гарнізон 
виявився готовим до акції (а це були 1 500 польських вояків та 
рота НКВД, які, крім чисельної переваги, мали м о ж л и в і с т ь ви-
користовувати укріплення), повстанцям забракло важкої зброї 
для штурму укріплень, а згодом і амуніції для продовження на-
ступу, що затягнувся. 

Попри невдачу у різдвяному бою, УПА продовжувала ак-
тивну діяльність, захищаючи українське населення. Польській 
комуністичній владі знадобилося ще більше року, аби придуши-
ти український опір. Останнім актом польсько-української війни 
стала сумнозвісна акція «Вісла» навесні 1947 року, підчас якої не 
лише ліквідовано структури українського підпілля на Закерзонні, 
але й остаточно виселено із цих теренів українське населення. 

P. S. Через десятий років після описуваних подій Бірча знову 
опинилася в епіцентрі польсько-українських суперечок. їхньою 
причиною стало бажання представників української громади 
перепоховати загиблих у цьому бою повстанців на цвинтарі, 
за християнським звичаєм. Могила вояків УПА увійшла до при-
садибної ділянки мешканця Бірчі Яна /Іяшкевича. Він викорис-
товував її як пасовище для корів, хоча знав про місце похован-
ня та змінювати нічого не хотів. 

Дружина одного із загиблих, Анна Карванська-Байляк ви-
тратила дев'ять років, намагаючись добитися від польської 
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За кілька годин до бою. 
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в/іади дозволу на перепоховання. У 1994 році в канцелярії пе-
ремиського воєводи вона отримала точну відповідь, яка пояс-
нила причини її тривалого поневіряння: «Якби ваш уряд визнав 
УПА за учасника боротьби за незалежну Україну, поховали б ми 
їх, ваших повстанців, на нашому військовому цвинтарі в Пику-
личах без проблем. Хто має то зробити за вас?». 

Історію своєї боротьби Анна Карванська виклала у книжці 
з промовистою назвою «Україно, визнай». Врешті, у 2000 році 
повстанців перепоховали на цвинтарі біля Перемишля. Укра-
їнські політики досі дискутують, чи вважати їх та інших вояків 
УПА національними героями, хоча відповідь на це питання вже 
давно дав сам народ у тисячах пісень. Одна з них про Бірчу: 

«Ой, хто то, хто то йде на Бірчу, 
Нестримно з боєм наступа? 
То командир — полковник Коник 
Веде стрільців — борців УПА: 
Щоб відплатить за людські кривди, 
За кров, що в /Іімній потекла, 
За смерть, неволю і руїни, 
За села, спалені до тла. 
Та це стрілецтво не злякає, 
Новим завзяттям запалить: 
На кров і зброю присягаєм 
Геройську смерть, його помстить! 
Наш командир — полковник Коник 
В бою із ворогом упав, — 
На вівтар Слави України 
Життя і кров свою віддав! 
А ми — за ним, його слідами, 
З його наказами ідем, 
Ідем повстанськими шляхами 
Туди, — де Воля нас веде!» 
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Радянська демократія: вибори 1946 року 
«Вибори депутатів до всіх рад депутатів трудящих 

проводяться виборцями на основі загального, рівного 
і прямого виборчого права за таємного голосування». 

Конституція СРСР 1936 року. 

Комуністичний тоталітарний режим, на відміну від нацист-
ського, ніколи не засуджував демократії як форми правління. У 
контрольованих комуністами державах формально існували 
місцеве самоврядування, розподіл гілок влади, регулярно про-
водилися вибори. За фасадом цих ознак свободи приховувала-
ся жорстока тиранія, яка цілковито контролювала усі вияви 
суспільного життя та грубо втручалася у приватне життя 
громадян. Тож усі зовнішні вияви демократії перетворювали-
ся в потворні карикатури на самих себе. 

Жителів Західної України до особливостей радянської 
демократії поча/іи привчати дуже швидко. Через місяць після 
приєднання до СРСР, у жовтні 1939 року, розпочалася кампа-
нія виборів до Народних Зборів Західної України, що мали уза-
конити «возз'єднання». Деякі наївні жите/іі краю, опираючись 
на чинне радянське законодавство, намага/іися зареєструвати 
кандидатами відомих авторитетних осіб, котрі представляли б 
їх як депутати. Тому відповідні органи змушені бу/іи провести 
відповідну роботу як із тими, хто висував, так і з самими канди-
датами, в результаті чого народна ініціатива швидко згасла, а 
депутатами стали лише «найдостойніші». 

Серед обраних — жодного представника колишньої полі-
тичноїчи громадської еліти, 5 % осіб ІЗ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ, 20 % — із 
середньою, понад 70 % — із початковою та близько 2 % непись-
менних. Наступного разу на виборах до Верховної Ради УРСР 
та СРСР у 1940 році комуністи вже не мали жодних проблем 
із громадськістю — у кожному виборчому окрузі було зареє-
стровано одного висунутого владою кандидата. 
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і п и л я ~ и і л ь н и х И И Ь О У І И -
„ВІЛЬНР" ж и т т я 

Повстанська противиборча листівка, 1946 р. 

Трохи менше ніж за рік після завершення Другої світової вій-
ни «свято демократії» знову завітало на Західну Україну. Напри-
кінці жовтня 1945 року радянська влада оголосила про призна-
чення на ю лютого 1946 року виборів до Верховної Ради СРСР. 

Для комуністів це була дуже незвична кампанія, адже вони 
вперше проводили її на теренах, над якими не мали цілковито-
го контролю. Спроби швидкої ліквідації українського підпілля 
одразу після переходу фронту цілковито провалилися — тут 
і надалі активно діяли відділи УПА та боївки ОУН, радянська 
влада в окремих регіонах залишалася доволі ілюзорною. Тож 
виборча кампанія 1946 року була не просто пропагандист-
ською, а військово-пропагандистською. Крім сотень агітаторів 
(за даними українського підпілля тільки на територію одного 
Долинського району — 260 осіб), на Західну Україну прислано 
тисячі вояків НКВД та внутрішніх військ для остаточної ліквіда-
ції підпілля. 

15 січня 1946 року розпочалася так звана Велика блокада, 
в рамках якої на території Рівненської, Волинської, Львівської, 
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Звернення повстанців до населення з приводу радянських виборів. 

Дрогобицької, Станіопавівської та Чернівецької областей прак-
тично в кожному селі було розміщено військовий гарнізон. 
«Пересічно гарнізони нараховували від 30 до юо, а то й біль-
ше чоловік, — читаємо про блокаду у звіті підпілля. — В селі 
заквартирували в центрі в найкращих, звичайно мурованих 
будинках. Господарів викидували з їх домів, не журячись тим, 
чи вони мають, де приміститися, чи ні. Майно господарів при 
тому гарнізонники грабували і нищили. Озброєння гарнізонів: 
15 важких кулеметів, 5-го легких кулеметів, десятизарядки, 
автомати, гранати, нерідко гранатомети і польові гарматки. 
Місце квартирування гарнізони укріплювали дротяними заго-
родами, земляними окопами, бункерами, окремими кулемет-
ними гніздами (часто на дахах будинків)». Так під прицілом 
кулеметів та за колючим дротом розпочалася кампанія з «віль-
ного» волевиявлення у Західній Україні. 

Не менш принциповою, ніж для радянської влади, ця кам-
панія була і для українського визвольного руху. Провал виборів 
мав продемонструвати несприйняття населенням комуністів 
та окупаційний характер їхньої влади. 
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22 листопада 1945 року керівництво українського підпілля 
оголосило про початок противиборчої кампанії, метою якої 
мав стати бойкот виборів. Пропагандисти отримали завдання 
організовувати масову роз'яснювальну роботу серед населен-
ня — проведення мітингів, бесід, поширення листівок. Відділи 
УПА мали забезпечити охорону пропагандистів, а в день ви-
борів — проведення бойових акцій для зриву роботи комісій, 
знищення виборчих бюлетенів та засобів зв'язку. Окремим 
завданням підпілля була ретельна фіксація перебігу кампанії, 
особливо актів терору з боку влади. Завдяки цьому сьогодні 
маємо десятки документів (в архіві СБУ тільки у 376-й справі 
цілих два томи) з різних куточків Західної України, які детально 
відтворюють події того часу. 

Узимку 1945—1946 років розпочалося завзяте протистоян-
ня двох пропагандистських структур — радянської та повстан-
ської. Перша мала за собою величезний державний ресурс: на 
допомогу місцевим комуністам звозилися члени партії з цілої 
України, до цієї роботи примусово залучали сільських голів та 
вчителів. На боці другої була підтримка населення та енергія 
самих активістів, які працювали за ідею. У селах паралельно 
відбувалися мітинги, де агітували «прийти на вибори, щоб про-
голосувати за блок комуністів та безпартійних», та інші, на яких 
закликали «бойкотувати сталінську псевдодемократію», масо-
во поширювалися офіційні комуністичні та підпільні націоналіс-
тичні листівки. Розклеєні протягом дня радянські плакати за ніч 
заклеювалися повстанськими закликами. 

«В селі Доброгостів Дрогобицького району, — читаємо 
про плакатну війну, — революційні листівки появлялися тричі 
на день на місці большевицьких». Часом зігнані на мітинг селя-
ни самі перетворювали його у противиборчу демонстрацію. У 
звіті Долинського району подані такі цифри акцій підпілля на-
передодні виборів: проведено 63 мітинги, 1 450 гутірок із на-
селенням, розклеєно 17 400 плакатів. 

Інформаційна війна відбувалася на фоні збройного проти-
стояння між українськими повстанцями і солдатами гарнізонів, 

Історія з грифом 
« С Е К Р Е Т Н О » 

117 



Радянська демократія: вибори 1946 року 
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Звернення повстанців до населення з приводу радянських виборів. 
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котрі роби/іи об/іави на насе/іені пункти та прочісува/іи лісові 
масиви. Гарячі ідейні суперечки супроводжувалися канонада-
ми справжніх боїв. 

Врешті настало ю лютого 1946 року. «Коли вибила шоста 
година, — читаємо у повстанському звіті, — голова виборчої 
комісії (якщо комісія не втекла до лісу або не була в тюрмі) 
урочисто проголошував присутнім членам виборчої комісії, 
бійцям гарнізону та... арештованим громадянам, при арешто-
ваній комісії, що настала найрадісніша хвилина в їхньому жит-
ті — починаються вибори до Верховної Ради СРСР». 

Для комуністів принципово важливим було, аби вибори 
почалися у точно визначений час і в присутності перших вибор-
ців. Оскільки охочих голосувати не було, то НКВД вирішило 
забезпечити «добровольців», арештовуючи перших-ліпших, а 
через те, що спецслужби мали інформацію про спроби втечі 
членів комісії, то напередодні заарештували і їх. Для виконан-
ня цих важливих завдань ще вночі 9 лютого гарнізони збільше-
но додатковими бійцями та технікою — танкетками та навіть 
танками. 

Зранку війська вривалися в оселі, виганяючи людей на го-
лосування. А тому що це була неділя, енкаведисти вривалися і 
до церков, припиняли службу (попередньо священики отрима-
ли наказ від влади розпочинати богослужіння о 6-й годині) і гна-
ли людей на дільниці, використовуючи при цьому вогнепальну 
зброю та гранати. Тим часом відділи УПА, аби дезорганізувати 
вибори та припинити знущання над населенням, почали напади 
на військові гарнізони. Зав'язалися бої—у селі Труханів Сколів-
ського району Дрогобицької області перестрілка між повстан-
цями і вояками НКВД тривала цілий день, допоки отримана 
гарнізоном увечері підмога не змусила упівців відступити. 

Протягом дня терор наростав. Комуністи бачили, що вони 
не в силах забезпечити потрібної явки на виборах, тому сол-
дати нещадно били людей і палили їхні господарства. У прото-
колах підпілля під час «переконування» виконати свій грома-
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дянський обов'язок зафіксовано навіть випадки вбивств. Сам 
процес голосування один із його учасників описав так: «Коли 
ніхто зі зловлених під час облави людей не хотів брати вибор-
чого бюлетеня до рук, большевики силою вкладали бюлетень 
між пальці, кілька бандитів тримали витягнену руку виборця 
над урною, один із них ударяв патиком по пальцях, і бюлетень 
звичайно випадав над урну. Один із бандитів кидав бюлетень 
до отвору урни і казав: "Ну іді, сволочь, проголосовал"». 

Та незважаючи на використання сили, комуністам не вда-
лося повсюдно провести вибори — в окремих населених пунк-
тах проголосували всього по кілька осіб, інші сховалися від 
влади. Підсумовуючи результати виборів у своєму районі, під-
пільники з Жидачівщини вказують, що за їхніми підрахунками 
тут проголосувало близько 45 % населення, з них лише 5 % голо-
сували добровільно, решта підтиском залякування та терору. 

Проте це не завадило комуністам говорити про 99 %-ву 
явку населення і чергову абсолютну перемогу блоку комуністів 
і безпартійних. Адже, як казав Сталін, виграє не той, хто голо-
сує, а той, хто рахує. 

Описані події сталися шістдесят п'ять років тому. Проте 
ніхто з певністю не може сказати, що таке ніколи не повто-
риться. Особливо в країні, влада якої розуміє і шанує лише 
формальний бік демократії, в країні, в якій Сталін ще не помер. 
Історія, як відомо, дуже вимоглива вчителька і постійно повто-
рює невивчені уроки. 
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Колишні вороги. 
Грубешівська операція 1946 року 

«У цій боротьбі за волю і незалежність особливу роль 
можуть і повинні відіграти поляки та українці. 

Не тільки тому, що живемо поруч і що є кровно споріднені, 
а також тому, що взаємно допустили проливу 

крові наших народів, з чого користали тільки інші». 

Мар'ян Голембйовський, 
керівник Замойського інспекторату АК-ВіН, 

учасник антиукраїнських акцій навесні 1944 року 
на Холмщині, ініціатор та організатор переговорів 

з УПА у 1945—1946 роках. 

28 травня 2011 року у місті Грубешів, на сході Польщі, відкри-
то пам'ятник воякам Української повстанської армії та відді-
лів польського підпілля «Воля і Незалежність». Урочистість за 
участі президентів України та Польщі присвячена 65-й річниці 
спільної атаки українських та польських партизанів на м. Гру-
бешів у ніч з 27 на 28 травня 1946 року. «Пам'ять про бороть-
бу наших предків, — зазначається у спільному комюніке двох 
президентів, — які попри суперечності зуміли об'єднати свої 
зусилля для протистояння комуністичному тоталітарному 
режимові, слугує дороговказом для нас у сьогоденні. Відкритий 
нині монумент — не лише данина пам'яті героїв, які разом про-
ливали кров за нашу свободу, але й зобов'язання перед майбут-
німи поколіннями берегти цю свободу і не забувати, що вона 
стала можливою завдяки активній співпраці наших народів». 

Не намагайтеся шукати наведеної вище інформації в но-
винах. Вона вигадана, але вигадана лише частково. Жодного 
спільного відзначення не відбулося, як і не відкрито пам'ятника 
воякам УПА та ВІН. 

Але невигаданим є той факт, що 65 років тому українські 
та польські партизани провели успішну спільну акцію на місто 
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Переговори між українським та польським підпіллям 
ус Руда Ружанецька, 1945р. 

Грубешів — твердиню комуністичного режиму в цьому регіо-
ні. Цей ювілей залишився непомітним не лише для влади обох 
країн, але й для медіа — жодної інформації не знайдете ані в 
польських ЗМІ (загалом дуже чуйних до тем польсько-україн-
ських відносин у минулому), ані, тим паче, в українських. 

Наразі українці та поляки навчилися відзначати лише тра-
гічні сторінки нашого минулого, достойно згадувати лише 
річниці взаємних убивств. З участю президентів обох країн 
відкрито меморіал у селі Павлівка в 2003 році (з нагоди бо-ї річ-
ниці антипольських акцій на Волині), у 2005-му — пам'ятник у 
Павлокомі (знову-таки з нагоди бо-ї річниці вбивств, але тепер 
уже українців польськими підпільниками), у 2009-му — в Гуті 
Пеняцькій (з нагоди 65-ї річниці знищення поляків цього села). 
Тоді ж готувалися до відкриття пам'ятника з участю президен-
тів у знищеному Армією Крайовою українському селі Сагринь, 
яке, проте, не відбулося. А нещодавно у ЗМІ з'явилася інфор-
мація про можливе відкриття пам'ятника загиблим полякам у 
селі Острівки на Волині. Ось такий убивчий пінг-понг пам'яті. 
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Може, так і повинно бути — ми не маємо забувати жертв 
страшної війни між нашими народами і дотримуватися певної 
симетрії в їх офіційному вшануванні. Але українці і по/іяки не 
повинні зосереджуватися лише на трагічних сторінках нашо-
го мину/іого. Інакше в молодого поко/ііння буде сформовано 
уявлення про те, що українці та поляки лише вбивали один 
одного, що не було тривалих періодів творчого співіснування 
двох націй, що у наших літописах не записано спільні героїчні 
вчинки. Аби цього не сталося, ми повинні пам'ятати, що гасла 
українських та польських борців за волю «Свобода народам! 
Свобода людині!» та «За нашу і вашу свободу!» дуже схожі, 
що співпраця між ними була можлива не лише під час оксами-
тових революцій, але й у роки кривавої війни. Тому важливо 
пам'ятати про Грубешів. 

Навесні 1946 року на Закерзонні (територія теперішньої 
південно-східної Польщі) продовжували діяти український 
(УПА) та польський (АК, а згодом її продовжувач ВІН) підпільні 
рухи. За собою вони мали кілька років гострого протистояння, 
жертвами якого стали тисячі українців та поляків. А перед со-
бою спільного ворога — комуністичний тоталітарний режим. 

Звільнену від нацистів у 1944 році Україну втихомирювали 
війська НКВД. Розстріли, ув'язнення, масові депортації—звич-
ний інструментарій «радянізації», знайомий українцями ще з 
1920-х. Схоже відбувалося і на польських теренах, де до влади 
прийшов комуністичний уряд, опертий на розбудовані за до-
помоги Москви армію і сили безпеки. Крім відносно польських 
формацій, таких як Войско Польське (ВП — польське військо) 
чи Ужонд бєспєчєнства публічнего (УБП — управління громад-
ської безпеки), тут напряму діяло НКВД, як через розміщені 
гарнізони, так і через так званих радників, які контролювали 
нову владу Польщі. 

Наявність спільного ворога змусила українських та поль-
ських підпільників забути минулу ворожнечу, відкласти питан-
ня, які могли їх розділяти в майбутньому, і почати переговори. 
Навесні 1945 року перемовини увінчалися успіхом — досягну-
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то перемир'я, припинено 
боротьбу та взаємне ви-
нищення. Але підпільники 
на цьому не зупинилися, а 
продовжували періодично 
зустрічатися, обмінюватися 
взаєм о корисною інформа-
цією. Врешті визріла ідея 
започаткувати спільну бо-
ротьбу. На ідейному та по-
літичному рівні проблем із 
цим не було, але одна річ 
говорити про співпрацю, 
інша — йти в бій і довірити 
життя тому, в кого ще вчора 
стріляв. 

6 квітня 1946 року ідею 
збройної співпраці вперше 
втілено в життя — тоді ПІД-
ПІЛЬНИКИ провели успішну 
акцію на станцію Вербко-

вичі. Незабаром виникла думка провести масштабнішу насту-
пальну операцію на містечко Грубешів. Вона мала як конкретні 
практичні завдання — залякати комуністичні каральні органи, 
звільнити заарештованих, захопити документацію влади, так 
і політичні — маніфестація спільної боротьби українців та по-
ляків. Ідея штурму Грубешева належала полякам, її ретельно 
обговорили на черговій зустрічі між представниками УПА та 
ВІН 18 травня 1946 року. Тоді ж визначили дату наступу — ніч 
із 27 на 28 травня. 

Грубешів — типове для цього регіону провінційне містеч-
ко, більшість будинків дерев'яні, лише кілька в центрі муровані. 
Місто було перетворено на важливий центр нової влади: тут 
містилися повітові управління безпеки, міліції, комуністичної 
партії, розташовано гарнізон НКВД (близько 220 солдатів) та 
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штаб-квартиру пересе/іенчої комісії, яка організовувала ви-
селення українців в УРСР. Недалеко за містом стояли вояки 
5-го піхотного полку ВП та 32-го відтинка військ прикордонної 
сторожі. Тож ворожі сили були досить поважні, хоча польські 
підпільники обіцяли, що вояки ВП та прикордонники не візь-
муть участі в бою. 

26 травня вранці в лісі неподалік Грубешева почали схо-
дитися партизани. З українського боку вояки сотень «Давида», 
«Яра», «Чавса» та боївки Служби безпеки, з польського — відді-
ли ВІН «Млота», «Слєпого», «Віктора», «Геля». 

«Між стрільцями нашими і ВІН, — читаємо в звіті про зу-
стріч, — почалася розмова, пізнавали себе, оповідали про ми-
нулі стрічі — коли ми ще були ворогами». Очевидно, пізнавали 
колишніх ворогів не тільки прості вояки, але й їхні командири. 
Серед них, до прикладу, був Станіслав Ксьонжек — «Вирва», 
на той момент комендант Замойського інспекторату ВІН, а два 
роки перед тим — один із командирів Армії Крайової, які про-
водили так звану грубешівську революцію. Тоді в березні 1944 
року за наказом командування польського підпілля протягом 
кількох тижнів було знищено 36 українських сіл. «Ціль наша 
була спалити та знищити все по Буг і Солокію, — згадував Ста-
ніслав Ксьонжек, — щоби не було знаку й сліду, бо, як сказав 
наш один офіцер на відправі, «або перестати боротьбу, або 
змобілізувати більше війська і вдарити, бо зуб за зуб, хата за 
хату, село за село принесе тільки більші втрати для поляків». 

Серед українських старшин, зрозуміло, були учасники 
антипольських акцій. Але — попереду спільний бій, тому в звіті 
про зустріч командирів написано: «Привітання відбулося в при-
язній атмосфері, взаємно частували себе тютюном». 

Згідно з розробленим планом, 120 вояків УПА отримали 
завдання штурмувати приміщення НКВД, боївка СБ — пересе-
ленчу комісію, вояки ВІН мали нападати на польську безпеку 
(УБП), міліцію та осередок компартії. Особливістю цього бою 
було використання українськими повстанцями так званих тор-
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пед — трофейних німецьких 150-міліметрових турбореактив-
них снарядів. Торпедник для цих снарядів винайшов чотовий 
УПА, уродженець Полтавщини Гриць Руденко, для запуску ви-
користовувався електричний струм або... підпалена солома. 
Про точність наведення снарядів говорити не доводилося, їх 
використання мало за мету не стільки завдати фізичної шкоди 
ворогові, як залякати. Учасники бою згадували: «торпеди» леті-
ли з пронизливим ревом літака, залишаючи за собою вогняний 
слід, як у комети. 

Власне, з артобстрілу міста й розпочалася атака повстан-
ців, засвідчивши серйозність їхніх намірів. «Першу торпеду, — 
згадував "артилерист" УПА, — пустив я в кошари (казарми) 
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НКВД. Торпеда попала в середину. Перед випущенням торпе-
ди в будинку було світло, та видно було, що всередині кімнати 
робиться. Отже, я бачив, як двоє большевиків милось, а пізні-
ше убирались. По вибуху торпеди я не бачив вже жодного світ-
ла, ані людей в кімнатах». 

Бій у місті тривав півтори години. За цей час розбито будин-
ки НКВД, УБП, пошти, захоплено комендатуру міліції, знищено 
автомобілі та документацію, звільнено з полону 25 в'язнів. Не-
вдачею закінчився штурм переселенчої комісії — її чиновни-
ки виявилися дуже добре озброєними і зуміли відбити атаку 
повстанців. Вояки ВП, як і обіцяли польські підпільники, не взя-
ли участі в бою у місті. 

Цікаво, що серед тих, хто під впливом підпільної пропа-
ганди відмовилися виступити проти своїх земляків, був поруч-
ник Войцех Ярузельський, згодом — комуністичний диктатор 
Польщі. Майбутній зрадник був і з українського боку — групу 
СБ очолював /Іеон /Іапінський, на той момент референт СБ 
Холмської округи, а згодом, після захоплення в полон, — ке-
рівник створеної комуністичною спецслужбою «мережі ОУН» в 
Польщі. 

Об'єктивно оцінити кількісні втрати у бою важко—як звич-
но, кожна сторона подає дуже відмінні цифри. Згідно з повстан-
ськими звітами, НКВД та польські комуністичні сили втратили 
близько 100 вояків убитими, натомість комуністи офіційно по-
відомили про загибель дев'яти вояків НКВД, п'яти польських 
прикордонників, двох функціонерів комуністичної партії та 
двох службовців УБП. З боку повстанців — двоє українців за-
гинули в місті, троє при відступі з нього і ще троє, у тому числі 
український командир операції Євген Штендера, були поранені. 

Значно більшими виявилися політичні втрати комуніс-
тів— успішна атака на певний час практично паралізувала їхню 
репресивну активність. Інформація про результативну україн-
сько-польську акцію позбавила владу можливості спекулювати 
на протистоянні між обома народами. «Факт замирення між 
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польським та українським ПІДПІЛЛЯМ , — писали в українській 
підпільній пресі, — хоча він ще дуже хиткий і не прибрав уже 
розмірів ширшої співпраці, затривожив, як треба було споді-
ватись, найбільше большевицьких окупантів. Вони вдарили в 
усіх польсько-большевицьких газетах на алярм та намагаються 
розбити це порозуміння шалено шовіністичною протиукраїн-
ською пропагандою». 

Ці факти, хоч давно вже стали історією, досі лякають 
адептів принципу «розділяй та владарюй», тому замовчуються 
ними. Ми ж не маємо права мовчати. Адже якщо наші попе-
редники, які стріляли один в одного, зуміли переступити через 
своє важке минуле заради майбутнього, зуміли стати колишні-
ми ворогами, ми тим паче зобов'язані зробити це. 
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Відносини Української греко-католицьної церкви т а Організа-
ції українських націоналістів були дуже непростими. Обидві 
структури вважали своєю метою захист українців та забез-
печення їм максимальних можливостей для самореалізацїі. 
Перша єдиним шляхом для цього бачила духовний розвиток 
особистості та нації, друга — активну боротьбу та збройне 
повстання. 

Очевидно, в мирний час ці шляхи іноді видавалися вза-
ємовиключними, що призводило часом до протистояння між 
націоналістами та діячами 
церкви. Натомість роки во-
єнного лихоліття, жорстока 
окупаційна політика спочат-
ку нацистів, а згодом кому-
ністів зблизила їх. Яскравою 
ілюстрацією цього є поли-
ці в архіві СБУ: тут поруч зі 
справами на репресованих 
підпільників — справи репре-
сованих священиків. На їхніх 
сторінках — інформація про 
контакти між керівництвом 
УГКЦ та Проводом ОУН у 
роки Другої світової, про 
спроби митрополита Андрея 
Шептицького залагодити 
конфлікт між двома крилами 
націоналістичного руху — 
мельниківцями та бандерів-
цями, про посередництво 
церкви у переговорах між Архімандрит Климентій Шептицький, 

1930-ті pp. 
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В'язничне фото Климентія Шептицького, 1947р. 

польським та українським підпіллям у 1942—1944 роках, про 
матеріальну та медичну підтримку повстанців церквами та мо-
настирями, про безпосередню участь окремих священиків у 
лавах УПА та підпілля. 

Серед священнослужителів, яких радянська влада звину-
ватила у співпраці з ОУН, — архімандрит монахів-студитів Кли-
ментій Шептицький, рідний брат митрополита Андрея. За цим 
звинуваченням він був заарештований у 1947 році, попри те, 
що вже сорок років не займався політикою. Адже ще 1907 року 
молодий аристократ, доктор права, депутат австрійського пар-
ламенту Казимір Шептицький несподівано для багатьох поли-
шив перспективну політичну кар'єру. У1911 році він ще більше 
здивував галицький бомонд, подавшись у монахи під іменем 
Климентія. 

Повернення радянської влади на Західну Україну в 1944 
році не вселяло жодного оптимізму у місцевого населення. 
Усі надто добре пам'ятали пришвидшений курс «радянізаціі» 
1939—1941 років, який вилився у вбивства та депортації сотень 
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Кримінальна справа Климентія Шептицького. 
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тисяч жите/іів цього краю, серед них багатьох священиків. На-
магаючись завадити повторенню трагедії та з'ясувати наміри 
радянської в/іади, митрополит Андрей відправив делегацію 
представників УГКЦ безпосередньо до Москви. Наприкінці 
1944 року, незважаючи на смерть митрополита, делегація на 
чолі з його братом Климентієм прибула до радянської столи-
ці. Священики зустрілися з головою Ради у справах релігійних 
культів при Раднаркомі Іваном Полянським, який запевнив, що 
жодних репресій чи утисків радянська влада не проводитиме. 

У Москві отець Климентій мав ще одну несподівану зу-
стріч — із представниками НКВД. Офіцери радянської спец-
служби (серед них Павло Судоплатов) запропонували, щоб 
церква виступила посередником у переговорах радянської 
влади з націоналістичним підпіллям. 

Зустріч між представниками підпілля та церкви відбула-
ся наприкінці січня 1945 року у храмі Святого Юрія. Повстанці 
відмовилися від переговорів із радянською владою, не вірячи 
в її запевняння щодо припинення репресій. Вони мали рацію: 
масштаби терору зростали з кожним днем, він був спрямова-
ний не лише проти підпілля, але й проти мирного населення. 
Незабаром мішенню репресій стала Українська греко-като-
лицька церква. 11 квітня 1945 року заарештовано усіх її єписко-
пів, інших священиків почали схиляти до «об'єднання» з Росій-
ською православною церквою. 

Климентій, котрий після цих арештів, по суті, очолив церк-
ву, закликав не коритися тиску, влади. Він повернувся в Унівський 
монастир, настоятеля якого, Івана Шестюка, заарештували у ве-
ресні 1945 року. Тим часом наступ радянської влади на УГКЦ увін-
чався псевдособором у березні 1946-го, що оголосив про влиття 
уніатської церкви в Російську православну. Священики ліквідо-
ваної церкви постали перед вибором: або скоритися наказам 
влади, або ж наражатися на арешт, намагаючись їй протистояти. 

Климентій належав до другої категорії, тому вже 30 травня 
1947 року Управління МГБ у Львівській області підписує постано-
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ву про його арешт. Головними звинуваченнями проти священи-
ка була антирадянська діяльність та співпраця з ОУН. «Шептиць-
кий Клемент, — писав у постанові майор МГБ Божко, — був 
впливовою особою у формуванні націоналістичного руху і віді-
грав важливу роль у практичній боротьбі ОУН-УПА проти радян-
ської влади». 5 червня в монастирі проведено обшук, внаслідок 
якого виявлено антирадянську літературу та плакати ОУН, на-
ступного дня почалися допити старенького священика (на той 
час йому виповнилося 78 років!), які тривали майже півроку. За 
цей час отця як «особливо небезпечного злочинця» перевезли із 
внутрішньої тюрми МГБ у/Іьвові до такої ж в'язниці у Києві. 

Отець Климентій мужньо тримався на допитах і рішуче 
відкидав будь-які звинувачення у співпраці з підпіллям, наголо-
шуючи, що він не займається політикою. Та слідчі добре підго-
тувалися, маючи на руках інформацію від раніше допитуваних 
священиків та монахів. 

Отже, вони змусили отця Климентія визнати, що в монас-
тирі переховувалися повстанці (їхня криївка була виявлена 
17 січня 1946 року), що монахи надавали медичну допомогу 
пораненим, а один із них, Матковський, відав монастирською 
аптекою і систематично надавав підпільникам ліки. Двоє інших, 
Тимчина і Кіндратович, підтримували зв'язок із упівцями, а зго-
дом перейшли в підпілля. Ще один монах-студит, Роман Хомин, 
ще за німецької окупації' перейшов до УПА, став капеланом 
старшинської школи і загинув у бою з радянськими військами. 
Сам отець Климентій переховував у себе націоналіста Василя 
Кархута, який був лікарем і також допомагав важкопораненим 
воякам УПА. 

Намагаючись «навісити» на архімандрита якомога більше 
звинувачень, слідчі наводили йому свідчення, вибиті підчас до-
питу у настоятельки Якторівського жіночого монастиря. Вона 
розповіла, що монахині надавали постійну медичну допомогу 
повстанцям, випікали для них хліб та влаштували інтернат для 
їхніх дітей на території монастиря, і, найголовніше, що про все 
це було відомо архімандриту. 
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Отець К/їиментій не заперечував цих «звинувачень», однак 
називав їх не по/іітикою, а своїм християнським обов'язком. 
При цьому він не видав жодних прізвищ живих священиків чи 
підпільників, невідомих слідчим, а лише під тиском фактів під-
тверджував здобуту ними інформацію. 

Проте головним обвинуваченням Климентія Шептицько-
го була не допомога повстанцям, а спроби зав'язати контакт 
із Проводом ОУН. Спочатку він твердив, що робив це лише за-
для виконання місії, взятої в Москві, — організації перегово-
рів підпілля з радянською владою. Проте згодом, під тиском 
наведених даних, які слідчі почерпнули з протоколів інших 
допитаних, змушений був визнати: головною метою спроб 
зв'язатися з керівництвом підпілля було скористатися можли-
востями ОУН для передачі у Ватикан інформації про знищення 
радянським режимом греко-католицької церкви. Незважаю-
чи на намагання Климентія Шептицького, цього зробити не 
вдалося, принаймні радянським спецслужбам так і не стало 
про це відомо. 

Натомість під час перебування архімандрита в ув'язненні 
в 1949 році на Захід потрапило «Звернення Воюючої України до 
всієї української еміграції». Тут, зокрема, звучав заклик: «Від-
крий перед усіма народами цю країну, в якій задушена релігія, 
збезчещена церква, закована свобода сумління, потоптана не 
тільки християнська, але й загальнолюдська мораль... Розкажи 
про знищення Української Автокефальної і Греко-Католицької 
Церков, про помордованих і засланих українських єпископів, 
священиків і вірних. Роз'ясни чужинцям, що теперішня росій-
ська православна церква не має нічого спільного з вільною 
церквою і є емведівською агентурою». 

Окрім керівників українського визвольного руху, це звер-
нення підтримав також голова катакомбної УГКЦ, наступник 
Климентія Шептицького отець Микола Хмільовський. Обидва 
підпілля, націоналістичне та церковне, об'єднали свої зусилля, 
аби донести до світу правду про ситуацію в Україні. 
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Пам'ятник Андреєві та Климентію Шептицьким 
у Прилбичах, 2011 р. 

Тим часом 15 січня 1948 року слідчі прозвітували про за-
вершення слідства, а через тиждень ними було підготовлено 
обвинувальний вирок за статтями 54-1 та 54-2 Кримінального 
кодексу — зрада батьківщині. 28 лютого відбулося засідання 
особливої наради («особого совещанія») МГБ, яке присудило 
отцю Климентію 8 років ув'язнення в сумновідомій Володи-
мирській тюрмі. 

«Високий, худорлявий, з довгою білою бородою, трохи 
сутулий, обличчя та очі привітні, спокійні, — описує Шептиць-
кого в тюрмі його співкамерник, член ОУН Іван Кривуцький. — 
У розмові нічим не нагадував монаха, більше світську освічену 
людину... Він був малоговіркий, зайвого слова ніколи не ска-
зав. Відповідав чи розповідав лаконічно і ясно. Ходив тільки з 
палицею, навіть по камері...» 
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Старий, хворий та немічний священик не відбув повного 
терміну покарання — 1 травня 1951 року о 21-й годині тюремні 
лікарі констатували його смерть. Климентій Шептицький похо-
ваний поміж іншими в'язнями Володимирської тюрми десь на 
в'язничному цвинтарі — могила його невідома. 

Через сорок років після смерті радянська влада, що його 
замордувала, за кілька місяців до власного кінця реабілітувала 
священика, визнавши Климентія Шептицького несправедливо 
засудженим. Не забули про нього й добрі люди — у 1996 році 
архімандрит Климентій Шептицький отримав звання «Правед-
ник народів світу» за порятунок євреїв у період Другої світової, 
а в 2001 році, під час візиту до Львова Папи Римського Івана 
Павла II, був беатифікований. 
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У січні 1991 року під стінами телевежі у Вільнюсі проти ра-
дянських танків і на захист демократії поруч із литовцями 
пліч-о-пліч стояли представники українських громадських 
організацій. Це був не перший досвід активної співпраці між 
антикомуністичними рухами обох народів. На той момент 
загальновідомою була взаємодія українських та литовських 
дисидентів, легендарним стало співробітництво колишніх 
«лісових братів» з вояками УПА у сталінських таборах. 

Спроби розгорнути спільну боротьбу робилися і до цього, 
коли упівці зі зброєю в руках протистояли сталінському тота-
літаризмові, розпалюючи вогонь повстання на західних околи-
цях Радянської імперії. Одним із елементів цієї боротьби був 
прибалтійський рейд УПА 1950 року. 

Командування УПА мало значний досвід організації успіш-
них військово-пропагандистських рейдів на території сусідніх 
держав. Протягом 1945—1949 років такі акції здійснено у Поль-
щі, Словаччині, Чехії, Румунії. їхнім завданням було налагодити 
контакт із місцевим антикомуністичним підпіллям та поширити 
інформацію про український визвольний рух у світі. За резуль-
татами рейдів про УПА писали провідні європейські та амери-
канські газети, а інформація про важку боротьбу в Україні стала 
відомою у світі. 

Проте неможливим виявилося втілити перше завдання: 
місцеві підпільні рухи, як з'ясувалося, були надто слабкими і 
невдовзі після завершення Другої світової війни місцеві кому-
ністи за активної радянської допомоги їх ліквідували. 

На кінець 1940-х антирадянська війна не вщухала тільки 
на Західній Україні та в Прибалтиці, особливо в Литві. Керівни-
цтво українського визвольного руху знало про ситуацію в цій 
країні, українці її уважно вивчали та обговорювали. Тож улітку 
1950 року було вирішено відрядити групу повстанців до При-
балтики. 
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Гравюра Ніла Хасевича. 
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f 
Відповідальним за під-

готовку акції призначено 
Василя Галасу, тодішнього 
крайового провідника на пів-
нічно-західних українських 
землях (Волинь і Полісся). 
Очевидно, Галасу було обра-
но не тільки через те, що від-
правною точкою рейду були 
підконтрольні йому терени, 
але й тому, що саме він мав 
найбільший серед керівни-
ків підпілля досвід у плану-
ванні аналогічних заходів. У 
1945—194б роках Галаса го-
тував рейди на Словаччину, 
у 1946-му розробив тактичну 
інструкцію для рейдів поль-

Василь Галаса, с ь к и м и а р е н а м и , а в 1 9 47-
організатор закордонних рейдів УПА, М У в п р а в и в до Західної 

зокрема рейду в Прибалтику. Німеччини три сотні вояків 
УПА із Закерзоння. 

Тож і цього разу Галаса написав спеціальні вказівки для 
учасників рейду, а також агітаційні матеріали. Оскільки рейд 
мав проходити теренами Білорусі, то крім звернення до народів 
Прибалтики—листівки «Литовці, латиші, естонці!» (українською 
та її скорочений варіант російською мовою), створено окрему 
листівку «До білоруського народу». Для посилення пропаган-
дистського ефекту повстанці використали як ілюстрацію чудо-
вий дереворит «Воля народам! Воля людині!», виконаний відо-
мим художником підпілля Нілом Хасевичем — «Бей-Зотом». 

Основний наголос у заклику до народів Прибалтики робив-
ся на необхідності налагодження тісної співпраці між визволь-
ними рухами всіх поневолених СРСР народів. «Литовці, латиші, 
естонці! — писав Галаса. — Боротьбу ваших народів за своє ви-
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w m o - e o A b m F B H C T C K n x о к к м ш л о в і в 
М О Ш І Н Е Т А К Ж Е В І Л Г І Х Я М І О Р П Л Я О С Н О В О -
Д И Т Е \ Ь Н А Я Б О Р Ь Ь А . 

у к и а в д і т C B W W I С У Ш Н Н С К І І Ч О С В О -
Ї Т И І Т Е Л Ь Н Ь Ї М А О № 4 І Г Н И Е М ! 

с і и о ч ш н м м a m оптом І Ш В Е Р Н Е М Н А С -
Т У П Л Е Н І І Е П Р О Т И В О Б Щ Е П О Ш Ш Ш Л ! 

З А 3 A P A B C T B V E T А Н Т И Б О Л Ь Ш Е В Н С Т С -
К И Й Б Л О К H A P Q S O B ! 

О Т К Ч И К Н И Т Е Є Ь Т А К И М С А М M M о в і д а а м 
Н А Н А Ш J A I B L B ! 

У К Р А И Н С Г К Н Е П О В С Т А Н Ц І ) ! . 

Звернення до литовців, латишів та естонців. 

зволення ми мусимо вести спільно і мусимо ставити її в єдину 
розумну площину — площину боротьби за побудову самостій-
них національних держав усіх поневолених Москвою народів... 

Литовські, латиські, естонські революціонери! Затіснюйте 
співпрацю з нашим визвольним рухом. Пересилайте в Укра-
їну свою підпільну літературу, листівки, заклики. Наставляйте 
своїх побратимів, щоб вони, будучи у ворожій армії", на приму-
сових роботах на Сибірі, у в'язницях і концтаборах та при вся-
ких інших обставинах нав'язували з українцями дружбу і щоб 
спільно допомагали собі в житті та боротьбі проти окупантів. 
Ми завжди робили, робимо і робитимемо так само». 

У російському варіанті звернення читаємо: «Скріплюйте 
зв'язки з українським визвольним рухом. Спільним фронтом 
розвернемо наступ проти загального окупанта. Хай живе Анти-
большевицький Блок Народів! Відгукніться таким самим чином 
на наш заклик». 
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Боївко Ковельського окружного провідника Василя С&иентуха 
(перший праворуч), командира рейду. 

Очевидно, у 1950 році не могло бути й мови про цілко-
вите повторення ДОСВІДУ рейдів 1 9 4 5 — 1 9 4 7 років з участю 
сотні вояків УПА, котрі протягом кількох тижнів проводили 
операції на території сусідніх держав. Завдання налагодити 
зв'язок, пройшовши сотні кілометрів, і провести ефективну 
пропагандистську кампанію на терені, насиченому ворожи-
ми силами, могла виконати тільки невелика мобільна гру-
па повстанців. Таку групу доручено сформувати керівнику 
Ковельської округи Василю Сементуху — «Ярому». До неї 
включено дванадцять підпільників на чолі з провідником 
Камінь-Каширського району «Рибаком». Повстанці настіль-
ки наповнили пропагандистською літературою наплічники 
(крім уже згаданих листівок, там були інші підпільні видання, 
зокрема «Хто такі бандерівці і за що вони борються?»), що 
не змогли взяти більше харчів. 
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19 липня 1950 року група перетнула кордон між УРСР та 
БРСР і вступила на територію Давидгородоцького району Пін-
ської області. Щоб якомога швидше досягнути Литви, упівці 
рухалися конспіративно і протягом першого етапу рейду не 
проводили пропагандистської роботи на білоруських землях. 
Проте вже дуже швидко стало зрозуміло, що їхнє перебування 
не є секретом для радянських спецслужб, більше того, скида-
лося на те, що останнім відомо про завдання дістатися Литви. 
Раніше запланований рух на північ став неможливим через 
блокаду території військами білоруського МВД та МГБ. Тому 
22 липня командир вирішив змінити напрямок рейдування, а 
разом із тим відкорегувати поставлені завдання. Зрозумівши, 
що досягнути кінцевої мети рейду їм не вдасться, повстанці по-
вернули на схід і розпочали активну пропагандистську кампа-
нію серед білорусів. 

Віднайдений нещодавно в архіві СБУ звіт про цей рейд 
відтворює атмосферу акцій УПА в Білорусі: «До нас сходиться 
населення зі всіх кінців села, інша гутірка перетворюється в мі-
тинг. Про боротьбу на українських землях, про нашу політич-
ну платформу, про важливість спільного фронту поневолених 
большевиками народів, про наш клич: "Воля народам і люди-
ні!" уважно прослухали до 200 селян. 

Після короткого мітингу зав'язалися дискусії, під час яких 
селяни нам щиро розказували все про своє життя, особливо 
нарікаючи на сталінські колгоспи, в яких нічого не виплачують 
за трудодні, і сталінських колгоспних гайдуків, у тому числі й на 
того, який перед тим втікав від нас... Ось одна старша жінка, 
звертаючись до нас, каже: "Хлопці, рятуйте нас усіх, бо ми про-
пали, розбивайте цю нечисту силу". Довелося вже пережити 
горя білоруському народові під большевицьким пануванням. 

Після поширення нашої революційної літератури залишає-
мо село. Населення проводить нас. Дехто, щоби говорити з 
нами, по кілька разів забігав нам дорогу і нав'язував розмову, а 
дітвора, а навіть старші, провели нас аж до лісу». 

Історія S грифон 
« С Е К Р Е Т Н О » 

143 



Рейд у Прибалтику 

ВОЛЯ народам! Воля ЛЮДИНІ? 

Л И Т О В Ц І , Л А Т И Ш І , Е С Т О Н Ц І ! 
Палко в'таемо Вашу візвольну боротьбу проти росій-

сько вольте иицькнх окупантів. 
В Укряїн! таах ж боротьбу веде Організація Українських 

Н8ні(м*алісі(н (ОУН), кероппна СТЄПІІН'ИІ ІІЗНЯС-РОЮ та Ук-
раїнська Попстанча Армія ( У П \ ) на ч. лі і reiitpa.T;« Та 
08С0М Ч\пгчінкою. Н ЕЙВІ ІШКМ керітіч>s органом нашої кз-
пігіивльно ви.чрольно! Лпрлтьрк яіия-'і- "ч \ краінсі.ка Голов-
на Вчднолі.на Рада (УГВР). 3 j кор.і-. кешу сЧрогьб> ! 

оі'жчгно-політичні інтер«ти Украінп РРПГСІЄН'УЬ ^акор. 
r.cimu" 1 Іредставнніїтво УГВР. 

Іі'-рогі.^а за • о т о народів і людини — основині 
і їй-- іійшг-ї політичної ,пр(ігпама. 

Л И І Ч В Ц І . Л А Т И Ш І , Е С Т О Н Ц І ! Боротьбу на' 
н»Оііі :в за СИРЕ везім леиня M;l vvriivc B'.-Cili СЛІЛЬпГ 

м'ікмо станіни If і! єдину розуьиу л.'г.шан.'-в плошин\ 
БОР'т і (ЇЙ за ПОБУДІ ВУ гаигстіПии* КЛКІС.-В.ІЬНЙХ держлг 
у с і х поневолених Мсгквою народ г. Л'чснко . >кінд>мити 
РСВУЛК-, ! джерело н і ю л і — pc c.fi. І к\ Іи. їрію. Росіяьи і г 
• )';ЬЧИТВСЯ ЖИТИ НЯ СВОЇЙ ЗЄМЛІ і *<IHSTi,U IVIdCliCl lipj-
'i Д« аи існує російська імперія, ноти »•-. r.sut сусідуючи. 

: нію нерод не може вільчо жити. Доля Ваших изрилів 
>40 рі Ш нчгляню п "твепі/КУв цс. 

Л И Т О В С Ь К І , Л А Т И С Ь К І . Е С Т О Н С Ь К І Р Г -
Ь ' . П О ! 1 ! О Н Е Р И ! Зїгіснюіїге Спнмраци ї наіш:ч ниі-
!•'• . і і и м v>>.ou. ПересипаАте п Україну спочл Я 'ДГІ .ІІН} .ц. 
т -^anpy. ластірки. заклики. Нясівз.іьОп t.u<»!x пьор.ісимів 
лі -о нон»?, будучи у ворожій ари І', ня .ірам\с'>ввх рооота* 
на Св'-Ірі, у в'язницях і киніпаг'оряіс та при ••сяки.ч Інг.ііх 
> -'стяиках, нав'язували з укрь.нцями дру к- у і іпоі сп;ль 
во допомагали собі в житті та борогьбі .іротя окупанта. 

Ми завжди робили, робимо і робитимемо так само. 
Хей живуть самостійні національні держави — Лптовсь 

яв. Латиська, Естонська, Українська! 

1850 рік Організацій 
Уираїиськиж Націоналістів 

Листівка УПА «Литовці, латиші, естонці», 1950 р. 

Історія S грифон 
«СЕКРЕТНО» 

144 



Рейд у Прибалтику 

Дійшовши до річки Прип'ять, повстанці, які на той момент 
відвідали вже 21 населений пункт, зокрема Турівського і Петри-
ковського районів Поліської області, розпочали зворотний рух. 
1 серпня 1950 року вони перетнули білорусько-український кор-
дон і незабаром повернулися на місце своєї дислокації на Воли-
ні. Незважаючи на насиченість території ворожими військами, 
підпільникам вдалося уникнути збройних зіткнень. Але попри 
цей тактичний успіх та ефективну пропагандистську роботу на 
білоруських теренах, головна місія рейду — налагодження сто-
сунків із прибалтійськими партизанами — залишилася нездій-
сненою. 

Співпраця стала можливою через кілька років і за тисячі 
кілометрів від українських та литовських земель — у безкрай-
ніх просторах Сибіру і Казахстану. Саме колишні партизани з 
України та Литви, хоч і без зброї в руках, але все ще нескорені, 
зуміли не лише зламати диктатуру кримінальних в'язнів у ста-
лінських таборах. Повстаннями 1953—1954 років вони розвали-
ли саму систему ГУЛАГу. 

А взимку 1991 року їхні онуки добили Радянську імперію, 
не давши танками розчавити молоді національні демократії. 
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Людмила Фоя — агент «Апрєльская», 
повстанець «Перелесник» 

Люди, поверхово знайомі з історією, часто мають завищені 
вимоги до неї. їй намагаються накинути притаманну точним 
наукам детермінацію, опираючись на яку видається можли-
вим давати безапеляційні оцінки тим чи іншим явищам чи на-
віть робити прогнози на майбутнє. Проте історія вивчає ре-
альне життя, в якому незалежно від того, йдеться про вчора, 
сьогодні чи завтра, випадок може відігравати значно більшу 
роль, ніж причинно-наслідкові зв'язки. Винятки з правил бува-
ють важливішими за самі правила, а героїв, злочинців, патріо-
тів та зрадників іноді не так легко порозсувати по окремих 
історичних шухлядках. 

Особливо важко це зробити стосовно людей, яких затягло 
у вир оперативних ігор спецслужб. Тож тавра зрадників, яки-
ми іноді надто легко розкидаються щодо людей, що пішли на 
«співпрацю» з радянськими органами безпеки, часто дуже не-
доречні. 

Яскравим підтвердженням цієї тези є життя Людмили 
Фої— підпільниці, агентки, повстанки. Її долю дають змогу від-
творити документи аж двох спецслужб, що займалися нею: 
радянського НКВД та оунівської СБ. Без сумніву, колись ця 
біографія (якій наразі присвячено лише невелике дослідження 
молодого історика Володимира Іванченка) стане основою для 
кіноблокбастерів та книжкових бестселерів. 

Людмила народилася з вересня 1923 року в селі Топори 
Житомирської області, тож належала до покоління, чия моло-
дість була обпалена Другою світовою. Німецька окупація заста-
ла вісімнадцятилітню дівчину у Києві, де вона мешкала разом 
із батьками, братом та сестрою. На початку 1942 року Людми-
ла Фоя стає студенткою Київського медичного університету. 
У більшості тоталітарних держав саме студентство породжує 
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різноманітні молодіжні підпільні рухи, які об'єднують у своїх 
лавах сміливців, що не бажають терпіти свавілля влади і готові 
до боротьби з нею. Таким було і студентське середовища Киє-
ва в часи німецької окупації. 

Цей молодіжний рух мав дві незалежні чи навіть ворожі 
течії: комуністичну і націоналістичну. Прихильники першої мали 
підтримку Радянського Союзу, який хоча і зазнавав поразок, 
проте докладав зусиль для допомоги підпіллю на окупованих 
теренах. 

Українські націоналісти, 
які з вересня 1941 року пере-
йшли до антинімецької ді-
яльності, могли сподіватися 
лише на самих себе. Саме до 
них приєдналася Людмила 
Фоя. І не лише вона, але й ба-
гато її ровесників: вже після 
відходу німців близько по-
ловини студентів інституту 
було заарештовано НКВД за 
націоналістичну діяльність. 
Керівником підпілля ОУН на 
теренах Центральної Укра-
їни був уродженець Терно-
пільщини Дмитро Мир он. 
Людмила, на той час уже 
зв'язкова ОУН, зустрілася 
з ним у червні 1942 року. 
Дуже швидко вона зрозумі-
ла, наскільки небезпечною є 
участь у націоналістичному 
підпіллі: у липні при спробі 
втечі гестапівці застрелили 
біля оперного театру в Киє- Людмила Фоя. 
ві Дмитра Мирона, а наступ- фото студентських часів. 
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ного року в німецькій тюрмі 
гине Олена Коляда — безпо-
середній керівник Людмили. 

Проте Фоя зуміла не по-
трапити до рук нацистів, хоч 
для того їй довелося зали-
шити навчання в медінститу-
ті. Окрім функцій зв'язкової, 
Людмила бере участь у ро-
боті пропагандистської ре-
ферентури, навесні 1943 року 
організовує в Києві збір ме-
дикаментів для вояків Україн-
ської повстанської армії, від-
діли якої розгортають у цей 
час свою діяльність на Волині і 
Поліссі. Влітку цього року при-
їжджає на Волинь — у рамках 
технологічної практики у сіль-
ськогосподарському інститу-
ті. Очевидно, саме тоді Люд-

В роки Другої Світової війни, мила вперше зустрічалася з 
повстанцями, з якими буде 

пов'язана її подальша доля, зокрема з керівником Служби без-
пеки ОУН на Волині Миколою Козаком, котрому судилося віді-
грати вирішальну роль у її житті. 

Тим часом наприкінці 1943 року фронт знову наближаєть-
ся до української столиці. Київ мав стати подарунком вождю 
народів Сталіну до чергової річниці Жовтневої революції, тож 
під час його взяття не рахувалися з жодними жертвами. «Ви-
зволене» місто іце омивали закривавлені води Дніпра, коли тут 
розпочали свою активну роботу радянські каральні органи. 

Влада змінилася, але ситуація для українських націоналіс-
тів лишалася незмінною — країною керував окупант, проти 
якого треба було боротися. Багато членів ОУН ще перед при-
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Кримінальна справа на Людмилу Фою, 
1944 Р-
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ходом червоних намагалися відійти з Києва на захід, аби вли-
тися в ряди повстанської армії. Серед них були друзі та знайомі 
Людмили: студенти Микола Ращинський, Іван Кульчицький, Ва-
лентин Бойко, Володимир Пархомеїв, викладачі — професор 
сільськогосподарського інституту Василяк, професор техноло-
гічних курсів при Всеукраїнській кооперативній спілці Чигирин-
цев. Всі вони стали вояками УПА. 

У жовтні 1943 року знову перебратися на Волинь спробу-
вала і Фоя, проте їй це не вдалося через швидке наближення 
фронту. Тому їй, підпільниці, якій вдалося уникнути німецького 
арешту, довелося звикати до нових окупаційних умов. Робота 
бандерівського підпілля в Києві продовжувалася. Проте для 
Людмили вона не була тривалою — 24 січня 1944 року її заареш-
тували, висунувши звинувачення в антирадянській діяльності. 

Допити тривали кілька місяців. Зрештою в НКВД вирішили, 
що молода дівчина може стати корисною для них у боротьбі 
з рухом опору, що якраз розгорялася на українських землях. 
У квітні 1944 року Людмила Фоя виходить на волю як агент 
«Апрєльская». Більш як двомісячне ув'язнення вона мала при-

В'язничне фото Людмили Фої, 1944 р. 
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ховувати навіть від рідних — для цього її озброїли легендою 
про перебування в лікарні. Аби легенда не луснула через зов-
нішній вигляд виснаженої допитами дівчини, перед виходом її 
кілька днів утримували на кухні внутрішньої тюрми НКВД. 

Головним завданням 
«Апрєльської» було нала-
годити зв'язок між леген-
дованим (тобто створеним 
НКВД) підпіллям у Києві та 
справжньою мережею ОУН 
на Волині. Головним «режи-
сером» операції став Сергій 
Карін-Даниленко, чекіст із 
неабияким досвідом ство-
рення псевдоповстанських 
груп в Україні ще з 1921 року. 
На початках операція йшла 
дуже успішно. Часом навіть 
занадто — окремі низові 
ланки псевдопідпілля здобу-
вають підтримку населення, 
новоприєднані члени, не зна-
ючи про організаторів про-
вокації, створюють озброєні 
боївки на Київщині, в Сум-
ській та Дніпропетровській 
областях. 

У листопаді 1944 року 
Людмила Фоя разом із ін-
шою агенткою НКВД, Ніною 
Калуженко, роблять першу 
поїздку на Волинь як пред-
ставники київського «про-
воду» ОУН. Подальший роз-
виток операції затримала П0пільні видання авторства Людмили 

Фоіпід псевдонімом «М. Перелecuик». 
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хвороба спочатку «провідника» Михайла Захаржевського, а 
згодом і іншого агента, Калуженко. Операцію відновлено тіль-
ки навесні. 

У травні 1945 року, коли Європа гучно святкувала перемогу 
у Другій світовій, Людмила Фоя розпочинає власну війну, при 
цьому вона опиняється по інший бік фронту від своїх товари-
шів. Йдучи на цю війну, вона передбачала можливість смерті 
від рук колишніх побратимів. «При від'їзді з Києва, — згадувала 
Фоя згодом про початок нового етапу операції, — я дізналася, 
що мене очікує, і, незважаючи на інстинктивне, таке звичне для 
кожної живої істоти бажання вижити, я раділа, бо, можливо, 
В ближчому майбутньому цьому всьому прийде кінець». 

Можливо, саме ця приреченість штовхнула Людмилу на рі-
шучі дії. Потрапивши разом із Ніною Калуженко до відділу УПА, 
Фоя відразу зізналася в тому, що її завербовано НКВД, розпо-
віла про своє завдання — встановлення зв'язку із псевдопід-

піллям задля проникнення 
агентури в середовище ви-
звольного руху та його лік-
відації. 

Людмилі пощастило — 
її переслуховував особисто 
керівник СБ на Волині Ми-
кола Козак, якого вона зна-
ла ще з часів перебування 
в Києві. Жорстокий есбіст, 
якого деякі підпільники зви-
нувачували у патологічній 
підозрілості, повірив дівчи-
ні. Більше того, вїїзізнаннях 
він побачив можливість 
завдати удар у відповідь ра-
дянській спецслужбі, вико-
риставши для цього агентку 

Під час перебування в підпіллі на Волині. «Апрєльскую». 
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У липні 1945 року Людмила Фоя, тепер уже подвійний 
агент, повертається до Києва зі звітом. Інформацію від цінно-
го агента приймав заступник народного комісара внутрішніх 
справ УРСР В. Дроздов. Відсутність ліквідованої СБ ОУН Калу-
женко Фоя пояснила тим, що "її колега-агентка нібито пішла на 
зв'язок із Проводом ОУН. 

Чекісти уважно слухали Людмилу, ставили їй безліч запи-
тань, намагаючись перевірити, чи вона говорить правду. Вре-
шті їй вдалося переконати чекістів у своїй щирості і отримати 
нове завдання — супроводити «керівника» київського «під-
пілля» Михайла Захаржевського на Волинь, аби ввести його у 
справжню оунівську мережу. У випадку успіху їй обіцяли про-
довжити навчання в будь-якому виші чи навіть у навчально-
му закладі НКВД. При невдачі — дали зрозуміти, якою легко-
досяжною є родина дівчини, що мешкала під Києвом. 

5 серпня 1945 року агенти «Апрєльская» (Людмила Фоя) та 
«Таран» (Михайло Захаржевський) виїжджають до Луцька і че-
рез кілька днів виходять на зв'язок із ОУН. Захаржевського від-
разу заарештовують есбісти, Фоя ж отримує завдання повер-
нутися до Києва і вивести на бандерівську спецслужбу інших 
членів легендованого «проводу». Людмила знову зустрічається 
з чекістами, які її ретельно перевіряють і... продовжують дові-
ряти. 

Перед черговою поїздкою на Волинь чекісти навіть орга-
нізували для неї вечірку. «У зв'язку з моїм виїздом, — згадува-
ла вона, — було вирішено зорганізувати вечір. Попри те, що 
співали лише українські пісні, вечір був нецікавим. Мало було 
щирості, а про відвертість нічого було й згадувати. Загалом за 
час мого перебування у Києві мені щовечора намагалися нада-
вати найкращі квитки у театри та оперу, однак я не могла цим 
скористатися, адже захворіла на застуду. Це якоюсь мірою ря-
тувало мене від постійних розмов зі співробітниками». 

Цього разу Фою супроводжувала інша представниця київ-
ського «проводу» Катерина Міньковська — агентка чекістів ще 
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з 1927 року, яка після війни відзначилася успішними операція-
ми проти ОУН, зокрема брала участь у створенні легендованих 
структур на Конотопщині. Завдяки Людмилі Міньковська по-
трапила до рук СБ ОУН і після допиту була страчена. 

Микола Козак вирішив не ризикувати більше у грі з НКВД 
та зупинив її. Проте самі чекісти ще тривалий час не готові були 
визнати, що їх обвела круг пальця молода дівчина. Лише у квіт-
ні 1946 року із зізнань заарештованих повстанців вони остаточ-
но переконалися, що Людмила продовжує активну боротьбу в 
лавах антирадянського руху. 

6 серпня 1946 року Людмила Адамівна Фоя оголошена 
у всесоюзний розшук МГБ та МВД, який взяв під особистий 

контроль міністр дер-
жавної безпеки УРСР 
генерал-лейтенант Сер-
гій Савченко. Тим часом 
жінка поринає у підпільну 
роботу, під псевдонімом 
«Перелесник» працює у 
структурах прпаганди, 
зокрема літературним 
редактором журналу 
«Молодий революціо-
нер», видає ряд художніх 
новел про визвольну бо-
ротьбу. 

Масштаби повстан-
ської пропаганди вра-
жали: за підрахунками 
дослідників, протягом 
1948—1952 років підпіль-
ними друкарнями на Во-
лині видано майже 350 
тисяч примірників листі-
вок та брошур. Тому на Посмертне фото. 
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придушення визвольного руху радянська влада кидає дедалі 
більші сили. 

19 липня 1950 року під час прочісування лісу у Межиріч-
ському районі на Рівненщині чекісти виявили групу повстанців. 
Зав'язався бій — останній для Людмили Фої. Маємо два описи 
цієї сутички. 

Сухий офіційний звіт, написаний відразу після завершен-
ня: «Під час операції 19 липня 1950 року одна з чекістсько-вій-
ськових груп під керівництвом уповноваженого МГБ майора 
Друзенка та командира роти лейтенанта Кузьміна у гущавині 
Неверківського лісу зіткнулася з трьома "бандитами", у тому 
числі однією жінкою. Бандити, побачивши військову групу, від-
крили по ній сильний вогонь, котрим одразу було вбито рядо-
вого Бахтіярова та поранено в ногу рядового Сініцина. 

Вогнем чекістсько-військової групи у відповідь було вби-
то двох "бандитів", у тому числі одну жінку, третьому вдалося 
втекти, пошуки позитивного результату не дали. Серед убитих 
була впізнаною — колишній агент МГБУССР "Апрєльская", Фоя 
Людмила, за оунівським псевдонімом "Оксана", літературний 
псевдонім "М. Перелесник"». 

Не таким точним фактографічно, проте надзвичайно ціка-
вим із погляду відтворення емоційної атмосфери є опис цього 
бою у спогадах учасника антиповстанської боротьби Георгія 
Саннікова. «Чекісти добре бачили у бінокль, як поміж зарос-
лими кущами та ялинками скелястими пагорбами раз по раз 
виникали дві фігури у комбінезонах захисного кольору. Згодом 
одного з них поранили. Деякий час було видно маленьку фігур-
ку, що намагалася тягнути за собою пораненого супутника. 

Потім фігурка вже сама промайнула поміж ялинок, рід-
ко відповідаючи на вогонь чекістів. Опергрупа продовжила 
переслідування й вела вогонь по ймовірних місцях руху оунів-
ця. Він був поранений, про що свідчили сліди крові на траві 
та залишки індивідуального пакету. Нарешті попереду щось 
промайнуло у густих хащах. Чекісти приглянулися та побачи-
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/їй лежачого, котрий робив незрозумілі рухи руками, в яких 
не було зброї. 

Кільце солдатів повільно стискалося навколо кущів. Про-
лунав ледве чутний та приглушений відстанню звук, і оточуючі 
кинулися на землю. Спрацював гранатний запал. Після цього 
прогримів вибух та розкидав кущі, траву та шматки білого па-
перу. На одного з солдатів впав згусток людської крові. Граната 
розірвалася в руках лежачої людини. Вона зірвала себе грана-
тою, приклавши її до голови. Обличчя, частина голови та кисть 
лівої руки у людини були відсутні. Потужний вибух понівечив 
людину до невпізнання і розкидав довкола шматки знищених 
документів, що так і залишилися таємницею. 

Коли чекісти, намагаючись не заплямуватися кров'ю, обе-
режно розстібнули ґудзики комбінезона і намагалися оголити 
верхню частину тіла, руки їх наштовхнулися на ще теплі жіночі 
груди... їх обличчя передавали здивування, сором та розгубле-
ність: декілька дебелих чоловіків так довго не могли наздогна-
ти цю невеликого зросту, тендітну молоду жінку...» 
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Зазвичай статті чи книги починаються з обґрунтування 
того, чому автор вирішив її написати т а надрукувати. Ця 
с т а т т я особлива—я почну з того, чому я її не писав і не дру-
кував. Матеріал, який ліг в її основу, віднайдений в архіві СБУ 
у вересні 2009 року. Спокуса одразу його опублікувати була 
дуже великою, але я чудово розумів, що в ситуацп початку 
президентських перегонів с т а т т я буде сприйнята виключно 
як їх елемент. 

Замість того, аби припинити політичні маніпуляції довкола 
трагічної долі людини, унікальна інформація тільки надасть їм 
нового поштовху. Копії усіх виявлених документів передано 
для ознайомлення сину ГОЛОВНОГО героя, тодішньому прези-
дентові України Віктору Андрійовичу Ющенку. Попри ймовір-
ний політичний зиск, він утримався від використання виявленої 
інформації у власній виборчій кампанії. 

Віктор Ющенко на могилі батька Андрія. 
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dsirsit 
УПРлВЛЩИЕ КДНИ :їЙРСТвА Ш ї Р й Ш Х д5В ПО C/WCK0,. ОБЛАСТІ* 

4 О Т Д Є В 

— я н в а Р я года. » Ч п о СОЕЄРИЄКНО СЕЖ^УИ 
Серия"К",зкв У і 

НАЧАЛЬНИКУ 4 УПРАВЛЕНИЙ КйД УССР 
П о л к о в н и к у _ 

тов.С А Р А Е В У. 

гор .Х и е в 

СЛАВСКО»; ОЕЛ 

т о в . К О С Т Е Н К О 

НАЧАЛЬНИКУ УМЙД СХАНИСЛАВСКО.І ОБЛАСТИ 
Подоолковнику 

с .Станислав. 

Директором Велико-Каменекоа НСШ.Кориевского ра-

4сша,Стан4славской ооласти в І94в-47гг. ра отая ЮщЄН-

Ж Андрел Андрееьич,IS 10 года ро*дения,уро*екец 

села Хорухеока, Недршчьіл овсхого р-шона.Сумскон области. 

В і»37 году в г . Баку Знл осужден тро..кои НКЬД за прис-

тупную деятельность.Перед началом Отечестьенной во„ни 

вступил в ряда КЛСС.ЗО «еля 1641 гсда под гор.Минск по-

пал в шіеи ясімецко-фапис іских воиск. 

Четирнадцать рав перебраснвался из лареря в ла-

герь на территории Пол ьш<, Германии, Чехослсиакии.іракции. 

Содердался в дагерях "Ч-Б", "304" , центральної л а г ^ ь гес-

тацо в гор . йольф,НсрнЗергская і срьма.лагерь "ІЗ-Д" Ос-

еинцим и других, а аатем в гор . ілесембург освоооаден 

/9 ( & 

Довідка Управління МВД Сумської області у справі Андрія Ющенка, 
1954 р. 
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Зараз, ко/іи, здається, вже відгули усі можливі вибори, на-
стала пора оприлюднити документи, які проливають світло на 
долю Андрія Ющенка. Для того, аби відгородити від брудних 
наклепів долю однієї людини, котру в деяких публікаціях пере-
творили з жертви нацистського режиму на його прислужника. 
Для того, аби спростувати сотні інших наклепів і пропагандист-
ських кліше, що стосуються діяльності націоналістичного під-
пілля у післявоєнний період. 

Отже, про те, що робили вчителі, прислані на Захід Украї-
ни, як довго існувало націоналістичне підпілля на Сході і як бо-
ролася з ним радянська влада, нам розкажуть чекістські доку-
менти про Андрія Андрійовича Ющенка. 

Він тричі у своєму житті перетинався з радянськими орга-
нами державної безпеки. Вперше — ще зовсім молодим 18-річ-
ним хлопцем. Про першу трагічну зустріч маємо дуже небагато 
інформації, проте її достатньо, щоби спростувати сумніви дея-
ких журналістів щодо факту засудження сталінським режимом 
і наявності політичних підстав для цього. 

У довідці управління МВД у Сумській області від 15 січня 
1954 року вказано, що Андрій Ющенко «У 1937 році в м. Баку 
був засуджений "трійкою" НКВД за злочинну діяльність». «Трій-
ка» НКВД займалася політичними злочинами проти радянської 
влади або вчинками, які вона саме так інтерпретувала. У по-
дальшому чекісти неодноразово фіксували антирадянські на-
строї Ющенка. 

Друга зустріч відбулася після завершення Другої світової, 
у процесі так званої фільтрації, коли радянські органи безпеки 
перевіряли обставини його перебування в полоні. Подана Анд-
рієм Ющенком інформація не викликала сумнівів у чекістів ані 
відразу у 1945 році, ані згодом. В усіх документах з 1948 року 
до середини 1950-х згадується про ув'язнення в нацистських 
таборах. 

В уже цитованій довідці МВД зазначалося: «30 липня під 
м. Мінськ потрапив у полон німецько-фашистських військ. Чо-
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амеркканским нойскаии.где поступял на сдуяСу в американ 

оку» ариис.использовалсгі по вилавлиаанив остатков немец 

ких BOrtca "СС" а сотруднииов гестапо. 

Как сообцает в своах анаетно-биографаческих 

данннх Ю т і И і і о якоби удавилось осуцеетвить 

песть пооегоь из лапере, и торем. 

Гірсживая в с . Каменка-Великая 

установім преступнуг связь с бандитами ОУН-УПА, в част-

ности с реіреректин Корсевского районного "про в ода" ОУН 

"Буковмнцем"-СЕНЬЛАв Йваном Николаеаичвм.участняком ра-

ионнол боевки "СБ" "Сирко"- йВАСИІИШМ Сте-раном Николае-

вичем,учителем В-Каменокси школи ЬгіЛкіїШОВгіН Дмитрием 

;ІМКТ^.;ЄВ;ГІЄМ, являвшимся актимшм учистником ОЇН, a так 

«е с бандитами ОУН сод кличками 'Остап","Нетреб","Чер-

ннД", "Арсен"* "1'роаа". 

Сшстематически встречался с ними на своє» квар-

тире и в других условкнх ментах,при зтим іюлучал от них 

яацмокьдисіические сімфонн.аа которі.е платня деньги.снао-

аад их плечам бумагои .Равьяскял им исторша "Тризуба", 

СВЇ.БУТ.УВО. 

При встречах с бандитами сообцад им сведекия 

о наличик соБетско-аарниного акт/.із в населеннях пунк-

тах, а тахзе о в садаї , устраивземнх органами МВД воале 

его квартири. 

По вадапиі. ОУНовцев .ірекратил преподавание в 
вколе Констлуци,'. СССЇЇиарраіцал кстсрические факти дейст-
вительности в преподавании истсри.' и георгаїрии. 

В ІС47 году перед арестом "Буковинца","Сирко" 

Довідка Управління МВД Сумської області у справі Андрія Ющенка, 
1954 р. 
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тирнадцять разів перекидався з табору в табір на території 
Польщі, Німеччини, Чехословаччини, Франції. Утримувався у 
таборах "4-Б", "304", центральний табір гестапо в м. Вольф, 
Нюрнберзька тюрма, табір "13-Д" Освенцім та інших, а зго-
дом у м. Флесембург [так у документі, правильно "Флоссен-
бург". — Авт.] звільнений американськими військами, де 
вступив на службу до американської армії, використовувався 
для виловлювання решток німецьких військ "СС" і співробітни-
ків гестапо». Тож навіть чекісти, які, як ми побачимо згодом, 
справді хотіли посадити за ґрати Андрія Ющенка, не опустили-
ся до фантазій окремих журналістів, які поставили під сумнів 
табірне ув'язнення або навіть приписали Ющенку роль співро-
бітника нацистів. 

Втретє він привернув до себе увагу каральних органів на-
прикінці 1940-х. Саме тоді Ющенко стає об'єктом оперативної 
розробки, опиняється під пильним спостереженням, на нього 
заводиться справа-формуляр. 

Але перед тим Андрія Ющенка, радянського вчителя, ве-
терана війни, із Сумської області відправили сіяти «добре і віч-
не» у Західну Україну. Відрядження, яке в той повоєнний час 
вважалося смертельно небезпечним, адже прислані педагоги 
опинялися між молотом і ковадлом завзятої боротьби україн-
ських повстанців та радянської влади. Остання не соромила-
ся використовувати педагогів — представників наймирнішої 
професії — для своїх далеко не мирних цілей. Вчителі мали за 
обов'язок не лише розповідати дітям про героїчне радянське 
минуле та малювати перспективи світлого майбутнього, але й 
періодично доповідати в органи безпеки про неспокійне сього-
дення. /Іюдей, які опинялися в чужому і часом незрозумілому 
для них соціальному середовищі, перетворювали на таємних 
інформаторів, використовували для боротьби з місцевим під-
піллям. 

Кожен змушений був обирати власну стратегію виживан-
ня. Хтось активно брався виконувати таємні доручення органів, 
сподіваючись, що саме вони гарантують його безпеку, хтось 
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и учителя ФИЛИППОБА ,ИМЄЕВЄГО связь С бандитами ОУН, 
Ющ,£НіІО ие СтанислabCKOJ обласні скрился и 

Оия ооьнален в местини роанск. 

В 1948 году бш> усаановлен по мес ту своего ро*-

дения в Недри 'Випопскои ра.юне,СумскоЛ о Злости и ваят 

на формулярний учет по окрасве " Ук,аинсиий нациола -

лист". 

hOoif^^o слуа .я систематически радио-

передачи Еи-би-си" и "Голос Аие;ИКИ".раОотаюдим по 

раарабоїке агентам "Сокьл " н "Мороз", іискаанвяет ан-

тнсоеетские иамьілеііия и Еосхвалинї *лань и враен ва 
грзницеи, в ч-стносги в Акершке. 

В х о д е р а я р а б о т к и к f { ) u J , £ H h l O н а м и 

триидн напраялялась нарврутная агентура иа числа бив-

ших оуновцев западішх областей Украйни,йод предлогим 

предст г...телеп ОУН, которих он принииал как деястви-

тельинх посланців от ОУН, о чем схрнвал от раоотаюцих 

по делу агентсв "Сокола" и " Мороз".Чо после третеи 

встречи в г.Харькове 5/УП-І95І года с нашим агентом 

"Дорожним" Н )Щ£Щ<0 о т дальнеіиик встречь а 

н.ім с і а л у к л о н я т ь с я . 

В целях установі ения оперативного контакте е 

УМВД аападньх областей УССР по борьбе о ОУН и актив 

аации раараоотки t-ОщЕМУ а оросим дать ука-

зание У1МД Станлславско» области тцатеяьно ивучить свої 

В03Н0КНС.СТИ И НапрЬЕ/.ТЬ нам ДЛЯ ЛаС.Ч-lKZ F ч 
/-QuJ,t-HMo С і і о е г о елsnare І : ІЗ J з ч и с л а б и в ш и х 

йанд-иоя ОУН - У П А . а н а г г . л х ^ й б о С е ш с с т и и о б с т а н о в к у К о р -
аевсвого pari * 

Довідка Управління МВД Сумської області у справі Андрія Ющенка, 
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тихо саботував вказівки, а хтось на/іагоджував тісний контакт 
із місцевими, а відтак — і з повстанцями. 

До останніх на/іежав вчите/іь, а згодом директор неповної 
середньої школи с. Велика Кам'янка Коршівського району Ста-
ніславівської (тепер Івано-Франківської) об/іасті Андрій Андрі-
йович Ющенко. У цьому західноукраїнському се/іі він пробув 
неповних два роки — від січня 1946 до листопада 1947 року, 
але за цей короткий час зав'язав активну співпрацю з ОУН. 

Органи МГБ дізналися про неї під час допитів затриманих 
місцевих підпільників. Один із них, Стефан Івасютин — «Сірко», 
свідчив, що «директор НСШ Велика Кам'янка Ющенко А. А. та-
кож надавав підпіллю ОУН матеріальну допомогу грошима 
і був симпатиком підпілля ОУН. Він добре знайомий з про-
грамою ОУН і з колишніми націоналістичними організаціями: 
СВУ, БУТ, УВО». Референт Служби безпеки ОУН Коршівського 
районного проводу Іван Сеньків — «Буковинець» повідомив: 
«З Ющенком я зустрічався тричі. Ющенко зі мною і бандита-
ми [збережено лексику документа МГБ. — Авт.] "Яструбом" і 
"Чорним" був пов'язаний з 1946 року, був нашим симпатиком, 
він неодноразово пояснював нам про виникнення і побудову 
націоналістичної держави, пояснював виникнення ОУН, звідки 
взявся Тризуб». В узагальнювальній довідці МВД про діяльність 
Андрія Ющенка на Західній Україні також зазначається, що він 
«за завданням ОУН припинив викладання у школі Конституції 
СРСР, викривляв історичні факти дійсності у викладанні історії 
та географії». 

Співпраця з підпіллям не обмежувалася інтелектуальною 
підтримкою повстанців, а виливалася й у конкретні практичні 
кроки. МВД інформувало, що Ющенко А. А. повідомляв оунів-
ців «про наявність радянсько-партійного активу в населених 
пунктах, а також про засідки, які влаштовували органи МВД 
біля його квартири». 

1946 рік, коли з ОУН почав активно співпрацювати Андрій 
Ющенко, був вирішальним у протистоянні українського виз-
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Желаїедьно, чтобн сгіецагент лично зная разрабатн-
ваемого пани ґ О Щ Е Н К С 

По икемцимся в делє—формуляр не оровегенннм мате-

ріалам, референт районного "провода" 07Н "Буковикец" ,с 

потерин бкл свяааи / ) і и . £ Н к и исасльауегси в опе-

ративних целах УЇВД Ствнасларскоч обяасім и воаможно 

может Зьгаь иснольаован в втих целлх. 

При счставіении вадания-легегда агенту имеется в 

виду направить его я / Ю щ е н к а псщ видом вннухден-

иого скрлгаться от органов Совотскии влпсіи бандита ОУН 

"проводника", которші обратиіся к нему с нросьбой укрить 

его в :воем доме. 

(Поскольку ранее в нему дваждн капраглилась пава 

агентура под вадом аредст,витеяеа ОУН,как Оь для свяаи 

с ним.позтому на атот раз намечается предлог несколько 

друге го содержаїшя ) . 

В том оду н е , еслн / tjfa, Є н к о примет агента за 

делствиюльного неясгала ОУН, при оеседах с ним виявлять 

его гагляда на деятельность ОУН,научать его свяаи с оу-

иовц.ки ззпадннх областей Украинн и других овлантеЯ. 

Не проввди як и . Е у х о антисоветской нацио-

налисти ІЄСКОЙ деятельиости в настояцее врвия.Волн он де-

лает что-либо практлчески.то вияснить , что .іменно, с 

кем связан л какие ставит цели и аадачи на будущее. 

При Пилокительном реагироЕ_нии £ t r s e o на 

деятельность ОУН в Западин* областях УССР и доверил к 

спецагенту, в ходе 5аяьяейийх бесед вияснить,в какоа 

сте.іени он осведомлен о деятельиости ОУН в Коршевском 

районе и о судьбе итдеяьшіх ее участников, с которами 

Онл сЕяван / L 'і-. Є/-УГО , П р и 3 T 0 U капокнить ему о 

Довідка Управління МВД Сумської області у справі Андрія Ющенка, 
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вольного руху і репресивної системи СРСР. Протягом першої 
його половини на Західній Україні проводилася одна з най-
масштабніших протиповстанських операцій, так звана Вели-
ка блокада, до проведення якої долучено сотні тисяч військ 
НКВД, гарнізони яких розміщувалися практично у кожному 
селі краю. Тому контакти з підпіллям у такій ситуації були над-
звичайно ризикованими. Під час цієї операції повстанці зазнали 
дуже серйозних втрат, але боротьба тривала. 

Наприкінці 1947 року небезпека арешту нависла безпо-
середньо над Андрієм Ющенком. Очевидно, здогадавшись 
чи отримавши від когось цю інформацію, він у листопаді 1947 
року залишає Західну Україну. Незабаром до рук МГБ потрапи-
ли його знайомі підпільники «Сірко» та «Буковинець», учитель 
Великокам'янської школи Дмитро Філіпов. 

Через кілька місяців після їхнього арешту в допитах котро-
гось із заарештованих вперше з'являється прізвище директора 
школи. У серпні 1948 року МГБ отримує від трьох заарештова-
них неспростовні свідчення співпраці Андрія Ющенка з ОУН. Че-
кісти оголошують місцевий розшук колишнього шкільного ди-
ректора і дуже швидко знаходять його за місцем народження 
в селі Хоружівка Недригайлівського району Сумської області. 
Якби подальші події відбувалися на кілька років раніше, Андрій 
Ющенко був би негайно заарештований і, зважаючи на наявні 
докази його причетності до підпілля, навряд чи міг би розрахо-
вувати на милість «гуманного» радянського правосуддя. 

Проте після масштабних антиповстанських акцій, масових 
арештів та депортацій 1944—1946 років головним інструмен-
том боротьби з визвольним рухом стали агентурні операції. 
Великі маси радянських сил безпеки були безпорадними проти 
розпорошених і рухливих повстанських груп, новий формат ді-
яльності підпілля давав можливість ще довго непокоїти радян-
ську в/іаду. 

Чекісти вирішили максимально інфільтрувати власною 
агентурою місцеве населення, проникнути у структури ОУН і 
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- 5 -

его национаднстжчБскоа ді-яіельности и свяаях с оунив-
цами р Кореє вско* радоне, 

Одцоррекен; о просин дать ук за;шя 'Ссртйвсвому 

РО КДД.Стамислдвской области усіяної і аь српви 

K Q по Корвввскиму ралону и с.В-Кєменва.Не искло-
чена роаи ікясс іь .чю ереди з і « связеЯ в ГО ивд єсть 

агентура. В пол од .і гель нон сдучае научить вопможность 

ЗАВЇЗНІіяия переліски под легендо.! P., ководящего учдст-

вина ОУН с раарабатнв "цим пани ЮЩІМ^О . 

0 Вавем реиении по зтмм воцросам просим иосха-
вкть нас в известлость. 

Довідка Управління МВД Сумської області у справі Андрія Ющенка, 
1954р. 

ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА 4 ОХ̂ еША У.гЩ СУЙ.ОБЛ. 

/ БУЛАТОЙ / 

Історія а грифом 
« С Е К Р Е Т Н О » 

166 



Бандерівець Ющенко 

знищити визвольний рух зсередини. У нових умовах підпілля 
починає операцію «Орлик», суть якої полягає в поступовому 
перекиданні кадрів на Схід України для продовження тут своєї 
антирадянської діяльності. Радянські органи безпеки із захоп-
лених документів знали про ці спроби, розуміли небезпеку їх 
реалізації. 

Тема післявоєнної діяльності ОУН за межами ЗахідноїУкра-
їни лише починає вивчатися, проте навіть початкові результати 
дають уявлення про масштаби роботи. Протягом 2009 року 
лише у двох фондах архіву СБУ виявлено майже дві з поло-
виною тисячі документів НКВД-МГБ про боротьбу радянської 
безпеки з ОУН за Збручем. Андрій Ющенко міг стати для чекіс-
тів точкою входу в маловідоме для них середовище підпілля 
на Сході України. Тому його не заарештовують, а намагаються 
негласно використати у власних цілях. У листопаді 1948 року 
Недригайлівським райвідділом МГБ Сумської області було за-
ведено справу-формуляр № 4552 на Ющенка А. А. ЇЇ фігуранту 
чекісти присвоїли псевдонім «Хитрий». 

З кінця 1948 року Андрій Ющенко опинився під наглядом 
органів безпеки, які обставили його своїми агентами. Досить 
тривалий час — понад рік — чекісти лише спостерігали за 
об'єктом «Хитрим». При цьому вони накопичили додаткові до-
кази його антирадянських націоналістичних настроїв. Із доне-
сень агентури: «Ющенко, слухаючи систематично радіопереда-
чі "Бі-бі-сі" і "Голос Америки", агентам "Соколу" і "Морозу", 
що працюють у розробці, висловлює антирадянські думки і ви-
хваляє життя та звичаї за кордоном, зокрема в Америці». 

У розмовах з агентами він розповідав, що безпосередньо 
зустрічався з оунівцями, вважав, що вони «добиваються само-
стійної української держави, очікують війни. Бандерівці били 
німців і комуністів, вони воюють за український народ». Разом 
із тим чекісти відзначають, що «в даний час Ющенко поводить-
ся замкнуто, агентуру, яка до нього направляється, приймає з 
дотриманням усіх умов конспірації». 
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У березні операція МГБ переходить в активну фазу. До 
Андрія Ющенка підсилають агента «/Іихого», колишнього під-
пільника, з легендою, що він разом зі своїм керівником за 
завданням Проводу прибув у Сумську область і йому рекомен-
дували звернутися до Ющенка. «"Хитрий" прийняв "/Іихого" 
з дотриманням усіх умов конспірації, підтвердив своє перебу-
вання в Станіславській області, але про причетність до ОУН про-
мовчав. Заявив, що в умовах Недригайлівського району робо-
ту організувати важко, оскільки немає людей, на яких можна 
покластися без ризику». 

18 березня 1950 року відбулася друга зустріч агента «/Іихо-
го» з Андрієм Ющенком, цього разу прийшов і «провідник», він 
же агент «Дорожний». На початку зустрічі Ющенко перевірив 
кількома питаннями щодо топографії Коршівського району 
нового знайомого, який представився вихідцем із цих теренів. 
«Будучи задоволений відповідями "Дорожного" і сприйнявши 
його як дійсного "провідника" ОУН, у подальшій розмові він ці-
кавився умовами банд оунівського підпілля у теперішній час». 

У свою чергу псевдопровідник запитував, чи є в околиці 
люди, віддані справі ОУН, на що отримав відповідь: «Є в селі 
Хоружівка одна людина, вона перед Вами... Яким я був, таким 
і залишився, тому не випадково прийшов зараз на зустріч у ліс». 
Щодо можливості організованої дії в даний момент Ющенко 
висловився скептично. На його думку, головним завданням 
підпільників було зберегти себе і «не викликати підозри з боку 
безпеки з тим, щоб вичекати належного моменту». На завер-
шення Ющенко запропонував «провіднику» зустрітися через 
два місяці у Харкові, де він перебуватиме на сесії в інституті. 

Початок операції виглядав для чекістів надзвичайно успіш-
ним — рибка клюнула на приманку, тепер лишилося лише 
розвинути успіх. Та наступна зустріч розвіяла їхні сподівання. 
Ющенко в Харкові заявив «Дорожному»: «У даний час мені ні-
чого з Вами говорити і прошу мене не шукати і не бентежити». 
Така поведінка об'єкта схилила працівників органів до думки, 
що «Ющенко є учасником ОУН і попереджений оунівським під-
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пі/і/іям про те, що агент "Дорожний" не є представником ОУН». 
Вони також розглядали варіант, що Ющенка про провокацію 
попередив «Лихий», який намагався втекти від органів безпеки 
і був затриманий на кордоні. Тож у розвитку операції чекісти 
повернулися на кілька кроків назад і нездатні були протягом 
кількох років рушити з місця. 

Тим часом за документами Сумського обласного управлін-
ня МГБ на території області у квітні 1951 року на оперативному 
обліку перебували 172 особи, які підозрювалися у причетності 
до ОУН. Незадовільний стан боротьби з підпіллям на Сумщині 
привернув увагу міністра державної безпеки Ковальчука. Він 
вважав неприпустимим той факт, що за 1950 рік в області не 
затримано жодного члена ОУН. Наголошуючи на відсутності 
результативної роботи, міністр наводив конкретні приклади: 
«Так, у розробці Ющенка Андрія, який стоїть на формулярно-
му обліку, нема інформації з серпня 1950 року, хоча УМГБ відо-
мо, що він, перебуваючи в 1946 році в Коршівському районі 
Станіславської області, був організаційно пов'язаний із керів-
ником СБ районного проводу "Буковинцем" і не виключено, 
що в Сумську область прибув за спеціальним завданням під-
пілля». 

У відповідь на звинувачення міністра в бездіяльності сум-
ські чекісти швиденько готують план посилення агентурно-опе-
ративної роботи, який, зокрема, передбачав подальшу роз-
робку об'єкта «Хитрого». Для цього вони не придумали нічого 
кращого, як знову підіслати до Ющенка агента «Дорожного». 
Очевидно, така винахідливість не дала жодних результатів, 
тому єдине, що вони могли писати у звітах у цій справі, що 
«розробку "Хитрого" продовжуємо через агентуру села Хору-
жівка». 

Нові спроби активізувати операцію припадають аж на по-
чаток 1954 року. Із Сумщини йде запит у Станіславське УМГБ з 
пропозицією підібрати агента для скерування до Андрія Ющен-
ка. «При складанні завдання-легенди агенту мається на увазі 
направити його до Ющенка, бандита ОУН, що змушений пе-
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реховуватися від органів радянської в/іади». Тобто тепер про 
налагодження зв'язку із псевдопідпіллям Західної України не 
йшлося. 

У листопаді 1954 року такого агента бу/іо знайдено. Це 
був колишній провідник Служби безпеки ОУН Надвірнянсько-
го району «Сокіл». Його підведення до Ющенка мало проде-
монструвати вершини майстерності чекістів. «Беручи до ува-
ги, що близьким зв'язком Ющенка по періоду його роботи в 
с. В. Кам'янка Коршівського району є Філіпов Дмитро Дмитро-
вич, засуджений 1948 року за націоналістичну діяльність, — 
через відділ КГБ при Раді Міністрів СРСР Краслага МВД СРСР 
добути рукописи і фотокартку Філіпова, використовуючи які, 
зав'язати з Ющенком листування і в позитивному випадку на-
правити до нього агента "Сокола" з рекомендаційним від ньо-
го листом і фотокарткою Філіпова». 

Був також запасний варіант підведення «Сокола», який 
також опирався на попередні зв'язки Ющенка з підпільниками 
Коршівського району «Сірком», «Остапом»: «Отримати фото-
картки бандитів "Сірка" та "Остапа" і шляхом репродукції зро-
бити груповий знімок, куди увійде і агент "Сокіл"». Жодної ін-
формації про втілення цих кроків у документах не знаходимо, 
тож можемо припустити, що вони так і залишилися паперови-
ми комбінаціями. 

Та «Хитрий» не давав спокою Сумським чекістам. У липні 
1955 року вони інформували керівництво, що «спільно з УКГБ у 
Станіславській області підібраний досвідчений агент "Береза" 
(знайомий Ющенка)». Планом передбачалося підвести аген-
та шляхом «випадкової зустрічі» у Києві, де Андрій Ющенко 
складатиме державні іспити в Інституті іноземних мов. У груд-
ні 1955 року КГБ Сумської області доповідав, що «Береза» не 
зміг виїхати на місце. Оперативний захід перенесли на початок 
наступного 1956 року. «Залежно від того, як Ющенко сприйме 
агента "Березу", будуть розроблені наступні заходи у цій спра-
ві», — зазначалося наприкінці документа. 
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Проте наступних кроків в операції проти «Хитрого» вже 
не бу/іо — у 1956 році ведення справи-форму/іяра припини/іи. 
Очевидно, як через її багато/іітню безрезультатність, так і че-
рез серйозні політичні зміни в СРСР, адже 1956-й — це рік, коли 
було проведено XX з'їзд партії, який засудив сталінізм, коли по-
чалася «відлига». 

Так «Хитрий» перехитрив КГБ, пережив СРСР і дочекався-
таки незалежної України. 

P. S. Справа-формуляр на Ющенка Андрія Андрійовича обсягом 
647 аркушів знищена в Сумському управлінні КГБ 27 грудня 
1985 року. Цю історію написано на базі 13 документів, виявле-
них у контрольно-наглядових справах, що стосуються опера-
тивно-агентурної роботи Управління КГБ Сумської області. 
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За багато років від часу появи професії слідчого методологія 
роботи не особливо змінилася. Допити свідків та підозрюва-
них, зіставлення поданої ними інформації, очні ставки, залу-
чення речових доказів — типовий арсенал для розслідування 
злочинів чи т о в дев'ятнадцятому, чи т о в двадцять першо-
му с т о л і т т і . Проте цей інструментарій можна використа-
ти як для того, аби виявити злочинця, так і для того, аби зро-
бити винним будь-кого іншого. 

Справжніми спеціалістами другого варіанту слідства були 
чекісти. Ще до початку роботи вони не лише знали, хто і в чому 
буде обвинувачений, але і що скаже затриманий, аби постави-
ти крапку у своїй справі. Під час самого слідства залишалося 
лише перенести це знання з ідеальної сфери в цілком реаль-

Чекісти —учасники боротьби з підпіллям. Шостий праворуч — 
полковник Рафаель, один із «м'ясників», які працювали 

з/Іукою Павлииіиним. 
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ну — процесуальну, тобто належним чином оформити «зізнан-
ня» свідків та обвинуваченого. 

Чекісти були дуже чуйними до такого роду питань — хай 
там іцо, а «справа» мусить виглядати досконало. Вибита інфор-
мація акуратно оформлялася в протокол, який виглядав як не-
винна, доволі цікава розмова, подана у формі діалогу, питань 
та відповідей. В кінці документа обов'язкова приписка про те, 
іцо «протокол мною особисто прочитаний, свідчення записані 
з моїх слів правильно» і підпис затриманого. З останнім еле-
ментом не завжди вдавалося гарно, підпис часто спотворений, 
адже мальований заледве живою людиною. Тим не менше по-
битий, скривавлений в'язень мав обов'язково підписати папір 
власноруч — такий порядок. 

В сучасному архіві СБУ сотні тисяч таких чекістських справ, 
одно- та багатотомних, а в них мільйони таких протоколів. Тут 
можна віднайти чимало важли-
вої, часто унікальної інформа-
ції. Але не слід забувати, іцо тут 
не менше й брехні, яку слідчі в 
буквальному сенсі вибивали з 
ув'язненого. Справи здебільшо-
го не містять жодної інформації 
про процедуру отримання зі-
знань. А без цього важко зрозу-
міти, як і чому письменники та 
режисери визнавали себе теро-
ристами, а радянські маршали 
та генерали — іноземними шпи-
гунами. Сучасний дослідник, 
який надмірно довіряє таким 
документам, іноді потрапляє 
в полон ретельно продуманих 
багато років тому чекістських 
сценаріїв і відтворює їх у сучас-
ності. 

Мука Паапишин, фато 1930-х pp. 
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Кабінет слідчого. Реконструкція Національного музею-меморіалу 
«Тюрма на Лонцького». 

Справа одного з командирів УПА Луки Павлишина, за-
арештованого в березні 1950 року, схожа на інші. Єдине, що її 
вирізняє, — це три заяви, написані на ім'я генерального про-
курора СРСР в 1954 році. Для підсудного ці документи — остан-
ня надія на справедливість, породжена змінами в країні після 
смерті Сталіна, для істориків — унікальне джерело інформації 
про внутрішню «кухню» чекістського слідства. Але почнемо з 
традиційних документів — протоколів. 

Вже на першому допиті 11 березня 1950 року Лука Павли-
шин доволі багато розповідає про своє націоналістичне мину-
ле — участь у похідних групах, розбудові УПА, зрештою, про 
відхід від підпільної діяльності в 1944 році із встановленням ра-
дянської влади. Сказаного ним цілком вистачало для поважно-
го терміну ув'язнення. Проте слідчим цього виявилося замало, 
тому допити продовжилися. І недаремно — наполегливі чекіс-
ти отримали чимало нової інформації. 

Кожному новому «зізнанню» затриманого в протоколі 
передує ввічлива фраза: «Слідству відомо, що Ви приховує-
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те деякі факти своєї діяльності. Вимагаємо від Вас правдивих 
свідчень». Далі стандартна відповідь затриманого: «Визнаю, 
що я був нещирим і намагався приховати від слідства важливу 
інформацію», за якою слідували нові покази. В результаті слід-
чі дізналися, що Лука Павлишин набагато страшніший націона-
ліст, ніж вони очікували. Насправді в ОУН був не з 1938 року, а 
з 1930-го, в УПА мав звання полковника, не припинив зв'язку з 
підпіллям після 1944 року, постійно контактував із заступником 
Головного командира УПА Василем Куком — «Лемішем». 

Вся ця інформація наповнена безліччю детальних фак-
тів: прізвища людей, які пов'язували Павлишина з підпіллям, 
конкретні місця для зв'язку, детальні описи зустрічей із Куком. 
Хоч бери і пиши докладне дослідження на цю тему. У жовтні 
1950 року оформлено обвинувальний вирок, за яким Лука Пав-
лишин отримав го максиму-
му — 25 років таборів. Проте 
написана через чотири роки 
в таборі заява засудженого 
проливає зовсім інше світло 
на ці «факти». 

Слідство проходило в 
сумнозвісній тюрмі на Лонць-
кого уЛьвові, в кабінеті Ns 44. 
Його учасниками і одночасно 
авторами всієї історії були 
офіцери обласного управлін-
ня МГБ: полковник Майструк, 
начальник цього управління, 
підполковник Черняк, началь-
ник оперативного віаділу, 
полковник Рафаель, началь-
ник слідчого відділу, капітан 
Солоп, старший лейтенант 
Фьодоров, слідчий у справі, і 
два його помічники Тюлькін і 

Одна з камер тюрми на Лонцького. 
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Зовнішній вигляд сумнозвісної тюрми. 

Маляр. Ось така без перебільшення зіркова, зважаючи на кіль-
кість зірочок на їхніх пагонах, команда м'ясників. 

«Після двох днів умовляння, — пише Павлишин у заяві, — 
покликали Тюлькіна і Маляра і почали бити телефонним кабе-
лем, тобто гумою із залізним дротом всередині. Били днями, 
ночами, тижнями, місяцями... Іноді побитого кидали у карцер, 
і я лежав напівголий на бетоні, від чого до сьогодні маю хро-
нічну ангіну. Коли зад надто кривавив, били по ногах, плечах, 
руках, шиї, голові. Фьодоров особливо любив бити по місцях, 
де тіло полопало і особливо кривавило. Любив бити по закін-
ченню відхідної кишки. Під час побиття я часто втрачав свідо-
мість, ходив під себе там же, лежачи в 44 кабінеті, по-важкому 
і по-легкому, що дуже тішило Фьодорова, який радив мені пи-
сати дружині, щоб прислала побільше кальсонів. Часом бив 
мене, не кажучи ні слова, і коли мене приносили в камеру, зеки 
розгадали цей секрет — Фьодоров бив для того, щоб зляка-
ти нового зека, який з'являвся в камері... Іноді Фьодоров вла-
штовував Із мене видовище: скликав інших слідчих, показував 
мене побитого, який валявся у власних екскрементах. Друзі 
Фьодорова реготали, жартували... Бувало так, що я заходив у 
слідчий кабінет і Фьодоров, не кажучи ні слова про слідство, на-
казував знімати штани, лягати на підлогу (звичайний порядок) 
і бив, поки не втомився. Тоді викликав чергового і наказував 
відвести в камеру. Часто вигадував причини, наприклад, ніби 
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Заяво Луки Павлишина на ім'я генерального прокурора СРСР, 
1954р. 
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я перестукувався в 65 камерою і т. п., коли мені не те що сту-
кати — жити не хотілося. З якою насолодою я тоді б вчинив 
самогубство, але не було як: водили лід руки, в камері постійно 
спостерігали провокатори». 

8 результаті «(ефективної роботи» слідчих Лука Павлишин 
визнав усе, що від нього вимагали, підписував протоколи не 
читаючи, дав «свідчення» на кільканадцять осіб, які в резуль-
таті були засуджені. Він уже готовий був взяти на себе вину у 
вбивстві командувача фронту генерала армії Ватутіна, але це 
питання раптом перестало цікавити чекістів... 

Найбільш трагікомічна ситуація сталася з приводу інфор-
мації про контакти Луки Павлишина з одним із керівників під-
пілля Василем Куком — «Лемішем». 

«Довго били, щоб зізнався, що Леміш був у Львові, — пише 
він у 1954 році, — "Зізнався". Знову стали бити, уточнюючи 
кількість його охоронців. "Один!" — мало. Б'ють ще. "Два!" — 

мало. Б'ють ще. "Три" — мало, 
і так далі до десяти. Щоденні 
побої протягом десяти днів. 
По одному охоронцю на день. 
Підписав про десять охорон-
ців. Порадившись із кимось 
і отримавши санкцію, що це 
безглуздя, щоб у Львів в 1950 
році прибув Леміш з відділом 
охоронців, що це явно ком-
прометує органи МГБ і МВД, 
стали вибивати у зворотньому 
порядку, щоденно скорочуючи 
по одному охоронцю. Били до 
тих пір, поки не "зізнався", що 
Леміш був один. Потім знову 
порадилися і вирішили, що Ле-
міш взагалі не міг бути у Павли-

Лука Павлишин після років ув'язнення. 
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шина у Львові — стали бити, вимагаючи відмовитися від рані-
ше даних свідчень». 

Лука Павлишин згадує, що важко було не лише терпіти по-
бої, але й тримати в голові всю попередньо подану брехню і 
щоразу повторювати її однаково, аби вона виглядала вірогід-
ною. 

«Я бачив, — пише Павлишин, — що не тільки зі мною таке 
творили. Таких, як я, були тисячі, їх мордували, часто ні за що, 
били і змушували підписувати на себе чи на інших». Так працю-
вала радянська репресивна машина, жертвами якої стали міль-
йони. Та сама машина, яку сьогодні дехто намагається подати 
як приклад «ефективного менеджменту». 

P. S. Скарги Луки Павлишина до прокуратури спочатку дали 
позитивний результат — його визнали необґрунтовано засу-
дженим, але згодом це рішення скасували. Можливо, тому, що 
тоді довелося б розбиратися із зірковою командою м'ясників, 
які, напевно, продовжували доблесну службу батьківщині, а 
потілі стали заслуженими пенсіонерами. 
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ГУ/ІАГ. Кінець імперії терору 
«И черньш флаг с кровавой полосой 

Укажеш путь нам в праведной борьбе!» 

Гімн Нори/іьського повстання. 

Активна діяльність діячів українського визвольного руху чи 
культурного відродження в радянські часи найчастіше пере-
ривалася арештом та довголітнім ув'язненням у таборах. їх, 
молодих, сповнених енергії та творчих задумів, поглинав та 
поступово перетравлював створений комуністами монстр 
під назвою ГУ/ІАГ. Його становлення відбувалося паралель-
но із закріпленням радянської влади на теренах колишньої 
Російської імперії. І це не дивно, адже табірна система була 
невід'ємною складовою функціонування СРСР, інструмен-
том для усунення із суспільного життя і цілковитої ізоляції 
«соціально шкідливих елементів». 

Географія імперії, де вистачало віддалених, важкодос-
тупних і цілковито незаселених територій, надала більшови-
кам унікальний шанс для реалізації експерименту зі створення 
«правильного» суспільства. Всі, хто не вписувався в комуністич-
ні уявлення про правильність, мали доживати віку в диких, не-
засвоєних теренах, рабською працею наближаючи побудову 
світлого майбутнього для решти людей. Ця решта не мала жод-
ного контакту з висланими, але повинна була знати, що вони 
десь мордуються у важких умовах і таке може чекати кожного. 

Перші більшовицькі табори постали майже відразу після 
захоплення червоними влади, а саме в 1918 році. У міру закріп-
лення радянської адміністрації поступово творилася і розрос-
талася система місць утримання в'язнів та спеціальні установи 
керування ними. В 1930 році в структурі каральних органів для 
цього створено Управління таборами, згодом перейменоване 
в Головне управління — ГУ/ІАГ, назва якого тепер не потре-
бує перекладу на жодну із мов. Необхідність створення такої 
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Табір «Інтауґоль». 

структури для влади була очевидною, адже станом на початок 
1930 року в ув'язненні перебували 250-300 тисяч осіб. 

Проте це був лише зародок ГУ/ІАГу, кількість «підопічних» 
якого протягом наступних двадцяти років зростала швидше, 
ніж у дуже динамічному місті. На початок 1935 року вона пе-
рейшла мільйонну межу, притому, що пік сталінських репресій 
був іще попереду. За дев'ять місяців періоду Великого терору 
(з 1 липня 1937 до 1 квітня 1938 року) число в'язнів ГУ/ІАГу збіль-
шилося більш ніж на 8оо тисяч і перевищило 2 мільйони. 

Швидкі темпи зростання перервала німецько-радянська 
війна у 1941 році. Радянський Союз, який у результал блиска-
вичної війни зазнав небачених військових втрат, терміново по-
требував поповнення. При цьому в армію для захисту країни, 
яка зламала їхні долі, призвали «ворогів народу». До кінця пер-
шого року війни в'язничу робу на солдатську шинель змінили 
майже півмільйона осіб. 

Ті, хто були визнані недостойними захищати, залишили-
ся в таборах і пережили чи не найважчі роки свого життя в 
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Навіть жінки не були звільнені від важкої каторжної роботи 
у таборах. 

ГУЛАГу. Радянська влада, яка стояла перед реальною загро-
зою колапсу, в момент, коли зовнішній ворог опинився біля 
воріт столиці, залишила внутрішніх ворогів на поталу голоду та 
холоду. Смертність у таборах різко зросла і становила в 1942 
році близько чверті середньорічної кількості ув'язнених. 

ГУЛАГ надолужив свої втрати вже після війни, коли СРСР 
міг знову зосередити всю увагу на внутрішньому протистоянні. 
Саме перше повоєнне десятиліття стало періодом найбільшо-
го розвитку таборів — на початок 1953 року їх нараховувалося 
166. Ще рік перед тим, у 1952-му, встановлено рекорд кількості 
ув'язнених у Радянському Союзі: понад 2 мільйони 8оо тисяч. 
Серед тих, хто поповнювали табори, — значна частина учас-
ників збройних антирадянських рухів, що не вщухали вздовж 
усього західного кордону СРСР. Згодом саме вони, колишні по-
встанці та партизани, стали причиною того, що, здавалося б, 
нездоланна імперія ГУЛАГ спочатку дала тріщину, а потім і за-
валилася. 
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Якраз після війни до таборів уперше потрапив особливий, 
небачений досі контингент. Не вчителі, колгоспники, письмен-
ники, художники чи актори, яких радянська влада робила те-
рористами і диверсантами, а люди, котрі насправді зі зброєю в 
руках воювали проти неї. Звичний для охоронців прийом — від-
дати «контриків» (тобто засуджених за політичними статтями) 
на поталу кримінальним в'язням — перестав працювати. Ко-
лишні вояки, здатні постояти за себе, силою та організованістю 
швидко ліквідували домінування кримінальних. «Тепер убивст-
ва відбувалися частіше, ніж утечі в їхні найкращі часи, — писав 
Олександр Солженіцин. — Вони вчинялися впевнено та анонім-
но: ніхто не йшов здаватися зі скривавленим ножем; і себе, і ніж 
берегли для іншої справи. В улюблений час — о п'ятій годині 
ранку, коли бараки відчинялися поодинокими наглядачами, що 
йшли собі відчиняти далі, а в'язні ще майже всі спали, — месни-
ки у масках тихо входили у намічену секцію, наближалися до 
потрібної вагонки та неухильно вбивали зрадника, котрий щой-
но прокинувся та дико верещав, або навіть ще сплячого». 

Давши собі раду з «братами» по нещастю, сили спрямо-
вано на боротьбу з адміністрацією таборів. У червні 1945 року 
група ув'язнених вояків УПА копальні «Покришкін» на Колимі 
напала на охорону табору та знищила її. Колишні партизани, які 

Табірний пункт біля копалень ім. 0. Матросова, Колима. 
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Через два роки, в травні 
1947 року, у Воркуті на стан-
ції Хановей — нове завору-
шення. Знову проти повста-
лих, які встигли озброїтися, 
виставлено переважаючі 
війська, знову загибель усіх у 
бою. Такі бунти із захоплен-
ням зброї на Колимі та у Вор-
куті продовжувалися в на-
ступних 1948 та 1949 роках, 
попри постійне жорстоке 
придушення їх радянською 

Полковник УПА, командир Воєнної округи 
«Буг» Василь Левкович. Відбув 25 років 

ув'язнення у таборах. Повстання були лише 
зовнішнім виявом перело-

му ситуації в ГУ/ІАГу після війни. Внутрішніми, невидимими 
для більшості, змінами стало створення і діяльність підпільних 
організацій. Члени ОУН принесли з собою не лише дух непо-
кори, але й навички конспіраторів, які дозволили їм продо-
вжити свою діяльність навіть у таборах. У 1947 році досвідче-
ний підпільник та зек зі стажем Михайло Сорока (перебував в 
ув'язненні з 1940 року) став засновником і керівником однієї з 
найвідоміших таких організацій — «ОУН-Північ». Ця підпільна 
структура зуміла налагодити зв'язок не лише між різними та-
борами, але навіть з Україною. 

знову отримали до своїх рук 
зброю (автомати, кулемети, 
фанати), залишили зону. У 
погоню за втікачами кинуто 
війська, і за 50 кілометрів від 
табору відбувся бій, е якому 
всі бунтівники загинули. 

Для боротьби з «бацилою» спротиву радянське керівни-
цтво вирішило в 1948 році створити спеціальні табори, де мали 
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утримуватися політичні в'язні — «особлаги». Але таким чином 
СРСР досяг протилежного результату: небезпечної концентра-
ції своїх активних супротивників. Повстання у трьох таких табо-
рах — Речлагу (Воркута), Горлагу (Норильск), Степлагу (Кара-
ганда) — стануть початком кінця табірної системи. 

ГУ/ІАГ був невід'ємним елементом тоталітарного режиму, 
створеного Сталіним. Тому смерть «вождя народів» у березні 
1953 року струсонула як радянську імперію, так і її потворну 
модель — імперію терору ГУ/ІАГ. 27 березня 1953 року газета 
«Правда», яка постійно інформувала жителів СРСР про бороть-
бу з ворогами народу, помістила несподіване оголошення про 
амністію. За кілька тижнів на волю вийшло більше мільйона 
в'язнів, переважно засуджених за дрібні проступки, господар-
ські зловживання чи крадіжки. Таким способом радянське ке-
рівництво намагалося зняти напругу в суспільстві, яку важко 
було не відчути після смерті Сталіна. 

Група політв'язнів на лісоповалі. У центрі стоїть (сьомий зліва) 
Віктор Харків, командир Воєнної округи УПА «Башта». 
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По/іітзекіе амністія не зачепила, тому влада, замість того, 
щоби отримати спокій, викликала бунт та повстання. Цього 
разу найбільші за історію існування табірної системи СРСР. 
Табірне керівництво, відчуваючи наростання незадоволення 
серед в'язнів, вирішило посилити репресії. Навесні 1953 року 
почастішали випадки жорстокого побиття політзеків і навіть 
розстрілів охоронцями. Таким чином не просто сіяли страх, але 
й брутально ліквідовували потенційних організаторів бунтів. 
Крім того, адміністрація спробувала використати давній «за-
спокійливий засіб» проти політичних — кримінальних в'язнів. 

21 травня 1953 року за вказівкою начальника генерала Се-
менова до другого табірного відділення Горлагу переведено 
озброєних ножами бандитів. Вже незабаром у таборі сталася 
кривава різанина з їхньою участю. Інші в'язні відповіли орга-
нізованим протестом — не виходили на роботу, допоки при-
сланих убивць не ізолювали. Але й після цього протистояння 

не припинилося. Через кілька 
днів, 25-26 травня, охорона 
двічі стріляла по ув'язнених — 
були кілька вбитих та поране-
них. Власне, ці розстріли, чи 
то вияв нервовості охоронців, 
котрі відчували наростання 
протесту, чи то спроба йому 
запобігти, стали безпосеред-
нім поштовхом до повстання, 
яке увійшло в історію під на-
звою Норильського. 

Поступово страйки охоп-
люють один за одним табірні 
відділення, тут створюються 
комітети, що перебирають на 
себе керівництво подальшим 
протестом. Через тиждень, 
5 червня, у повстанні беруть 
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участь вже 6 табірних відділень і понад 16 тисяч в'язнів. Гаслом 
бунтівників стало бандерівське «Воля або смерть!», а прапо-
ром — чорне полотнище з червоною смугою. Та це й не див-
но, адже серед керівників повстання були колишні члени ОУН. 
Один із них, Степан Семенюк, згодом писав: «Ми пам'ятали на-
каз Проводу ОУН: продовжувати боротьбу за волю України й 
інших поневолених народів скрізь і за будь-яких обставин». 

Адміністрація намагалася придушити протест у зародку, 
проте з незначними результатами. Ще в перший тиждень у 
2-й табірній зоні заарештовано близько 50 організаторів бунту. 
Однак цей успіх адміністрації навчив повсталих, які тепер ор-
ганізували власну охорону, почали виробляти хо/юдну зброю 
і були готові до активного спротиву. 30 травня в'язні 5-ї зони 
відби/іи штурм озброєної охорони. 

Крім хо/юдної зброї, повста/іі почали використовувати 
зброю інформаційну. У таборі обладнали типографію, яка виго-
товляла листівки із закликом до солдатів не брати участі в при-
душенні повстання та інформувала місцеве населення про бо-
ротьбу. Для їх поширення використовувалися... повітряні змії. 
Ось як описує це один із керівників повстання Євген Грицяк: 
«Листівки розкидалися по місту в дуже оригінальний спосіб. 
Для цього було виготовлено сім паперових зміїв, які, підійма-
ючись угору, несли з собою до 300 листівок кожний. Листівки 
підв'язувалися під змія скрученими в трубку і перев'язаними 
ниткою. З-під нитки звисав запалений ватяний ґніт. Коли змій 
підіймався на свою висоту, ґніт догоряв і перепалював нитку; 
тоді листівки розсипалися в усі боки. А далі вітер розносив їх по 
всьому місту і навіть далеко поза його межі». 

Повстанці висували як конкретні вимоги щодо умов пра-
ці та побуту в'язнів, перегляду справ і покарання охоронців, 
винних у надуживанні владою, так і загальні — припинення 
політики репресій. Радянська влада, зрозумівши, що не в си-
лах зупинити розростання протесту, вирішила піти назустріч 
в'язням. 5 червня 1953 року в Норильськ із Москви прилетіла 
комісія МГБ СРСР під керівництвом полковника М. Кузнєцова. 
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в'язнів. 

«Ми успішно скористалися з нагоди, — згадує Євген Грицяк, — 
вперше перед московською комісією поставили ряд ультима-
тивних вимог. Ми не просили Москву змилуватися над нами, 
не благали, а вимагали, і не тільки стосовно себе. Ми вимагали 
заміни усієї нелюдської системи гноблення і застерігали, що 
продовження політики терору неможливе, що ми будемо бо-
ротися проти цієї системи усіма доступними методами». 

Проте влада була готова лише на поступки щодо умов 
ув'язнення. Тому почалася покрокова ліквідація повстання — з 
допомогою зброї та водометів, один по одному захоплювали-
ся табірні відділення, заарештовувалися керівники бунтівників. 
Таким чином, на початок серпня вдалося придушити опір в 
1-му, 2-му, 4-му, 5-му та 6-му таборах. Натомість тривав протест 
у 3-му, більшість в'язнів якого становили українські та прибал-
тійські націоналісти. 

4 серпня 1953 року розпочався штурм 3-го табору, остан-
нього оплоту Норильського повстання. В операції взяли участь 
солдати, цивільні комуністи та комсомольці Норильська, спе-
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ціально мобілізовані для придушення бунту. За різними підра-
хунками, під час боїв загинуло від 50 до 150 в'язнів. Радянській 
владі після понад двох місяців нарешті вдалося зірвати черво-
но-чорний прапор повстання, який майорів над табором. 

Але це був лише початок. Ще під час подій у Норильську 
спалахнуло інше повстання — у Воркуті, яке тривало з 19 лип-
ня до і серпня 1953 року. Очевидно, навчені гірким досвідом 
Норильська, чекісти цього разу діяли швидко — вже в перший 
день повідомили міністра внутрішніх справ СРСР Сергія Кругло-
ва. Через п'ять днів з'явилося рішення за його підписом, яким 
задовольнялися деякі вимоги повсталих: 9-годинний робочий 
день, дозвіл писати листи рідким раз на місяць, можливість по-
бачень із ними. Таким способом влада намагалася зупинити 
розростання протесту, поки він не набрав ширших форм. 

Проте керівники спро-
тиву наполягали на про-
довженні боротьби. «Ав-
торитети бандерівського 
угрупування, — допові-
дали керівництву табору 
агенти, — ведуть розмови, 
в яких ідеться, ІЦО вони 
добилися мало і потрібно 
активніше добиватися ско-
рочення термінів або звіль-
нення, які треба вимагати 
шляхом масової відмови 
від роботи». На десятий 
день, попри поступки, які 
гарантувало радянське 
керівництво, на роботу 
не вийшло понад 12 тисяч 
в'язнів. Тому 31 липня та 
1 серпня почався штурм не-
покірних таборів, у резуль-

В'язні Норильська. Праворуч сидить 
Степан Семенюк, один із керівників 

повстання. 
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таті якого, за документом МВД, загинули 53 в'язні і 138 дістали 
поранення. Майже половину серед загиблих, згідно з цим же 
документом, становили молоді чоловіки віком від 20 до 30 ро-
ків. 

Після придушення небезпечних повстань весни —літа 1953 
року сотні в'язнів були заарештовані як організатори, тисячі 
переміщені в інші табори. Проте «бацилу бунту» вбити не вда-
лося, і тиша, яка протягом кількох місяців панувала в ГУ/ІАГу, 
була оманливою. Для утримання спокою в березні 1954 року 
ЦК КПРС прийняв рішення «Про покращення роботи виправно-
трудових таборів ГУ/ІАГу з перевиховання в'язнів». Ним, зо-
крема, закріплено ряд поступок ув'язненим, на які Кремль 
змушений був піти після Норильського та Воркутинського пов-

стань. Проте це не спинило не-
безпечного бродіння в таборах. 

Наростання напруги відчува-
лося, зокрема, в таборах Степла-
гу, близько 50 X якого становили 
українські націоналісти і понад 
20 % — прибалтійські. Для бо-
ротьби з ними використовувався 
звичний набір засобів — заля-
кування, «випадкові» розстріли 
і, нарешті, знову привезення в 
табір кримінальних злочинців. 
«Перед першотравневими свята-
ми [1954 року. — Авт.|, — лише 
про це Солженіцин, — господарі 
привезли 650 злодіїв, частково 
побутовиків (в тому числі бага-
то малолітніх). "Прибуває здо-
ровий контингент!" — злорадно 
попереджали вони П'ятдесят 
Восьму [тобто засуджених за по-
літичними статтями. — Авт.]. — 
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Тепер не поворушитесь. А до привезених злодіїв казали: "Ви в 
нас наведете порядок!"». На подив адміністрації, кримінальні 
не лише не стали «наводити порядку» з політичними, але й при-
єдналися до них під час повстання. 

А почалося воно з того, що 15 травня 1954 року охоронець 
Калімудін випустив автоматну чергу в колону ув'язнених, вбив-
ши 18 осіб та ще 33 поранивши. Крім того, було побито близь-
ко 40 в'язнів, деяких безпідставно кинуто в ізолятор. Увечері 
16 травня група на чолі з членом ОУН Віталієм Скіруком напала 
на ізолятор, розгромила його і звільнила ув'язнених. Так розпо-
чалося Кенгірське повстання, яке тривало 42 дні. 

Його перебіг досить схожий на інші — відмова виходити 
на роботу, поступове розширення ареалу, спроби адміністра-
ції заспокоїти повстанців част-
ковими поступками (зокрема, 
було оголошено про засуджен-
ня на чотири роки тюрми охо-
ронця Калімудіна). Як і в інших 
повстаннях, в Кенгірі створе-
но підпільний керівний центр, 
який контролювали українські 
націоналісти. Вже через кілька 
днів після початку бунту міністр 
внутрішніх справ СРСР Круглов 
доповідав керівництву, що «ма-
совою непокорою керують засу-
джені оунівці». Серед керівників 
спротиву — досвідчений підпіль-
ник та організатор політв'язнів 
Михайло Сорока, а також Герш 
Келлер, єврей за національніс-
тю, заарештований 1944 року за 
участь в українському підпіллі. 

Наприкінці червня стало 
зрозуміло, що задовольнити 

Михайло Сорока, один із керівників 
Кенгірського повстання. 
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в'язнів частковими поступками не вдасться. Тому радян-
ське керівництво вирішило піти на штурм повсталих табо-
рів. Очевидно, повстанці очікували на таке завершення І го-
тувалися до нього. Згідно з документами слідства, в таборі 
знайдено 1 577 металевих прутів і пік, 291 ніж зразка «фінки», 
68 саморобних шабель, 36 саморобних гранат, 4 пістолети, 
26 сокир, 40 саморобних вил і списів, 400 пляшок із нега-
шеним вапном і 300 пляшок із піском, понад 20 кілограмів 
товченого скла, 2 113 одиниць інших видів гостро ріжучих 
і металевих предметів. Проти цього «арсеналу» радянська 
влада виставила і боо озброєних солдатів, три пожежні ма-

шини з водометами та... 
5 танків Т-34. 

26 травня о четвертій 
ранку комісія МВД востаннє 
запропонувала повсталим 
здатися. Після цього роз-
почався кривавий штурм. 
«Побачивши танки, в'язні 
жіночого табору, — згадує 
колишній арештант Варко-
ні, — щоб рятувати своїх 
друзів, вийшли назустріч во-
рогу. Майже всі вони були 
святково вдягнуті у вишиті 
сорочки. Близько двох со-
тень жінок і дівчат узялися за 
руки і лавами рушили проти 
танків. Але танки не зупини-
лися. Вони навіть не зменши-
ли швидкості й один за од-

Степан Семенюк виступає на . 
„„. . . ним переїхали живу фалангу. 

відкритті виставки «УПА. Історія 
нескорених» в головному корпусі Одночасно солдати кинули-

СБУна Володимирській, 33 (колишня " А ° бараків, розстрілюючи 
штаб-квартира КГБ, Короленка, 33). кожного зустрічного». Під 

Вони таки перемогли. 
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час цієї операції, на думку дослідниці /Іесі Бондарук, вбито та 
поранено близько семисот осіб. 

Кенгірське повстання, як і попередні, було придушено. Але 
це означало не кінець руху опору, а кінець ГУ/ІАГу — він уже ні-
коли не оговтається від завданих ударів і почне швидко валити-
ся. Після повстань у 1953—1954 роках ліквідовано особливі табо-
ри для ПОЛІТВ'ЯЗНІВ, у 1955 році започатковано загальну реформу 
місць тримання, до 1957 року припинила існування велика кіль-
кість таборів, нарешті, в 1960 році ліквідовано сам ГУ/ІАГ. 

За тридцять років через нього пройшло майже 30 мільйо-
нів в'язнів. Табори для політичних існували і після 1960 року, че-
рез них перейшли тисячі людей, останні з яких вийшли на волю 
аж у 1989-му. Проте табірна система СРСР вже ніколи не повер-
нула собі сили, яку мала за часів ГУ/ІАГу. 

Зрощення цієї табірної імперії з цілою імперією СРСР було 
настільки міцним, що повстання 1953—1954 років позначилися 
не тільки на долі в'язнів, але й на житті всіх мешканців країни. 
Радянське керівництво в 1956 році на XX з'їзді КПРС змушене 
було засудити злочини доби сталінізму, взяти курс на лібера-
лізацію суспільних відносин. Настала «відлига», плодами якої 
в Україні стали «шістдесятники», дисиденти, самвидав, а отже, 
новий етап боротьби. 

P. S. Попри важливість історії табірних повстань, вона досі 
є маловідомою. Щойно в 2008 році з'явився документальний 
фільм Михайла Ткачука «Загадка Норильського повстання» 
(до речі, відзначений Шевченківською премією). У 2009 році 
інформація про ці повстання внесена до шкільної програми з 
історії (звідки вона була вилучена наступного року міністром 
Дмитром Табачником), а у 2011 році історик Леся Бондарук за-
хистила кандидатську дисертацію на тему «Український рух 
опору в радянських таборах у 1940—1950-х роках». Тож прав-
да про українських героїв, які поставили крапку в існуванні 
ГУЛАГу, дуже повільно, але повертається до нас. 
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Контроль інформаційного поля — обов'язкова умова життє-
здатності тоталітарного режиму. У суспільстві повинен 
звучати лише голос влади, і тільки він може бути почутий 
простими громадянами, будь-яка альтернативна думка за-
боронена. Тому одним із найважливіших елементів діяльності 
протирежимного руху є інформаційна робота. Її завдання — 
поширення власних опозиційних ідей серед громадськості 
та протистояння урядовій пропаганді через відображення 
реального стану справ у країні. 

В епоху високих технологій, Інтернету та соціальних ме-
реж, коли слово набуло електронного вигляду, втілити такі цілі 
під силу невеликим організаціям чи навіть окремим особис-
тостям. Яскравий приклад — оприлюднені в 2010 році сайтом 
«WikiLeaks» документи, поширенню яких не змогла завадити 
навіть влада такої могутньої країни, як СІ1ІА. 

Тож сьогодні можливості тотального контролю за інфор-
маційним полем зменшуються, а шанси опозиційної думки 
бути почутою постійно зростають. Натомість кілька десятків 
років тому, коли повідомлення здебільшого передавалися за 
допомогою друкованого слова, це співвідношення було явно 
не на користь опозиціонерів. Тому виготовлення і поширення 
альтернативних джерел інформації було важкою і ризикова-
ною, але від того не менш важливою справою. 

Злам у боротьбі українського визвольного руху з радян-
ською владою, який стався у 1946 році, проявився не тільки 
у зміні тактики підпілля, але й у поступовому зміщенні проти-
стояння зі збройної площини в ідейну. Відповідно інформацій-
но-видавнича діяльність стає одним із пріоритетних напрямків 
роботи ОУН. ЇЇ результатом стала поява понад 150 наймену-
вань періодичних видань, більше 8оо різноманітних брошур, 
десятка мемуарних та літературних збірників. Остання відома 
на сьогодні підпільна публікація ОУН того часу — журнал «Мо-
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д_ол_А_і_о_к 

овщуцу ВІД ік СІЧШ року. 

і/ 
чїімрлтурв та речі вилучені піл час общуку е 

ївартарі ЧОИЮВОДА В.Ц. І£ січяа ІЄ7г року. 

Документи і література, вилучені при арешті В'ячеслава Чорновола 
в січні 1972 р. 
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лодий революціонер» — да-
тована 1953 роком. Активну 
видавничу роботу у післяво-
єнний період забезпечували 
близько 70 підпільних дру-
карень, одна з яких пропра-
цювала до 1954 року. Зреш-
тою, до середини 1950-х 
років остаточно ліквідовано 
ланки ОУН, а i960 року від-
бувся останній відомий нам 
повстанський бій. 

Та це вже був час нових 
форм протесту — дисидент-
ського руху. Його представ-
ники цілковито відмовилися 
від застосування зброї, зо-
середивши зусилля виключ-
но на ідейній боротьбі проти 
радянського режиму. Голов-

«Тамвидав»— перевидання за кордоном ним інструментом інформа-
самвидавного журналу «Український ційної війни став так званий 

вісник». самвидав — публікація та 
розповсюдження нелегаль-

ним шляхом різноманітних текстів (художніх, публіцистичних, 
наукових, політичних) у різних формах (листівки, періодичні 
видання, брошури). 

Після смерті Сталіна, в умовах так званої відлиги, відбуло-
ся пожвавлення опозиційного руху, відтак український самви-
дав значно зріс якісно і кількісно. І навіть репресії проти інако-
думців, розпочаті з приходом до влади Леоніда Брежнєва, не 
зуміли зупинити руху до свободи. 

Найвідоміші зразки українського самвидаву («інтерна-
ціоналізм чи русифікація?» Івана Дзюби, «Собор у риштован-
ні» Євгена Сверстюка, «Репортаж із заповідника імені Берії» 
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Валентина Морова, «Лихо 
з розуму» В'ячеслава Чор-
новола) з'явилися вже після 
масових арештів дисидентів 
У 19&5—1966 роках. Більше 
того, саме тоді відбувається 
«політизація» як самого опо-
зиційного руху, так і спроду-
кованих ним текстів. У 1970 
році започатковано найвідо-
міше видання українського 
самвидаву — журнал «Укра-
їнський вісник», п'ять номе-
рів якого вийшли до початку 
наступної хвилі репресій. 

Така ситуація непокоїла 
комуністичну владу, котра 
вимагала від органів без-
пеки жорсткішої реакції. 
28 червня 1971 року ЦК КПРС 
ухвалив спеціальну поста-
нову «Про заходи з протидії 
нелегальному поширенню 
антирадянських та інших по-
літично шкідливих документів». Відповідно 16 липня 1971 року 
керівництво КГБ УРСР повідомило своїх шефів про початок 
нової фази боротьби з інакодумством в Україні: проти учасни-
ків дисидентського руху порушено справу групової розробки 
«Блок». ї ї об'єктами визначено 24 особи, зокрема Івана Світ-
личного, Івана Дзюбу, Євгена Сверстюка, Зиновія Антонюка, 
Василя Стуса, Ігоря Калинця, Богдана Гориня, Івана Геля. 

Кагебісти уважно вивчали їхню діяльність, накопичували 
інформацію про антирадянські прояви, виготовлення та поши-
рення самвидаву. Планований удар по фігурантах справи мав 
зламати спротив в Україні. 
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Дисиденти — автори та читачі самвидаву. Стоять ліворуч: 
Любомира Попадюк, Василь Стус, Олена Антонів, Ірина Калинець, 

Марія й Ганна Садовські, Михайло Горинь; сидять — Стефанія 
Шабатура («циган»), Мар'ян Гатало, Олександр Кузьменко. 

Різдво 1972 p., через три дні Стус, Калинець та Шабатура були 
заарештовані. 

30 грудня того ж року Політбюро ЦК КП PC ухвалило рішен-
ня про початок всесоюзної кампанії проти самвидаву з метою 
цілковито знищити інфраструктуру його виготовлення і роз-
повсюдження. На виконання цієї постанови 20 січня 1972 року 
голова КГБ УРСР Віталій Федорчук направив до ЦК Компартії 
доповідну записку, в якій детально проаналізовано об'єкт пла-
нованої атаки — український самвидав. Цей документ чудово 
відтворює масштаби видавничої роботи дисидентів станом на 
початок 1970-х років. 

Спецслужба змушена була констатувати значне поширен-
ня нелегальних видань серед «творчої та наукової інтелігенції, 
студентської та учнівської молоді». За даними КГБ, від 1964 року 
до моменту написання звіту в Україні зафіксовано розповсю-
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Збірка поезій Василя Стуса з автографом для Ірини 
та Ігоря Калинців, 9 січня 1972 р. 
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Зразки самвидаву 1970—1980 pp. та ляльки-контейнери, в яких 
було перевезено до США самвидавні фотоплівки із зображенням 

картин Опанаса Заливахи. 

дження 778 найменувань документів понад 250 авторів. Найпо-
пулярнішими були тексти розроблюваних у справі «Блок» Івана 
Дзюби, Євгена Сверстюка, В'ячеслава Чорновола, Михайла Го-
риня та інших «націоналістично налаштованих осіб» — Михай-
ла Брайчевського, Ліни Костенко, Алли Горської. 

Крім українських, на теренах республіки поширювалися 
документи, виготовлені за її межами. їхніми творцями були 
російські демократи Андрій Сахаров, Олександр Солженіцин, 
кримськотатарські автономісти та єврейські націоналісти. Ці 
видання, за даними КГБ, потрапляли в Україну стараннями жи-
телів Києва Леоніда Плюїца та Івана Світличного, Одеси — Ніни 
Строкатової, Харкова — Генріха Алтуняна. 

Понад сто одиниць самвидаву станом на 1971 рік потрапили 
за кордон, де друкувалися в українських діаспорних видавни-
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цтвах «Сучасність» та «Смолоскип». Згодом, писали кагебісти, 
частина цих публікацій, «авторами яких є радянські громадяни, 
засилаються назад в Україну з відповідними коментарями від-
верто ворожого змісту у вигляді "вступів", "редакційних замі-
ток", "післямов"». 

Таким чином з'являвся так званий тамвидав. Тільки в 1970 
році конфісковано 19 582 документи, які пересилалися з-за кор-
дону, 4 200 із них походили із закордонних центрів ОУН. У на-
ступному, 1971 році це число ще більше зросло — за дев'ять мі-
сяців перехоплено і конфісковано 20 357 закордонних видань. 

КГБ не лише фіксував прояви самвидаву, але й активно 
боровся з ними. Віталій Федорчук у доповідній запевняв ке-
рівництво Компартії: органи проводять планомірний розшук 
авторів антирадянських документів та осіб, які займаються їх 
розмноженням. Під особливою увагою КГБ перебувала мно-
жильна, друкарська техніка та шляхи поширення опозиційної 
літератури. Згідно зі звітом Федорчука, внаслідок активного 
наступу на самвидав за 1970—1971 роки спецслужба заарешту-
вала 39 осіб, з них 4 повторно. 

Контроль над інформацією не обмежувався увагою до 
друкованого слова, адже з'явилося нове відгалуження самви-
даву, так званий магнітвидав — поширення записів із деклама-
ціями заборонених поетів чи недозволеними піснями співаків. 
На початку 1970-х років кагебісти здійснили перевірку студій 
фонозапису: «У результаті, — доповідав Федорчук, — вилу-
чено десятки тисяч метрів магнітофонних записів ідейно не 
витриманих пісень Висоцького і Галича, пародій, декламацій. 
В одному лише Сімферополі вилучено більше 18 тисяч метрів 
магнітозаписів». 

Відповіддю на інформаційну активність дисидентів була 
також радянська контрпропаганда, яка відбувалася за участю 
КГБ. «У 1971 році за матеріалами органів безпеки в республікан-
ській та місцевій пресі опубліковано 137 статей, що викривають 
буржуазно-націоналістичну ідеологію, компрометують осіб, 
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Валентин Мороз. «Хроніка опору». 1970-ті pp. Самвидавна копія рукопису 
через копіювальний папір. 
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які проводять антирадянську діяльність, у тому числі і таких 
виробників та поширювачів самвидаву, як С. Караванський, 
В. Мороз, Н. Строкатова». 

Січень 1972 року, коли готувався звіт Федорчука, став по-
чатком нової, ще більш жорстокої, ніж у 1965—1966 роках, 
хвилі репресій, яка мала покласти край існуванню самвидаву і 
дисидентського руху загалом. 
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4 січня 1972 року о 21:20 у потягу Москва — Прага за неправиль-
не заповнення документів прикордонники затримали гро-
мадянина Бельгії Ярослава Добоша. Тимчасово, до з'ясування 
обставин, затриманого поселили в готелі «Україна» у прикор-
донному містечку Чоп. «Випадкове» затримання в поїзді було 
інсценоване КГБ, який насправді вже кілька днів «вів» бельгій-
ського туриста. 

Добош зацікавив чекістів піс/ія того, як у Києві зустрівся 
з літературознавцем Зіновією Франко, дисидентом і об'єктом 
справи «Блок». Цікавість переросла у підозру, коли Добош по-
просив Зіновію зв'язати його з іншим об'єктом цієї справи — 
Іваном Світличним. 

За підозрілим туристом встановили стеження, яке підтвер-
дило, що під час прогулянки Львовом він намагався виявити 
«хвіст». Під час митного контролю на станції Чоп серед речей 
Ярослава Добоша виявили записку з іменем ще одного об'єкта 
«Блоку» — поета Ігоря Калинця. Цього було досить, аби турист 
із підозрюваного став затриманим. 

5 січня 1972 року кагебісти, маючи на руках санкцію про-
курора Львівської області, провели особистий обшук Ярослава 
Добоша. «На пропозицію видати наявні в нього документи, які 
вивозилися з СРСР за кордон, — звітували чекісти керівнику 
компартії УРСР Петру Шелесту, — іноземець пред'явив мета-
леву коробочку із вкладеними в неї вісьмома фотоплівками, 
які він, згідно з першою заявою, отримав від невідомої осо-
би у Львові. На фотоплівках відзнято "Словник українських 
рим", автором якого є Караванський С., котрий перебуває в 
ув'язненні». 

Крім того, в Добоша виявлено фото засудженого Вален-
тина Мороза та об'єкта справи «Блок» Василя Стуса. Під час 
«бесіди» з органами безпеки іноземець визнав, що намагався 
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СПЩДЛЛЬШЯ СООБШШБ 

С 29 докабря 1971 года по 2 января 1972 гола в г.Києва 
находился в качесгье турасіа граадаиин Ьольгии 

диБШ просяна. XSISZ іода ровдшіип, украинен, студент 
Лювонского натолического униворситета. 

В поле арепия органов КГБ ДоЬиВ попал при коинтка уста-
новить обусловлеішую с і я я ь с обіактон ясла "Блок" СШЛИЧІІШІ И. 
По ииеімиися ланіти, в і.Києве ДОБО» осуцествил встрочу с обьекі 
тон дала "Блок" «РАНКО 3 . и договорился о встреча с СВКТЛКЧ -
HUM И. 2 яньаря с.г. ДОБСИ виехал в г.Львов. 

Во вроия пребшдаиин во Ділове ЕМ» иішари о.г. били ва<1мк-
сироваїш отдельїше иодоарительшів иоионтн В поведеним ДОЬівД, 
в частвооти, сворка в ноиерв гостншщн кнних-то зитіисеП а блок-
ноте о купленшш путеволителен по г.Львову, а такав постояшшв 
попитки виявить за ообой олежку «о вроия ооиогра достоприиача-
тольностоя г .Льяова . 

Доповідна КГБ про затримання Ярослава Добоша, 7 січня 1972 р. 
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Операція «Блок». Дія перша 

!орИОвОУГ &J?4GCS7/?e 
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В'язничне фото В'ячеслава Чорновола, 
січень 1972 р. 

в Україні дістати інформацію про заарештованих представни-
ків інтелігенції та вивезти книгу Караванського для друку за 
кордоном. Чекісти зафіксували: на завершення Добош заявив, 
що «протестує проти арештів Мороза, Караванського та інших 
письменників і наукових співробітників, які нібито боролися за 
українську мову і культуру». 

Затримання на кордоні дало КГБ необхідну карту для по-
дальшого розгортання власної політичної гри. Ярослав Добош, 
студент /Іювенського католицького університету, член Спілки 
української молоді, який вивозив заборонений самвидав, став 
уособленням безпосереднього зв'язку руху опору в Україні Із 
закордонними націоналістичними центрами. Тож радянська 
пропаганда тепер змогла представити дисидентів як «націона-
лістичних наймитів» та «запроданців капіталістичного Заходу». 
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Справа В'ячеслава Чорновала, січень 1972 р. 
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В'язничне фото Василя Стуса, січень 1972 р. 

Підготувавши ідеологічну платформу та зібравши від липня 
1971 року (початку операції «Блок») вдосталь інформації, чекіс-
ти перейшли до активних дій — масових арештів дисидентів. 

Хвиля репресій 1972 року мала поставити остаточну крап-
ку в існуванні руху опору в Україні, тому була особливо масш-
табною, а вироки — особливо жорстокими. Тільки в перший 
місяць цього року заарештовано близько 20 дисидентів, се-
ред них кайвідоміші і знакові постаті — В'ячеслзв Чорновіл, 
Євген Сверстюк, Іван Світличний, Василь Стус, Іван Гель, Ірина 
Калинець, Стефанія Шабатура. Загалом протягом 1972 року 
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ув'язнено близько юо осіб, 89 із них засуджено за антирадян-
ську діяльність. 

Проте в КГБ розуміли, що самими тільки арештами зла-
мати рух опору в Україні не вдасться, адже на заміну одним 
з'являться інші. Дисидентський рух не був чисельним (за дани-
ми самвидаву, його активістами були близько боо осіб), не мав 
розгалуженої структури, яка охоплювала б усі прошарки сус-
пільства (це були майже виключно представники інтелігенції). 

Небезпека для режиму полягала в іншому: основу руху 
становили високоморальні люди, слова яких були значущими 
для всього суспільства. Тож їх недостатньо ув'язнити, адже так 
вони можуть перетворитися на мучеників, які навіть з-за ґрат 
впливатимуть на інших. Затриманих треба зламати психологіч-
но, змусити відмовитися від своїх ідей, від своїх товаришів, від 
самих себе. Обставини раптового затримання, перебування у 
тюрмі під час слідства і жорстокі судові рішення мали послужи-
ти цьому. Тому чекісти 1972 року намагалися повторити подвиг 
своїх попередників з 1937 року, коли багато підсудних визнава-
ли все необхідне владі, зрікаючись власних поглядів. 

Натомість як заарештовані дисиденти, так і ті, що ще за-
лишалися на волі, майже відразу розпочали боротьбу за від-
стоювання своїх прав. «/Іюди добрі, дуже вже негаразд ви 
чините... — так починав свого листа від 23 січня 1972 року ке-
рівникам компартії Василь Стус, який вже десять днів перебу-
вав у в'язниці. — Спам'ятайтеся, люди добрі. Після нас із Вами 
потопу не буде, а "буде син, і буде мати, і будуть люди на зем-
лі", і тоді Вашим дітям буде соромно за Вас. Твердо вірю, що 
через кілька років буде соромно і кожному з Вас за те, що ви 
чините не по правді». 

Не мовчали й побратими затриманих, які залишилися на 
свободі. Голова КГБ УРСР Віталій Федорчук 28 січня інформу-
вав керівника компартії УРСР Шелеста: «Оперативним шляхом 
отримані дані, що деякі об'єкти справи "Блок" та їхні однодум-
ці на волі продовжують обговорювати питання розсилки теле-
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Прес-конференція Ярослава Добоиіа, 2 червня 1972 року. 
Фото з радянської газети. 

грам із приводу арештів в Україні у різні радянсько-партійні ор-
гани і домовляються відправляти такі телеграми з різних міст 
республіки для створення видимості "масового протесту"». 
У Львові, за даними КГБ, таку роботу проводить Михайло Го-
ринь. 

У березні 1972 року кияни Євген Пронюк, Василь Лісовий 
та Василь Овсієнко підготували та поширили новий, шостий 
номер самвидавного журналу «Український вісник», редактор 
якого, В'ячеслав Чорновіл, вже три місяці перебував у в'язниці. 
Таким способом вони намагалися не лише відвести від затри-
маних звинувачення у виготовленні цього видання, але й під-
хопити їхню ініціативу та інформувати громадськість про нову 
хвилю репресій. 

Сподівання КГБ на те, іцо раптові масові арешти викли-
чуть розгубленість і приголомшеність у середовищі дисиден-
тів, поки не виправдовувалися. Не відіграла потрібної чекістам 
ролі і перша покаянна заява фігуранта справи «Блок» Зіновії 
Франко, опублікована 2 березня 1972 року в газеті «Радянська 
Україна». 

Продовженням пропагандистської кампанії проти диси-
дентів, стала проведена органами безпеки у червні 1972 року 
прес-конференція з участю затриманого на початку року Яро-
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слава Добоша. Він публічно засудив свою націоналістичну ді-
яльність на Заході, розповів про зв'язки із заарештованими. 
«Мене попросили зробити заяву такого змісту... — почав свій 
виступ Добош, — Виконуючи завдання ОУН, я 27 грудня 1971 
року виїхав у Радянський Союз. В обумовлених місцях я зу-
стрівся з І. Світличним, 3. Франко і /І. Селезненко і за сприяння 
Селезненка зустрівся з А. Коцуровою. Усіх цих осіб я проінфор-
мував про антирадянську діяльність українських організацій на 
Заході і про те, що українські націоналісти у своїй діяльності 
співпрацюють із сіоністами, а від них я отримав політичну ін-
формацію, яка була мені потрібна, і документи... Запевняю ра-
дянський уряд, що ніколи в житті я більше не буду займатись 
антирадянською діяльністю, і, якщо мені дадуть можливість 
повернутись у Бельгію, то я ніколи не вчинятиму жодних дій 
проти Радянського Союзу». 

Матеріали прес-конференції під гучними заголовками 
«Українські буржуазні націоналісти — найманці імперіалістич-
них розвідок» КГБ розмістив у республіканських і обласних 
газетах та на радіо. Сам Ярослав Добош, помилуваний радян-
ською владою, повернувся до Бельгії. Тут він відмовився від 
озвучених у Києві свідчень як від поданих під примусом. Так 
закінчилася для нього ця справа, натомість в Україні її відголос 
лунав ще довго... 
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Заблокована країна. 1972—1973 роки 

Хвиля репресій, що стартувала на початку 1972 року, тривала. 
18 травня заарештовано Надію Світличну, яку спершу виклика-
ли на допит стосовно діяльності її брата Івана, а згодом і її саму 
звинуватили в антирадянській діяльності, б липня ув'язнено 
дисидента Євгена Пронюка, через три дні—його колегу Василя 
Лісового. Продовжувалася ретельна обробка затриманих, під 
час якої використовувалися і залякування, і обіцянки. Каяття 
інакодумців було надзвичайно важливим для чекістів і розгляда-
лося як обов'язкова передумова придушення руху опору в Україні. 

Нарешті, КГБ отримав важливий результат: 7 липня 1972 
року в «Літературній Україні» опубліковано заяву «На терези 
совісті» за підписом заарештованого в лютому поета-шістде-
сятника Миколи Холодного. Після публікації його звільнили з 
тюрми, він виїхав до Вінниці, де почав вчителювати. КГБ уваж-
но спостерігав за реакцією на заяву в середовищі дисидентів і 
констатував: переважно вона викликала несприйняття, а очіку-
ваних чекістами змін у поведінці не відбулося. 

2 серпня 1972 року в листі органів безпеки до керівника 
Компартії Володимира Щербицького подавалася отримана 
оперативним шляхом інформація про поведінку засуджених у 
в'язницях, зокрема їхня реакція на заяву Холодного. 

Іван Дзюба заявив: «Я не піду ніколи на шлях зради. Хай 
мене судять. Зате вийду з ув'язнення з чистою душею». 

Зі слів Євгена Пронюка: «Мені добре відомо, чим займа-
лися корифеї української інтелігенції Світличний, Чорновіл, 
Сверстюк, Дзюба та інші. їхні ідеї я цілком поділяю і підтримую. 
Мене заарештували за мої вільні думки». 

Євген Сверстюк: «Я ніколи, за жодних обставин не проси-
тиму помилування. Я залишаюся й надалі стоятиму на своїх по-
зиціях у національному питанні. Свою діяльність буду продов-
жувати. Я буду боротися проти існуючого ладу». 
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В'язничне фото Івана Дзюби, 
квітень 1972 р. 

Заарештована художниця Стефанія Шабатура заявила, що 
збирається «відсидіти свій строк із гордістю». 

Незламність дисидентів засвідчили і перші суди над ареш-
тантами 1972 року. Протягом 31 липня — 2 серпня у Львові 
відбувся один із них — над поетесою Іриною Калинець. Вона 
зізналася у виготовленні та поширенні самвидаву, проте вин-
ною себе не визнала. Не менш зухвало поводилися деякі свід-
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ки: Ігор Калинець, Богдан Горинь та 
Галина Савронь відмовилися давати 
свідчення, назвавши суд незакон-
ним. Тим часом під судом протесту-
вали родичі та близькі засудженої, 
одного з них «за порушення громад-
ського порядку» ув'язнено на 15 діб. 
Сама Ірина Калинець отримала знач-
но жорсткіший вирок — 6 років ко-
лонїі' І з роки заслання. 

Через два дні відбувся відкри-
тий суд над іще одним дисидентом 
зі Львова — Іваном Гелем. Він та-
кож не визнав себе винним, оскільки 
озвучені звинувачення злочинами не 
вважав. Надане йому останнє слово 
підсудний використав для пропаган-
ди своїх ідей і звинувачень суддів: 
«Судити мене, — заявив він, — у 
вас немає права ні юридичного, ні 
морального, ні історичного. Найви-
щим законом і судом для мене є Бог, 

Україна, моя незламана і незаплямована честь. Я — син Украї-
ни, і в своєму серці пронесу як найсвятішу ношу долю мого на-
роду, його біль, тривоги і муки. Я жалію лише за одним: дуже 
мало зробив, щоб глибше і ширше порушити ці ідеї, винести їх 
у широкий світ України і голосом усього народу втілити в жит-
тя. І все ж я твердо вірю, що недаремно сьогодні тут, що ні тю-
ремні ґрати, ні концтабори, навіть смерть неспроможні убити 
цих ідей. Вони вічні, як вічний нездоланний мій народ». 

Суд належним чином оцінив відвагу Геля — його визнали 
особливо небезпечним рецидивістом і присудили іо років по-
збавлення волі у колонії особливого режиму та 5 років заслання. 

За кілька днів чекісти заарештували Ігоря Калинця, який у 
листопаді 1972 року отримав такий самий вирок, як і його дру-

Ірина Калинець. 
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жина, — 6 років таборів і 3 роки за-
слання. 

Проте в КГБ чітко розуміли, що 
не жорстокі вироки підсудним, а 
лише їхня відмова від власних ідей 
можуть зупинити рух опору, завади-
ти приєднанню до нього нових акти-
вістів, спровокованих мучеництвом 
попередників. Потрібно було каяття 
не просто одного з учасників руху, а 
того, хто користувався найбільшим 
авторитетом. Таким, за оператив-
ною інформацією КГБ, був Іван Дзю-
ба, тож саме на ньому кагебісти ви-
рішують зосередити свої зусилля. 

Під час масових арештів 12 січ-
ня Дзюба був серед затриманих — 
його взяли, коли він прийшов у гості 
до заарештованого тоді Івана Світ- Іван Гель 
личного. Проте Дзюбу не ув'язнили, 
а лише протягом кількох місяців ви-
кликали на допити. З одного з таких допитів 18 квітня він додо-
му вже не повернувся — його заарештували. 

Перебування підсудного у в'язниці створювало для КГБ 
чудові умови для «перевиховання» інакодумця. Роботу органів 
полегшував фізичний стан в'язня, в якого проявився туберку-
льоз, а згодом ще й гіпертонія. 

Перші кілька місяців не дали жодного результату. За 
інформацією, отриманою від внутрішньокамерного агента, 
Дзюба не збирався «іти назустріч слідству». До роботи з його 
переконання долучився сам голова КГБ УРСР Віталій Федорчук, 
який кілька разів зустрічався з в'язнем. Дзюба відкидав висуну-
ті йому звинувачення в антирадянській діяльності, не вважаю-
чи свою творчу діяльність протизаконною. Натомість кагебісти 
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Зтпечаток укіпгглльвогг сальця 
ораеоа рукії 

[ОТ ОДИ О fl KflCkKU вогтя до другої'-)} 

В'язничне фото Василя Лісового, 
липень 1972 р. 

постійно повторювали, що його робота «Інтернаціоналізм чи 
русифікація?» використовується найбільшими ворогами радян-
ської влади — українськими націоналістами, які з нього самого 
творять анти радянський символ. 
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В'язничне фото Євгена Проннжа, 
липень1972р. 

Літературний критик, який справді ніколи не ставив собі за 
мету боротьбу з радянською владою, а лише думав про її по-
кращення, не був готовий до цього. «З мене, живої людини, — 
писав він згодом у спогадах, — робили "прапор", притому не ті, 
хто був мені справді близький, а ті, хто дуже поверхово розумів 
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мене чи й перекручував мої погляди на свій штиб». Зрештою, 
у листопаді 1972 року в доповідній КГБ на ім'я Щербицького 
зазначалося: «Зі слів Дзюби, він готовий виступити публічно в 
пресі, по радіо і телебаченню із засудженням своєї злочинної 
діяльності». Розпочалася кількамісячна підготовка до суду, про-
тягом якої хворий Іван Дзюба утримувався у тюрмі. 

Обробка ув'язнених дисидентів не означала припинення 
нових арештів. 5 березня 1973 року затримано Василя Овсієн-
ка, «колишнього студента Київського державного університе-
ту, учителя середньої школи села Ташань Київської області, в 
якого вилучено підготовлений ним для розповсюдження доку-
мент із наклепницькими вигадками про "незаконність" арешту 
об'єктів справи "Блок"». 

Через тиждень після цього мав початися суд над Іваном 
Дзюбою. Попри те, що підсудний вирішив «визнати власні по-
милки» у праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?», чекісти 
готувалися до процесу дуже ретельно. Ще 5 березня голова 
КГБ УРСР Федорчук надіслав Щербицькому доповідну, в якій 
ознайомив чільника КПУ з цією підготовкою. «З урахуванням 
особистості і становища Дзюби, — читаємо тут, — як одного 
з основних ідеологів націоналістичних елементів у республіці, 
широко відомого в середовищі антирадянської еміграції за 
кордоном, КГБ при Раді Міністрів УРСР надається важливе зна-
чення забезпеченню цього судового процесу і створення умов 
для його проведення на належному політичному рівні». 

Належні умови передбачали посилення контролю за 
об'єктами справи «Блок», які залишалися на волі, зокрема 
Борисом Антоненком-Давидовичем, Оксаною Мешко, Юрієм 
Бадзьом. Чекісти зобов'язалися запобігти можливому приїзду 
до Києва відомих російських дисидентів Андрія Сахарова та 
Олександра Солженіцина. «З метою підтримання громадсько-
го порядку на судовому процесі і припинення можливих анти-
громадських виявів підібрано необхідну кількість дружинників 
та співробітників міліції. Крім того, в оперативний наряд вклю-
чено групу слухачів Київських курсів КГБ СРСР». 
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В'язничне фото Василя Овсієнка, 
липень 1972 р. 

Суд, ЩО відбувся 11-16 березня, знову виніс жорстокий ви-
рок — 5 років таборів суворого режиму та 5 років заслання. 
Реакцією на нього став лист відомого перекладача Миколи Лу-
каша на адресу Верховної Ради УРСР, Верховного суду і про-
курора УРСР. Автор цілковито солідаризується з поглядами 
засудженого і просить розглянути можливість йому відбувати 
покарання замість хворого Івана Дзюби. Через це вже незаба-
ром Лукаша виключено зі Спілки письменників України, а КГБ 
посилило контроль за його діяльністю, доповідаючи парти «про 
підготовку заходів з його компрометації». 

У квітні 1973 року розпочалася підготовка наступного про-
цесу — цього разу над заарештованим у січні минулого року 
Євгеном Сверстюком. 

За інформацією КГБ, підсудний збирався відкинути всі ви-
сунуті йому звинувачення та заперечити інформацію, отриману 
від свідків. За десять днів до початку процесу чекісти «опера-
тивним шляхом» отримали останнє слово, яке готував у ка-
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мері підсудний. «Протягом більше року, — писав Євген Свер-
стюк, — слідство розшукувало мою таємну ворожу діяльність, 
і, не знайшовши такої, постановило вважати ворожими цілі 
моєї літературної діяльності. Кинули на неї кримінальну тінь... 
Перед сумлінням та перед законом я не почуваю вини. А чи зу-
мів піднестись до вимог часу, до рівня обов'язку — хай про це 
судить народний суд, а потім суд історії». 

24 квітня «народний» суд оцінив літературну діяльність 
Сверстюка вироком у 7 років таборів та 5 років заслання. 

Наприкінці червня 1973 року Федорчук у доповідній на 
ім'я Щербицького підбив перші підсумки майже дворічної реа-
лізації операції «Блок», за якою тепер проходили 35 осіб (22 з 
Києва, 9 зі /Іьвова, по одному з Тернопільської, Франківської, 
Полтавської та Вінницької областей). Він вказував, що в рамках 
справи перевіряються ще 563 особи, пов'язані з ними. На той 
момент підтвердилася інформація «про антирадянську та на-
ціоналістичну діяльність» 179 із них. «Після часткової реалізації 
справи "Блок" з числа зв'язків об'єктів цієї справи в 1972—1973 
роках профілактовано 71 особу і 24 залучені до оперативної 
співпраці, хоча їх вивчення продовжуємо». 

Незважаючи на значні «успіхи» в поборюванні руху опо-
ру, чекісти змушені були констатувати, що «об'єкти справи 
Антоненко-Давидович, Мешко, Коцюбинська, Бадзьо, Світ-
лична, Гончар І., Русин, Іванисенко, Боднарчук, Горинь Б., 
Горинь М., Пашко, Кендзьор, Шереметьєва і Попадюк, зали-
шаючись на ворожих позиціях, намагаються згуртувати од-
нодумців, продовжують у більш конспіративній формі воро-
же впливати на оточення». При цьому відзначалася провідна 
роль Бориса Антоненка-Давидовича у Києві та Михайла Го-
риня у /Іьвові. 

ДЛЯ нейтралізації і розбиття дисидентського середовища 
КГБ проводить провокативні дії: «З метою посилення недові-
ри один до одного і загострення розбрату між "авторитетами" 
та активними учасниками так званого "національного руху" 
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В'язничне фото Євгена Сверстюка. 

продовжували подальше поширення і закріплення виниклих 
у об'єктів "Блоку" підозр про співпрацю з органами КГБ Бод-
нарчука, Русина, Шереметьєвої, Дашкевича та деяких їхніх 
зв'язків, що залишаються на ворожих позиціях». 

Крім того: «Стосовно низки переконаних націоналістів, та-
ких як Антоненко-Давидович, Кочур, Гончар І. М. та деяких їх-
ніх однодумців, передбачається продовжити заходи з компро-
метації'. У цей час завершується підготовка для компрометації 
Світличного І. А. перед закордонними центрами ОУН як голов-
ного "винуватця" провалу та арештів найактивніших учасни-
ків націоналістичної діяльності в республіці з числа так званих 
"шістдесятників". У цих матеріалах передбачається посилити 
виниклу за кордоном і в колі розроблюваних осіб підозру про 
його "співпрацю" з органами КГБ». 

До кінця 1973 року продовжено пропагандистську кампа-
нію радянської влади проти інакодумства в Україні. Одним із її 
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елементів стала опублікована 9 листопада 1973 року в «Літера-
турній Україні» заява ув'язненого Івана Дзюби. 

«Вирішальним, що схилило мене до "Заяви", яка стала під-
ставою для мого помилування, — писав Дзюба у своїх спога-
дах, — було відчуття безглуздості катастрофи... і уявлення про 
те, що можу ще зробити набагато більше. Я розумів, звичайно, 
що мій крок буде шоком для багатьох, але думав, що з часом 
усі побачать, заради чого я так учинив... Я справді розглядав 
свою "Заяву" як самозахист. Але об'єктивно воно виглядало 
не зовсім так. Адже я не тільки відкидав те, що мені припису-
вали ті, до кого я потрапив у полон, але й декларував перегляд 
своїх поглядів. Я просив пробачення у влади: помилування. 
Тому мене мучило не так те, що хтось із знайомих, побачивши 
мене, переходив на другий бік вулиці (з різних причин: хтось 
на знак зневаги, а хтось боявся бути поміченим у товаристві 
хоч і помилуваного, а все-таки "державного злочинця"), — як 
мучило власне сумління». 

Через тиждень після оприлюднення чекісти звітували пар-
тії, що «Заява» «поширюється нами в місцях тримання серед 
ув'язнених колишніх однодумців, її передано по радіо за кор-
дон і опубліковано в газеті "Вісті з України" [контрольоване 
КГБ видання для українців діаспори. — Авт.]». Сам Дзюба, не-
зважаючи на помилування, залишався підозрілим для органів 
безпеки, які далі наглядали за ним і періодично проводили 
«профілактичні розмови». 

Проте очікування чекістів, що за однією заявою посиплять-
ся інші іїм таким способом удасться цілковито дискредитувати 
рух спротиву, не виправдалися. Ув'язнені в таборах дисиденти 
не «перевиховувалися» і залишалися на своїх позиціях, тим са-
мим надихаючи однодумців на волі. КГБ зафіксував слова Ан-
тоненка-Давидовича про це: «Тішить, що не всі перелякалися, 
що є ще герої: це львівська молодь, і Чорновіл, і Сверстюк, і 
Стус, і Світлична, і Сергієнко, і Лукаш». 
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Нагляд за поведінкою дисидентів у таборах засвідчив, що 
вони не лише не відмовляються від своїх поглядів, а навпаки, 
стають більш радикальними в антирадянських переконан-
нях. Між іншим, цьому сприяли їхні зустрічі із учасниками 
визвольного руху попереднього періоду — членами ОУН та 
вояками УПА, що на початку 1970-х добували своє довголітнє 
ув'язнення. 

Дисиденти, за інформацією чекістів, на/іагоджують зв'язок 
між засудженими різних таборів, «також намагаються прокла-
дати канали зв'язку з волею, закордонними націоналістичними 
центрами і формуваннями, вишукують можливості передачі 
цими каналами тенденційної та антирадянської інформації і 
справити ворожий вплив на своїх однодумців, які перебувають 
на волі». 

КГБ відзначав, що в'язні Євген Сверстюк, Іван Світличний 
та Олександр Сергієнко перебирають на себе роль організато-
рів «ворожих» виступів, при цьому активно контактують із при-
балтійськими, закавказькими та єврейськими націоналістами. 
Вони, зокрема, готують різноманітні протестні послання і нама-
гаються передати їх за межі табору. 

«У засудженого Сергієнка вилучено ворожий документ, 
так зване "Послання Раді національностей Верховної Ради 
СРСР і Організації об'єднаних націй", який з його участю підго-
товлений групою українських, прибалтійських та закавказьких 
націоналістів і містить різкі антирадянські випади проти КПРС, 
органів радянської влади, злісні наклепи на національну політи-
ку в нашій країні, який, по суті, закликає до активної боротьби 
з радянським устроєм і розділення Союзу РСР на так звані на-
ціональні держави». 

У доповідній за вересень 1973 року зафіксовано висловлю-
вання Івана Світличного про те, що табір — це «єдиний острів 
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свободи, який існує в нашій країні». Схожі думки подавали у 
своїх спогадах про табірне життя й інші. 

Така активізація учасників руху опору в таборах не-
покоїла органи безпеки. Вони зрозуміли, що навіть після 
ув'язнення протистояння з дисидентами не закінчилося, по-
чався новий його етап, до якого «стражі порядку» не були 
готові. Адже головна зброя — залякування тюрмою та та-
бором — була використана, проте не дала очікуваного ре-
зультату. 

Для вироблення нових механізмів впливу проведено 
спеціальну нараду. «З ініціативи Комітету держбезпеки Укра-
їни, — читаємо у повідомленні від 27 вересня 1973 року, — з 
санкції КГБ Союзу РСР у даний час у Києві проводиться робоча 
зустріч зацікавлених органів, у тому числі представників 5-го 
Управління КГБ при Раді Міністрів СРСР, КГБ Мордовської АРСР 
і Управління КГБ у Пермській області, під час якої розробляють-
ся додаткові заходи, спрямовані на розкриття та припинення 
антирадянської діяльності засудженими, які залишилися на во-
рожих позиціях». 

Проте, як свідчать повідомлення, поведінка в'язнів не змі-
нилася. «У ході оперативних заходів по засуджених об'єктах 
справи "Блок", — читаємо в доповідній від 3 червня 1975 
року, — що проводилися нами спільно із зацікавленими орга-
нами, КГБ встановлено, що, незважаючи на заходи профілак-
тичного і виховного впливу, більшість цих осіб продовжує твер-
до залишатися на ворожих позиціях». 

Зокрема, з ініціативи Івана Світличного арештанти 8 бе-
резня надіслали в різні інстанції скарги із вимогами звільнити 
ув'язнених за антирадянську діяльність жінок. Більше того, 
вони вирішили продовжити свою видавничу діяльність: підго-
тували і передали на волю три номери самвидавного журналу 
«Вісті з архіпелагу ГУ/ІАГ». Органи безпеки відзначали особли-
ву активність в організації протестів Євгена Сверстюка, Ігоря 
Калинця, Зиновія Антонюка та Євгена Пронюка. 
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^ ^ <7 -та—* 

В'язничне фото Василя Стуса, травень 1980 р. 

Лідером українських політв'язнів чекісти вважали Івана 
Світличного, тож усіляко намагалися скомпрометувати його. 
«У березні цього [1975- — Авт.] року, — писали чекісти, — Світ-
личний призначений на посаду бібліотекаря з урахуванням тієї 
обставини, що серед в'язнів панує думка про призначення на 
цю посаду осіб, які користуються підтримкою органів КГБ. Для 
закріплення схожих підозр через адміністрацію ВТК Світлично-
му робляться незначні поступки, прощаються незначні пору-
шення режиму утримання». 

Перебування дисидентів в неволі мобілізувало україн-
ців у вільному світі і спонукало до масштабної роботи з ін-
формування про радянські репресії. Для підтримки в'язнів 
представники української діаспори організовували масове 
розсилання на їхню адресу листів та телеграм. Чекісти підра-
хували, що протягом 1974 року для утримуваного у Володи-
мирській тюрмі Валентина Мороза надійшло близько і 000 
телеграм і і 300 листів. Наступного, 1975 року, до дня його 
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В'язничне фото Івана Свіпиіичного, 
січень 1972 р. 

народження у квітні отримано 430 телеграм і 230 листів. За 
кордоном створюються комітети захисту політв'язнів, до 
роботи яких українці діаспори намагаються залучити дер-
жавних та політичних діячів інших країн, «деякі засуджені 
обираються членами "академій", "клубів", офіційно запро-
шуються для читання лекцій чи на викладацьку роботу в уні-
верситети США, Канади, ФРН». 
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В'язничне фото Олександра Сергієнка, 
січень 1972 р. 

Тим часом з ініціативи Василя Стуса, В'ячеслава Чорновола 
та Зиновія Антонюка 30 жовтня 1974 року запроваджено відзна-
чення у таборах Дня політв'язня. Щоб завадити заходу, наступ-
ного року напередодні цього дня КГБ вирішив етапувати Василя 
Стуса, Василя Лісового та Стефанію Шабатуру до Львова та Киє-
ва для проведення з ними виховної роботи. Та зірвати відзна-
чення не вдалося — 29 жовтня Стус та Шабатура оголосили про 
початок наступного дня одноденного голодування. Те саме, за 
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повідомленням КГБ, зробила 
30 жовтня 2і особа в Дубравно-
му виправно-трудовому закла-
ді (у тому числі об'єкти «Блоку» 
Чорновіл, Світлична та Овсієн-
ко) та 14 осіб у Володимирській 
тюрмі (у тому числі Валентин 
Мороз). 

КГБ не полишав спроб 
«перевиховати» протестантів 
за допомогою погроз, фізич-
ного тиску та пропаганди. У 
доповідній керівнику КПУ Во-
лодимиру Щербицькому голо-
ва КГБ УРСР Віталій Федорчук 
інформував, що за 1975 рік до 
Дубравного і Скальнинського 
виправно-трудових закладів, 
де тримали більшість дисиден-
тів, здійснено 13 виїздів опе-
ративних співробітників, які 

провели 117 розмов із в'язнями, а також «гастролі» чотирьох 
пропагандистських груп з участю «висококваліфікованих лек-
торів, викладачів суспільних наук вищих навчальних закладів». 
КГБ, як і інші радянські установи, намагався вразити керівни-
цтво країни кількісними показниками своєї роботи, камуфлю-
ючи таким чином відсутність прогресу у «перевихованні» інако-
думців. 

Тож і через два роки чергова пропагандистська група по-
стала перед тим, що «екстремістськи налаштовані об'єкти 
справи "Блок" Світличний, Сверстюк, Пронюк, Лісовий, Кали-
нець, Марченко, а також їхні однодумці Глузман, Гриньків, Сз-
пеляк, колишні бандоунівці Басараб, Верхоляк та інші демон-
стративно відмовилися бути присутніми на лекціях та бесідах, 
покликаючись на те, що виправно-трудовим законодавством 
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не передбачено обов'язкової участі засуджених у політико-ви-
ховних заходах. Вказані засуджені допуска/іи образ/іиві та про-
вокаційні висловлювання на адресу представників пропаган-
дистської групи. Так, під час проходження групи по території 
колонії, колишній бандит ОУН Верхоляк, звертаючись до них, 
вигукнув: "Дивіться, панове, на колючий дріт і запам'ятайте, 
що це чекає ваших дітей"». 

Відважна поведінка ув'язнених справляла враження і на 
їхню сторожу. На думку чекістів, існувала загроза, що поши-
рювана дисидентами пропаганда може вплинути на табірних 
охоронців. Аби завадити цьому, «для підвищення політичної 
пильності офіцерів і солдат, які несуть охорону державних зло-
чинців, у ряді військових частин були прочитані лекції з цих пи-
тань і проведені бесіди». 

На середину 1976 року стало зрозуміло, що ситуацію в та-
борах змінити не вдається. Віталій Федорчук звертається до 
керівництва комуністичної партії з пропозицією розосередити 
політв'язнів: «Враховуючи складну оперативну обстановку в 
місцях ув'язнення осіб, засуджених за націоналістичну, сіо-
ністську та іншу антирадянську діяльність, а також труднощі в 
організації з ними в цих умовах оперативної та профілактично-
виховної роботи, вважали б за доречне розглянути питання 
про розосередження зі Скальнинського та Дубравного ВТЗ час-
тини ув'язнених, що стоять на ворожих позиціях, по виправно-
трудових колоніях із посиленим режимом утримання на тери-
торії союзних республік». 

Отже, звітуючи про важку ситуацію у таборах, шеф україн-
ського КГБ фактично визнав власну безпорадність у боротьбі з 
«островом свободи» і перемогу політв'язнів, зламати яких че-
кістам не вдалося ні пропагандою, ні погрозами. 

Тим часом на волі рух опору знову підводить голову. У 
листопаді 1976 року в Києві створено Українську громадську 
групу сприяння виконанню Гельсінських угод (Українська Гель-
сінська група). Серед її активістів — як нові люди, так і актив-
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В'язничне фото Оксани Меиіко, матері Олександра Сергієнка, 
грудень 1980 р. 

ні учасники попередніх етапів дисидентського руху, зокрема 
Василь Стус та В'ячеслав Чорновіл, які вийшли на волю 1979 
року. Новим була зосередженість на право захисній діяльності, 
вимогах до влади дотримуватися взятих на себе зобов'язань 
щодо прав і свобод громадян. Учасники правозахисного руху 
наголошували на виключно легальних способах діяльності. 
Проте це не врятувало їх від репресій влади — 39 з 41 члена 
Української Гельсінської групи були ув'язнені. Серед них — 
76-лїтня Оксана Мешко, Василь Стус та В'ячеслав Чорновіл. 

Тиша, що запанувала в СРСР у першій половині 1980-х, 
сприймалася чекістами як їхня остаточна перемога над рухом 
опору. Та це було лише затишшя перед бурею — у другій по-
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ловині цього десятиліття влада змушена була почати так звану 
перебудову, а з кінця 1980-х на волю виходять засуджені диси-
денти. Поступово розгортається масовий національно-демо-
кратичний рух, який покладе край існуванню СРСР та його, зда-
валося б, непереможної спецслужби — КГБ. 

Історія а грифом 
« С Е К Р Е Т Н О » 

238 



Кухня антисемітизму від КГБ 

25 травня 1926 року терорист Самуель Шварцбард у центрі 
Парижа убив Симона Петлюру. Злочинець не намагався зник-
нути з місця події, адже фізична ліквідація головного отамана 
армії УНР була лише частиною місії. Іншим, не менш важливим 
завданням була дискредитація вбитого, а разом з тим — і 
всього національного руху, який він репрезентував. Обидва 
акти Шварцбард відігравав настільки вдало, що не тільки 
дуже швидко вийшов на волю в ореолі месника, але й надовго 
закріпив за Петлюрою та українським рухом тавро антисе-
мітизму. 

Суд чомусь не бажав чути одного з провідних діячів та ідео-
логів сіоністського руху Володимира (Зеєва) Жаботинського, 
який не погоджувався з шельмуванням Петлюри як антисеміта, 
а також оминув увагою зв'язки вбивці з більшовицьким ЧК на 
батьківщині в Одесі. 

Минуло десять років після вбивства, коли в 1936 році 
скромний страховий агент, громадянин Франції Самуель 
Шварцбард приїхав із дружиною до рідної Одеси на екскурсію, 
зупинившись у найдорожчому місцевому готелі. Наслідком 
його відвідин стали масові арешти анархістів, колишніх колег, 
здається, не лише страхового агента. А в березні 1938 року під 
час мандрівки до Південної Африки 52-літній Шварцбард помер 
від серцевого нападу, лишивши історикам простір для дискусій 
про його стосунки з радянською спецслужбою. 

історія з Петлюрою настільки сподобалася чекістам, що 
випробувані тоді прийоми дискредитації і пришивання антисе-
мітського ярлика стали одним із головних методів у боротьбі з 
українським національним рухом. Своєрідною фірмовою стра-
вою кухні КГБ. 

Минуле українсько-єврейських стосунків є складним та 
неоднозначним. Не менш складним є його відображення в ро-
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чутки, шо буцім то українські повстанці вищать 
єврейське пасмгеяш. Я. ГолояннА Отаман У країн 
ського Війська пг «ірю цьому, не аїри, бо в и ю на-
рід Український, яяяД. утмевгяий грабіжинквин—за 
иоАовніосямк, сам не иожг уткинггн мроду шшого, 
що ТНИ само страждає від більшовицького пануван-
ня, як І НІЙ. 

Глини* довкола себе придивіться уважмо 1 
пи побачите, що мс ТІЛЬКИ селянство, а й робітки 
KH, I 1ГНІСНИМІ. І торговці, одним словом все, що 
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нищать Ного о т більшовики та т* бандити. •*( 
нрн комуні росило лшінся ни нашій землі 

В СВОЇЙ боротьбі і нашим народом більшови-
ки не гидують ан* брехнею, ані підкупиш- На на-
грабоване чужг золото вони, раяеліниш аа т і ї 
країнах свої» представим*!*., і|м іаклидилм гвінтЛ^ 
всіх MOHit, в м н и і амібяять нашу св«тт сл*ДВЧ -
ВИЗВОЛЬНИЙ рух нашого народу, мялкжль W 
бандитський, гнхромикй і на ножніА а о р т ' К а -
чать про єврейські погроми, які інби 
українські і wise такц[. 

Робітництво і селянство денких держав Ьп, 
пн. що ще не бачили на власні очі більшовиків, 
м л и їх за народолюбців, мрили наклепам на укра-
taaauex повстанця і до нашого анлвольяого руху 
•имоснлися підозріло. 

Але та сердечна лустр.ч, яку проявило єврей -
ське населення при поверненню вашого війська на 
рідну територію а минулому рот , ті сльози, «ними 
єврейське населення лрояожяло відступаюче наше 
аі Астмо » і ой жах. який охопив єврейське наеелсі!-
ия перед н а ш о ю більшовиків ті десятки тисяч 
євреїв. ЩО потягнулися за наиінн и Асьиом, 
в д більшовицької навали і що тут, радам 
на чужині ділять нашу дачю і мріють 
мріями.—все це перекисало цілий сиїт, що 
не ми. а самі більшовики 

Тяжко мені чути цю більшовицьку брехню про 
• а с брать -селкве. і коли б серед нас зяведась ямі 
пхршмиа вівця. що плямує усіх нас ганебними баїї 
ситсмиши вчинками, мусите мкмкутн П з «аШик 
радів негайно 

Як Головний Отаман Війська Українського, я 
наказую Вам більшовики комуимггіа І ннших Сен 
ллтів, що роблять єврейські пПгроаїн та нпщдп» 
населення, карати безпощадно І як одна стати u 
оборону бідного змученого населення І через ваші 
військові суди росправлятнся з бандитами негайно. 

В скорому члеі я повернуся з Українським 
Шськом і Урядом на Україну, і ті. що шкодили 
нашій справі. прмставдпГ до повстанців для гра 
бунків І погромів, будуть суворо покара* по за 
НЖП військового часу, як зрадлнкн нашого на-
роду -па прислужники ви рога. 
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ренсіша для єврейського населеика? Хмба ж. затв-
баючи а голоду, пенрмбоване єврейське населення 
може радіти грабтя ітам —биьшоимкам? Ні Єв-
рейське шіселения т с , як | ям, селене, жде, не діж-
деться ашуалекин иід комуьнсти- грабіжмиків 
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Звернення Симона Петлюри до населення України із закликом не допустити 
антисемітських погромів, 1921 р. 
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ботах українських та єврейських авторів. За багато років в оці-
нюванні цих взаємин накопичилося безліч недомовок і, що най-
важливіше, неправди та брехні, яка поширювалася і, на жаль, 
досі свідомо поширюється. Частина цієї дезінформації була 
спеціально спродукована радянськими спецслужбами для роз-
палювання ворожнечі між народами. 

Насамперед слід відповісти на питання: навіщо КГБ прово-
кувало загострення українсько-єврейських відносин? Очевид-
но, це була лише реалізація старої римської імперської концеп-
ції «поділяй і владарюй». Саме вона забезпечувала можливість 
існування радянської влади, яка реалізовувала політику поне-
волення багатьох національностей. 

Свідомі дії із роздмухування українсько-єврейського кон-
флікту спиралися не лише на вигадані факти чи вміло влашто-
вані провокації. їхню ефективність забезпечували реальні су-
перечності між обома народами. Проте вони не були чимось 
винятковим, а навпаки, радше характерними для взаємин 
практично між усіма сусідніми народами. Такі відносини часто 
виливалися в суперництво чи навіть відверту ворожнечу. 

Що ж стосується саме українсько-єврейських взаємини, то 
тут були додаткові чинники, які сприяли такому загостренню. 
До складних національних взаємин додавалися не менш драж-
ливі міжрелігійні, економічні та соціальні стосунки. Ще одна 
особливість — специфіка становища євреїв, котрі мешкали на 
українських землях і були, по суті, «меншиною в меншині». Тоб-
то національною меншиною на етнічних теренах народу, який, 
позбавлений державності, сам був зведений до національної 
меншини. Ця особлива роль використовувалася панівною дер-
жавною владою для свого підсилення — євреїв намагалися 
зробити інструментом приборкання українців і у польській, і в 
радянській державі. В цьому також не було нічого унікального, 
адже таким самим чином імперська влада часто маніпулювала 
українцями, поборюючи польський національний рух в Австро-
Угорщині. 
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Загалом на суспільній думці українців та євреїв, на жаль, 
більше позначилися не періоди їх мирного співіснування, які 
нараховували сотні років, а драматичні епізоди конфліктів. Іс-
торичні факти з XX століття про спільну боротьбу українців і єв-
реїв, як-от існування єврейського куреня у складі Української 
галицької армії чи єврейська національно-культурна автономія 
в рамках української держави доби Центральної Ради, не стали 
основою для формування нової суспільної опінії. 

Проте вони були достатньо тривожним сигналом для сил, 
які намагалися утвердити своє панування над українським та 
єврейським народами, адже свідчили про принципову можли-
вість українсько-єврейської співпраці, а отже й про її потенційну 
небезпеку для радянської влади. Тому утвердження сталінсько-
го тоталітарного режиму супроводжувалося придушенням як 
українського, так і єврейського національних рухів. Це чудово 
можна простежити за документами каральних органів СРСР. 
Вони розповідають як про репресії проти українських громад-
ських та культурних діячів, так і про переслідування таких єв-
рейських організацій, як «Гехолуц», «Бріт Ганоар», «Гашомер 
Гаціор», «Поалей Ціон». 

Загрозу можливої українсько-єврейської співпраці під-
твердили події Другої світової війни, коли євреї приєднувалися 
до лав українського повстанського руху, щоб зі зброєю в руках 
боротися за незалежну Україну. Загальновідомим є факт знач-
ної присутності євреїв серед медичного персоналу УПА, тому 
не буду зупинятися на цьому детальніше, а спрямую зацікав-
лених до кримінальної справи № 75893 на одного з таких ліка-
рів — Шаї Давидовича Варма. Ця справа міститься в архіві СБУ. 

Донедавна невідомою була історія політичного консуль-
танта командира УПА—Північ Дмитра Клячківського єврея 
Лейби-Іцика Добровського, який кілька років працював у 
структурах пропаганди підпілля. Саме він був автором листі-
вок-звернень УПА до представників національних меншин. За-
арештований СМЕРШем Добровський був переданий НКВД та 
засуджений на десять років ув'язнення за націоналістичну ді-
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я/іьність. Його доля стала відомою завдяки віднайденню кримі-
нальної справи № 75134 в архіві Служби безпеки України. 

У післявоєнний період українські повстанці проводять ак-
тивну пропагандистську роботу серед народів Східної Європи, 
що потрапили під радянський вплив. Її метою було створити 
єдиний антибільшовицький фронт боротьби. Спецслужби СРСР 
протистояли цьому не лише військовою силою, але й за допо-
могою дискредитації УПА як антисемітів. 

Восени 1945 року успішно завершився пропагандистський 
рейд відділів українських повстанців на територію Словаччи-
ни — про них заговорила місцева і світова преса, почало під-
німати голову місцеве антикомуністичне підпілля. Через кілька 
місяців після цього, у грудні 1945 року, під час нічного нападу 
в двох словацьких селах Уліч і Колбасов вбито 14 євреїв. Цей 
факт дуже швидко підхопила прокомуністична пропаганда, 
однозначно приписавши його українським повстанцям. Звину-
вачення як безсумнівне перекочувало в чехословацьку історі-
ографію, де воно існувало кілька десятиліть як вагомий доказ 
антисемітизму УПА. Лише у 2006 році на конференції «УПА в 
історії повоєнної Словаччини. 1945—1947 роки» словацький 
історик Міхал Шмігель, спираючись на документи та спогади 
очевидців, спростував ці звинувачення, довівши, що вбив-
ства — справа рук місцевих селян. 

Під час наступного рейду УПА на словацькі терени невідо-
мі поширювали провокаційну листівку словацькою мовою зі 
зверненням до місцевих євреїв негайно виїжджати під стра-
хом смерті. Під загрозливим текстом містився «переконливий» 
підпис: «Бандерівці». От тільки жодної листівки чи іншого до-
кумента УПА з таким підписом ви не виявите у жодному архіві. 

Натомість в архіві СБУ знайдемо листівку-звернення із тра-
диційним для підпільної пропаганди підписом «Українські по-
встанці»: «Євреї — громадяни України!». Лейтмотивом цього 
тексту, написаного в 1950 році, був заклик до спільної боротьби 
українців та євреїв проти сталінського тоталітаризму. Ймовір-
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но, ця листівка була початком пропагандистської акції україн-
ського підпілля, спрямованої на зближення українського та єв-
рейського рухів. Адже 1950 рік — це не тільки час жорстокого 
придушення українського визвольного руху репресивною ма-
шиною СРСР, але й час розгортання радянським керівництвом 
масованої антиєврейської кампанії. 

Спроби налагодження співпраці не були односторонніми, 
їх робили й учасники єврейського національного руху. Про це 
свідчить, зокрема, інформація із секретного підручника «Анти-
радянська діяльність єврейських націоналістів і боротьба з нею 
органів державної безпеки», виданого Вищою школою КГБ у 
1956 році. Тут, серед іншого, читаємо: «Агентурним шляхом 
встановлено, що в 1947 році члени партії сіоністів-ревізіоністів 
("Херут"), що проїжджали теренами України, мали завдання 
зв'язатися з українськими націоналістами і запропонувати їм 
свої послуги». 

Пошуки співробітництва продовжувалися і в еміграції. Про 
це говориться в «Інформаційному повідомленні» КГБ УРСР до ЦК 
Компартії УРСР від 31 травня 1968 року. «За даними, отримани-
ми оперативним шляхом, — вказується у документі, — чільни-
ки сіоністських організацій Нью-Йорка намагаються встановити 
діловий контакт з українськими націоналістичними організація-
ми». В іншому повідомленні від 1980 року міститься розділ «Про 
спроби блокування оунівців із сіоністами». Тут ідеться про спіль-
не спорудження українцями та євреями меморіального парку 
«Бабин Яр» у м. Денвер (штат Колорадо, США), де планувалося 
встановити пам'ятник загиблим євреям та українцям — жерт-
вам нацизму. Ця акція, за інформацією КГБ, розглядалася її 
ініціаторами як «перший практичний крок до реалізації єврей-
сько-української угоди про співпрацю, нібито прийнятої в 1979 
році в Ізраїлі представниками "Всесвітнього єврейського кон-
гресу" і УККА (Українського конгресового комітету Америки)». 
Документ завершується запевненнями, що «Комітетом держ-
безпеки республіки вживаються заходи щодо протидії спробам 
блокування українських націоналістів із сіоністами». 
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Саме для того, щоб унеможливити контакти між представ-
никами українського та єврейського національних рухів, щоб 
убезпечитися від їх можливого переростання в активну спів-
працю, радянські спецслужби проводили активну інформацій-
ну чи, радше, дезінформаційну роботу. 

Яскравим прикладом є розкручування тези про нібито 
участь вояків батальйону «Нахтігаль» в антиєврейських акціях 
у Львові в 1941 році. Ця легенда 1959 року знову виринула в ін-
формаційному просторі у 2007 році у зв'язку з присудженням 
головному командиру УПА Роману Шухевичу звання Героя 
України. В архіві СБУ віднайдено цілий масив документів, який 
чітко показує, як формувалася цей міф, а також відображає 
механізм, яким користувалися чекісти для загострення україн-
сько-єврейських стосунків. 

Кампанія розпочалася 24 жовтня 1959 року з прес-конференції 
східнонімецького професора Альберта Нордена. Науковець зро-
бив сенсаційне «відкриття» про те, що масові вбивства у /Іьвові 
організували і провели українці, вояки спеціального батальйону 
«Нахтігаль». Розпочався активний збір матеріалів і свідчень, які б 
дозволили обґрунтувати тезу про причетність «Нахтігалю» до на-
цистських злочинів у Львові. Усі докази підготували блискавично 
швидко — протягом листопада 1959 року, але набралося їх лише 
дев'ятнадцять. При перегляді цих обвинувальних матеріалів впа-
дає в очі одна деталь: свідків шукали по всьому світі, тільки не у 
Львові, де «Нахтігаль» мав чинити свої «злочини». 

Підібрати потрібні матеріали та свідків допоміг всесиль-
ний тоді КГБ. 2 жовтня 1959 року Друге управління КГБ УРСР 
отримало вказівку з Москви від заступника начальника Друго-
го управління КГБ СРСР Щербака щодо збирання матеріалів 
про участь Теодора Оберлендера та батальйону «Нахтігаль» 
в організації масового знищення єврейського населення у 
Львові в липні 1941 року. Як вказано в документі, інструкція 
була зумовлена тим, що Оберлендер звинувачувався у зло-
чинах «нашими німецькими друзями» (очевидно, йдеться про 
східнонімецьку спецслужбу «Штазі»). 
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Власне, з того часу розпочинається інтенсивний пошук 
«свідків», який зачепив Львівську, Тернопільську та Хмельниць-
ку області, де мали б пам'ятати про «злочини» «Нахтігалю». 
Перша отримана КГБ інформація була не особливо втішною. 
У довідці з Хмельницької області від 16 жовтня 1959 року чи-
таємо: «Встановлено, що в першій половині липня 1941 року із 
Західної України через Сатанів по шосейній дорозі до Хмель-
ницька рухався на велосипедах та автомобілях озброєний за-
гін українських націоналістів у німецькій формі. Загін у Сатанові 
не затримувався. Розстрілів ним радянського партійного акти-
ву та їхніх сімей не встановлено». 

Незабаром надійшла інформація з Тернопільського КГБ, в 
якій ішлося про те, що створеною ще в 1945 році Надзвичай-
ною державною комісією виявлено ряд фактів про звірства 
німців на території області. «Ніяких інших офіційних докумен-
тів, що підтверджували б звірства німецьких окупантів в Терно-
пільському таборі радянських військовополонених, не знайде-
но, — читаємо в документі, — в актах Надзвичайної державної 
комісії, що констатували злочини німців на території Тернопо-
ля і Тернопільської області, батальйон "Нахтігаль" і зокрема 
Оберлендер не згадуються». 

Такі відповіді, зрозуміло, не могли задовольнити керівни-
цтво КГБ, яке попросило повторно провести пошук потрібної 
інформації. Проте цього разу чітко вказувалося, як саме він має 
відбуватися. Отож, цитата зі ще одного секретного докумен-
та — інструкції з Москви від заступника начальника Другого 
управління КГБ СРСР Щербака: «Встановлених свідків злочинів 
"Нахтігалю" слід підготувати для допиту працівниками проку-
ратури, про що будуть дані вказівки прокуратурою СРСР. При 
підготовці до допитів свідків слід використовувати опублікова-
ні статті про злочини "Нахтігалю"». 

Після таких вказівок «очевидці» врешті почали давати по-
трібні свідчення. Згодом у рамках інформаційної кампанії вони 
були опубліковані в окремій брошурі «Криваві злочини Обер-
лендера». 
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Не всі «свідки» виявилися свідомими радянськими грома-
дянами і часом навіть наважувалися просити за свої «послуги» 
відповідних компенсацій з боку КГБ. В одній із довідок КГБ за 
19 жовтня 1959 року вказується, що професор Сокольницький, 
який готовий виступити на прес-конференції в Берліні, «про-
сить дозволу на відвідання деяких навчальних зак/іадів та під-
приємств електротехнічної промисловості в Берліні, а згодом 
відвідати сина та доньку в Польщі». 

Вже незабаром, у травні 1960 року, голові КГБ УРСР Віта-
лію Нікітченку звітували: «Відповідно до Ваших вказівок Управ-
лінням КГБ при РМ УРСР у Львівській області за період із жовтня 
1959 А0 квітня 1960 року проведено заходи щодо документації 
і збирання доказів про злочини в місті Львові на території об-
ласті, вчинені Оберлендером і батальйоном "Нахтігаль". З ме-
тою компрометації Оберлендера та українських націоналістів 
зібрані УКГБ матеріали широко використовувалися у місцевій і 
центральній пресі, кінохроніці, а також на прес-конференціях у 
Москві. Крім того, були виявлені і відповідно підготовлені свід-
ки, що виступали у цій справі на прес-конференції в Москві і на 
суді в Берліні». За чудово виконану роботу шукачів правди із 
КГБ нагороджено нагрудними знаками «Почесний співробіт-
ник органів держбезпеки», цінними подарунками та відзначен-
ням згідно наказу КГБ УРСР. 

Згадана вище брошура «Криваві злочини Оберлендера» 
була далеко не єдиним виданням, яким проводилася активна 
дезінформація, спрямована на загострення українсько-єврей-
ських стосунків. Безпосередньо за сприяння спецслужби через 
підконтрольне їй «Товариство культурних зв'язків з українцями 
за кордоном УРСР» видавалися і поширювалися різноманітні 
книжечки, що мали за завдання дискредитувати українських 
націоналістів і представити їх як антисемітів. 

Одна з них, «Антисемітська діяльність українських націо-
налістів» за авторством Петра Ковальчука, була видана за до-
помоги чекістів у 1965 році. Для доведення антисемітизму ОУН 
автор активно покликається у своїй роботі на україномовну 
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Начиная о 1966 г о й , Коинтетои госОваопаоноси У к р а ї -

ни Сило проведено рид иеропркнтхі, в результате моторах глвварь 

34 ОУН СТЕііЬКО оил резослвчен перед кирок»» жругаии зярвйской 

ОСуИОСТВЄПІІОСТІ ЯВИ ОДИН «8 ГІІ8ЯІІШС ЬИИОВМККО» учвОТИЯ о у в о в ц в Е 

в вкциях геноциде, проводхввегоск ГИтлирсливи». 

b р в з в к т е a n t иароприяткй, о* имвмя яіц еврейской на-

ЦИОІШ льноотн, лроиваюич в №Г » воамущвмамі Оезнвкаеа.'їноаїїл 

Інформація про початок операцій проти Ярослава Стецька. 

пресу, що виходи/іа в окупованій Україні під повним контролем 
німців. Розлогі цитати антисемітського характеру, взяті з цих 
газет, мали переконати читача в тому, що саме такою була по-
зиція ОУН та УПА. Цікава, втім неважлива для автора деталь: 
жодних цитат із видань ОУН чи УПА він не наводить. Ковальчук 
зумисно ніде не вказує, що окупаційна преса в Україні не мала 
жодного стосунку до націоналістичного підпілля, ба навіть час-
то використовувалася для інформаційної боротьби з ним. 

Схожими за характером були й інші видання такого типу, 
зокрема англомовна книжечка Майкла Ганусяка «Щоб ми не 
забули» («Lest we forget»). В інформаційному повідомленні КГБ 
УРСР на ім'я Володимира Щербицького чітко вказано мету цьо-
го видання: «Для розпалювання ворожнечі між українськими 
націоналістами та сіоністами в США була видана англійською 
мовою брошура під назвою «Щоб ми не забули». Наступні ряд-
ки трохи піднімають завісу над творчим процесом написан-
ня книжечки Майклом Ганусяком. «У якості "автора" [лапки 
поставлені укладачами документа! — Авт.] видавця брошу-
ри, — читаємо тут, — виступив один із керівників прогресивної 
української організації "Ліга українських американців", який в 
останні роки відвідував Україну і мав змогу легендувати наяв-
ність у нього матеріалів, використаних у брошурі». 

Тобто КГБ підібрав (а може, навіть виготовив) матеріали 
для брошури, опрацював їх належним чином і надрукував під 
іменем Ганусяка. Для потужнішого інформаційного ефекту 

Історія а ірифом 
« С Е К Р Е Т Н О » 

2 5 1 



Кухня антисемітизму від КГБ 

пркяожшве І З X І 5267 

І4Ц СІЄ» Ж ОМОИИЦ 
• ticia ПІ«ІПІ мгліи» рімгмлі вві паї» • « 
а і Jk. а*- >< 

c t r ? Л* -rwjb шіп flL 

ТІЛ* '"Ш ff1t!4 Л ^ І 

nb jp-" r 7 t 71 l l j П М 7 
!|1ЬЛІ l J D V Й-ЗШК'Д 

ТВТЛК;іил я I T T1 T»NV р л ІІ'-'А-
In i r fUrt ч >» изДО* >) ni f ш » 1 

ііш'іч *т nsrns ВДІМ Р* 1 , '• 
т»тіі' ізілпз о»і иг ги)1 

Ігг і їти і і лчпч п і п їй* и 
ІїИЗ і-* |В (ТЖЛТШИ Ч'"* ' У 1 1 * ' 
ІівїПрті іу-Vn ^sг<^ типі «ге * і. '> 

_ iv »rw>>i rr tn ,fm |о ш • .-» 
' i d і**Т>"ЦЖ П IFI Ї Р Т ЇЯ ' І » .-•• 
J tW i rV IV IWl w і ч " " " 

•'' м "тіМШі» 1' V • ^ >' і 

СГ1 игпиз II Г. ЛІТО"» тяте > • І 
игаги оч і isleь ї ї " ; і 

'5Р 1* АЛТїГ чи ШІ JHnj*» 
•»mr> м ги i»yv Я,'г"к> ' " 
•Лі.'і" u ta i » " ІГ о 1 » ! 

"5"» O'JrfeiQL-
шіж'л Лїііі 'иге т і ї ,ТУЛІ •МІ» '' V 

« І І М 'і V* 

9 
ттоз тз J*™ І"1' J*" '"'З 
т і м "ш чі uu'j юггіїг* Я 
«ПІ Юігію І Ї І І . ' І П і к "ІЧГЛІ 
Lt̂ Tj-иїі у-*В Kil t тщ 
ЛИТМ ІИ1Ю"Т~Ч JR"TTV. • 

ID u r e a -1 ft w 
•итзи 1* тілйвтап-иі V' 
-bifixw »tn,»»4f»i Н 

И і а п л ш т к і i n n "чя t row 
тшніштг т її J 
l inmu 'J ІЛ-а i> frfrn Чігтг 'Ї-Я-Я 

« [гіда irmt ^ ' п-ж/нл r i rv y 
J j j " i 9 j i n т» ї з і і я л ' т л л р » 

іїіійгіМііш ns J1'»1 * И й р т » 
1* J-ІЛЬі iu-™ на » » IT P P 
V b'Jm UJ]»> ИҐІ 1ЇІУ L"1» ІИ1 

-«ТІЛ ЇДТ-ІЛЧ 14 IRTJITIM - І 1311X1 
гатнкпх U)T Ь Гт4гт " " 0 » П 
ІЯЙ ЦГ" О"J ti»-J *> ЧИ1 [її "5 
Iw'Vt&O Н ИЧ^'І "W ffrll 
Icrj t n № іізип A u : Up~a r* IV 

" * t i ' j ov n j i ^ u r t fB,' raSrt-twn in 
p w BUrTI!"lttHW CUT Г* TV 

долі -i w r'acw: n b"i *тіьі і rub 
Iltra l a i v ) e b t t i ^ i n Г» iri(TJ»*niflv ІЯ 
iv 'ка-ди ri unjprurs-tn an 

tpv j Т К П П К П K U 1 

П Ш Л Н 

yi u сі* Ш "x iiWhj run m pviu 
nun» l 'Ifb Г* ITJU1 ill ЛП 

tTTll il 11*1 ти 
лЛЛіта ,11' . i n ' law |іЛ m тім 
fTF ,14131"» [>.1 Ф * UT« J* 
l i f . ' n, aj-Tijii лч^ і .р і з "0И1ЛЗ_5 

f'j* V*1 f :ХІ' -1 .МІЦ"| ІТИ и'ХЛПв 
тляліїї Ул M «njT,n-pTjj • *uj 

ro"awr o's 
IT n1aarf> ram ї ' V Ц' tKl 
Q1U .It 1Г! 1"> rtSrveiriDTl rtm lil')l rtSoiJI») ."fWI!*"1 'і-1*' '' I 

итГли та і - uttv • WW з?01 !•' 
inuul ПІІШ1 ПТ5ШЛІ rr iWIH. i l ':. 

І w v w nranv j 
•n Л'Я,]Й0>1'Ли ЇЛ1Г" 1П? niniw 
№№ .Ulljlow ^ П' ІПИІ W 

" л1 > X) И̂7 > fOVl 
u N at' очі ' і nfr ia» - J 

•>iu5rn ПГ» rrjsm п*>тп-і 
- 1 g b uran r* і].'; fay.і липо 'ip'IfSr IJ""?»!? 

гямш л и ш таї г т м 
іи"ЯЛ IW1 inn ІЯ 

'3 і'чг mxwm г і] ячошиа 
'а .І!'зз IVй 1 гстп 

aim п«И urn • яи ' :tijni<3 Тз 
4ГЛИ"І J irf'Tll ПИЗ tWTI Т^ 
і 'ж .TTi-ivi пм в іг їх: 

кі-іапі піїиіч 
І т и л і 'TJ т»г 

u*wl '.'^w npria Q"j[Wi>i 
0*т;зчі tnisi.i V: і гт'/Лрз иічз rrv 

ЛІ-5 І» ,ТЗ"П ЛІ Л Т О 1 
лч'ІЩІІ nx o n 'no) inw ти їм 
riin let ьпвм iirjju r j свккі п м 

ГП» міг rt urrrtii >i г -уаі r 
•з па хп" •poj'ttu'n i rmanu nu in* 

лт 4-і' Ttnua m j Л" 
-a» iroUo "in о.тиазк pre' Лмжі 

"їитв-ч 1*а.>жвіМ аткі fp п Л и 
( • і і DW» i ipauo Т» vtutaw і ™ ирм 

nMm >i iriin т л iv n turai 
.UW NMN ,I>FT EPJII'J П-PJ .ТІШ 

tfctUt 
і Л if 

Провокаційна листівка проти Ярослава Стецька, підготовлена 
КГБ від імені єврейської організації 

І сгор іл в гркфсш 

« С Е К Р Е Т Н О » 

2 5 2 



Кухня антисемітизму від КГБ 

ПврвБОД прмлохеямн * 8 н 
Г 5 І 6 7 

" П о з т о к у HdCTSMJtSC на у и и ч т о и е к к и е в р е е в и н а ц е ї о с и о б -
р в і ї ї о с т в п е р е н е с е н и й на ї к р и я я у ШИЄЦ-їві н а т о д е в з к а т в р м н и в ц и и 
є в р е й с т в а , а к д ю ч в я их а с с і ш и д я ц и ю " . 

ПУСТЬ В Д О В И Й Ш Ь Т Ш З Ш 

У х а с н ш н оижя і ' оди г и т д е р о ь с к о т о г о с п а д с т в в , и о е д е о т р а а -
н о в т а л е г к о с т і , с к о т о р о * ик с у к а л и в а б и т ь и и л л и о ш і х а р т в 
к р о в е в о г о т и р р о р а . 

Це кою н о в е р и я т н ь х у с и л в й с п р а в е д л и в о с т і з а т к н у л а п е т л е 
ио " в е Л И Ш І І А , (10 р е з в е І . І Ш Н СіКД о д и н ? Кто и з ж и т е л е й П о л ь -
щ і , Г е н н і в и , Б у к о в и н и к д и З а н а р я в т ь я на о с в е д о м л е и об а к т и в -
s o u у ч а а т и и ч л е н е a ОУН, о с о б е к я о о а н д я р о а ц е в в х р о в а в о К о р г и и 
щ т я а р о в ц а в ? К а з у и с т н ч в с х а я п р а к т и к а г р и с т о ї в и з в а л а к « н а ш і 
т а р н и й " у б и Я ц в зе с т о л о м " . В п е р в у в о ч е р е д ь а т о о н р я д е л о н и е о т -
н о с і п с я к п р е н ь о р - н і н в с т р у у н р е и н с к о г о " п р я в и т е л ь с т і ї а " с о 
Л ь в о в у р о с л а в а СТБі ,ЬКи, о т в а т о т в ї а и а и у в а д а н с т и и я у к р а и м с к о * 
п о я и ц н и и о а в д т . а . У к р а х н с х о в п о в с т в н ч а с к о й а р и и и / У П А / . 

Х а р т і й Л ь в о в а , З а д о ч а в в , Т е р н о п о л я , С т а н и с л а в е , Р в в а -
Р у с о к о й , С о к а л я , П и с т а н я х и к о г и х д р у г і ї н е от в з и в в п т о в о а м е з -
д и и і А ч т о д е м о н ньі? Ии о о в о р щ а и я о а е з а м е ч е е х к а к г и т л а р о в а ц 
t Ш-авна» • СТЬІШШ о б р а з е н е а к ш е с т а с с в о є г ш д о й ї ш н н " Е в р о -
п е й с к к я с о н е т с в о б о д и * , в а р о я т н о , ' с в о б о д и б и в о х х С С - в в д н а н о в 
а н а ч а л в и и х е в л в г е р а й енергії о т о т в а т с т в а н н о с т я з а с о в е р а е н н и а 
нми з л с д е н і ш и " . 

В т о і а а р е н а и и р о в а я о б ц е с т в е и ш е т в , в о з и у ш я с ь ІШВІІІЄ-

н и а н т е л е ф о н н и х т е р и ф и в , с п о к о й н о в з я р а е т н а т о , к а к а н г л и й -
сний і . р в н ь е р ВИІЬСОК в о к т а б р е 1 % 8 г . я р и а й л а н т і с в о є ї р е з и -
д е н т и на Д а у н - с т р і т 10 б а йду СТЕІІЬКО, і>£їРЛоНДКРА і i t п р и я т а -
леї. 

П н г в я с ь и г р а т ь р о л ь г о с у д в р с т в в и н и і д е я т е л а й , СТНІШО 

я е г о х а н а , п о с т о я и я о п р о х я в е ї в д е в К и в х а н е , р а з п е в к а ю т п о 

і і Ц 

Переклад листівки проти Ярослава Стецька 
російською мовою. 
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книжечки до її видання залучено єврея Сема Півзнера. «Для 
популяризації брошури автор, за нашою рекомендацією, при-
вернув до здійснення цього заходу як "співвидавця" одного з 
єврейських прогресивних діячів Нью-Йорка. Спільний виступ 
прогресивних українських та єврейських організацій в США 
проти оунівців як військових злочинців дав певний політичний 
ефект». Далі Щербицького детально інформують про розси-
лання брошури по території США та Канади, де вона була роз-
повсюджена саме напередодні Світового конгресу вільних 
українців. Цікаво, що деякі науковці й досі у своїх досліджен-
нях вважають дану публікацію такою, що заслуговує на довіру. 

З наступного інформаційного повідомлення КГБ УРСР ке-
рівництву партії з липня 1974 року бачимо, що чекісти відслідко-
вували результати своєї інформаційної роботи. Зокрема, вказу-
ється, що брошурою «Щоб ми не забули» зацікавилася служба 
імміграції та натуралізації США, розповідається про громадські 
акції проти українців-учасників націоналістичних організацій. 

Для протистояння цій кампанії українські громадські діячі у 
США організували «Український комітет проти брехні». Зважа-
ючи на це, КГБ звітувало керівництву партії: «готуються заходи, 
спрямовані на компрометацію "Українського комітету проти 
брехні" та окремих його членів». 

За допомогою дезінформації чекісти намагалися не тільки 
скомпрометувати український визвольний рух, але й позбутися 
його керівників. В повідомленні КГБ УРСР на ім'я ЦК Компартії 
України від 7 жовтня 1969 року зазначалося: «Починаючи з 1966 
року КГБ України проведено ряд заходів, внаслідок яких чільник 
Закордонних частин ОУН Стецько був викритий перед широкими 
колами єврейської громадськості як один із головних винуватців 
участі оунівців в акціях геноциду, проведених гітлерівцями». 

Наступна інформація показує, яким чином діяли чекіс-
ти. «Від імені осіб єврейської національності, що мешкають у 
ФРН, обурених Стецьком, нами єврейською (іврит та ідиш) та 
англійською мовами підготовлено листівку, що закликає пом-
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ститися Стецькові за тисячі невинних жертв геноциду». Емо-
ційний, сповнений патріотичного пафосу зак/іик мав за мету 
штовхнути когось із євреїв на вбивство Ярослава Стецька. «До 
якого часу, — читаємо у листівці, — ми будемо терпіти цього 
виродка? Невже серед євреїв, які так блискуче захищали свою 
Батьківщину, не знайдеться людини, яка в ім'я духу Жаботин-
ського-Трумпельдорфа була б здатна всадити кулю в цю само-
задоволену пику?.. Стежте за появою Стецька у Вашій країні, і в 
пам'ять про невинні жертви гітлерівсько-бандерівського теро-
ру будьте готові розрахуватися з ним». 

Як свідчить звіт чекістів перед партією, листівки були наді-
слані в редакції єврейських друкованих органів в США, Великій 
Британії, Франції, Ізраїлі і ФРН. Крім того, аби довести заклик до 
відома українських націоналістів, чотири примірники відправ-
лено із Лондона, Нью-Йорка і Парижа в редакції бандерівських 
газет і журналів «Вісник» (США), «Визвольний шлях» (Велика 
Британія) та «Шлях перемоги» (ФРН). Очевидно, чекісти знову 
намагалися скористатися рецептом 1926 року — шукали ново-
го Шварцбарда, цього разу проти Ярослава Стецька. 

На сьогодні в архівах виявлено лише окремі моменти про-
вокаційної діяльності радянських спецслужб, спрямованої на 
загострення українсько-єврейських стосунків. Судячи з того, 
що інформацію про них взято з доповідних керівництва КГБ 
УРСР найвищому партійному керівництву (ЦК чи навіть особис-
то Щербицькому), цій провокаційній роботі надавалося першо-
рядне значення. Пошук таких документів має тривати, і лише їх 
оприлюднення може спинити використання сконструйованих у 
минулому міфів у сьогоднішніх політичних іграх. 

Спокуса скористатися такими міфами не дає спокою ба-
гатьом вітчизняним і закордонним політикам. Про це чудово 
написав Мойсей Фішбейн у статті «Єврейська карта в росій-
ських спецопераціях проти України». Тож кухня антисемітизму 
від КГБ діє далі: годує нас давно простроченими продуктами, 
готує за старими рецептами. Змінилася лише вивіска. Та й то 
лише — перші дві букви. 
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Інформаційна блокада довкола Голодомору утримувалась ко-
муністами десятки років, майже до останніх днів радянської 
влади в Україні. На початку 1980-х українці діаспори кинули їй 
серйозний виклик—розпочали підготовку до вшанування 5 о-ї 
річниці трагедії. Окремі повідомлення та публікації, присвя-
чені Голодомору, з'являлися за кордоном і до того. Але цього 
разу було заплановано масштабну інформаційну кампанію із 
залученням провідних науковців, журналістів, з громадськими 
акціями і тиском на західних політиків. Світ, який десятки ро-
ків закривав очі на українську трагедію, мав почути правду. 

Комуністи дуже швидко відчули загрозу кампанії віднов-
лення пам'яті, тому КГБ з самого початку пильно спостерігав 
за діями українців діаспори і намагався чинити їм всі/іякі пе-
репони. Перші повідомлення КГБ про підготовку відзначення 
50-ї річниці Голодомору стосуються грудня 1982 року. Наступ-
ного, 1983 року чекісти вже регулярно звітують Володимиру 
Щербицькому про українську кампанію та власні спроби її зу-
пинити. В інформації з березня того року повідомлялося, що 
голова уряду УНР в екзилі Ярослав Рудницький направив гене-
ральному секретареві ООН меморандум із даними про Голо-
домор і звинуваченнями СРСР у геноциді проти українців. 

Щоб привернути увагу світової преси та західних політи-
ків до проблеми Голодомору українські громадські організації 
проводять численні мітинги та пікети під радянськими дипло-
матичними представництвами. Одна з найбільших таких акцій 
відбулася 2 жовтня у Вашингтоні поблизу радянського посоль-
ства. У мітингу взяло участь близько восьми тисяч осіб. 

Особливо небезпечним для радянської влади стало залу-
чення закордонними українцями до кампанії провідних полі-
тиків своїх держав. КГБ 1 червня 1983 року повідомляв: «Нац-
центри намагаються притягнути до цього пропагандистського 
шуму окремих державних діячів США. Зокрема, їм вдалося 
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схилити члена палати представ-
ників Конгресу США Дж. Соломо-
на внести на розгляд Конгресу 
проект провокаційної резолюції, 
що містить заклик до американ-
ського президента "оголосити 
прокламацію, яка засуджує по-
літику геноциду у відношенні до 
українського народу", заслухати 
на засіданнях Конгресу "свідків-
очевидців голоду"». 

У жовтні голова КГБ УРСР 
С. Муха інформував керівництво 
комуністичної партії, що «чіль-
никам "Організації захисту прав 
людини на Україні" вдалося схи-
лити члена палати представників 
від штату Нью-Джерсі Дж. Фло-
ріо внести на розгляд Конгресу 
питання про створення урядової 
комісії "з розслідування при-
чин і обставин голоду в Україні в 
1932—1933 роках". Через нацпре-
су оунівці звернулися до української діаспори в США із закли-
ком чинити тиск на конгресменів інших штатів, щоб вони під-
тримали пропозицію Флоріо». У грудні занепокоєні кагебісти 
писали, що в акції до річниці Голодомору в Канаді запланова-
на участь лідера консервативної партії Канади, майбутнього 
прем'єра Бранна Малруні. 

Чекісти відслідковували не лише активні політичні дії україн-
ців діаспори, але й організовані ними наукові форуми. У повідом-
ленні від 19 травня 1983 року йдеться про підготовку наукового 
симпозіуму з участю Канадського інституту українознавчих сту-
дій Університету Альберти та чотирьох університетів провінції' 
Квебек. Через місяць першого секретаря ЦК КПУ Щербицького 
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0 намечаемам антвсоветскои сборвце 
в Канаде ' у » 

28 января 1983 г. * 21/св докдадавалось о проводиш 

оувовцамш за рубежом автвсоветски акщии. пріурочешшас к 50-
летвю "вскусственного голода на Україна". 

По солучеиикн КГБ УССР даними, по шкцватвве "Канадского 

«яститута укракнсках всследовавій" ( г . Здмонтон) и четирех унв-

верситетов провінції Квебек цланіруется провесті 25-26 марта 

С.г. в Монреале так називавши "свшозвум" с участвен првподава-

телей висши учебнкх заведення Канади, США • франта. На сборище 

судут васлуяаан доклади "об вскусствевяом голоде на Украяне • 
его после де твіїяі" в запасавше на виеошіенку "показаякя еввде-

тедеі голода*. В чвсле докладчвков - ооавтор готовяцегося к шз-

данкг в США пасквіля "Террор коллектквізаовн" Ді.Мейс, активне 

оунонцн А.Хуховсквй (Франція), Е.Шевелев, Б.Ьоцвркив (США) • 

друтве, а такте вцдворешшя на СССР Н.Строкахова. 

Матеріали "сампозвума" намечаетея опуйдвковать отдельнчм 

їзднявам. 

КГБ УССР ссуаестьлявтся мероприятвя до доведеній до укра-

аяекой змиграцвв через оператввнне всзнокностн аргумечткрованниі 

данині, ооровергашвх весостоятедьаость азиииленві оувовской 

аропагавда об "вскусственно* голоде". 

КГБ СССР взвестно. 

АРЄСТ бнваего карателя 

Полтавокдя обдасть 

4 феврадя 1983 г. * 28/св докладав ол ось о воабувденжи 

Управленим КГБ уголовного дела по ст. 56. ч.І, УК УССР (иаме-

ва Родиве) в аресте прявімавижх лжчное участве в раестрелаї со-

ветсквз грахдаи в період временвой немецкой оккупацив бьдапи 

иолицейсккх ивргородской городской петиції 

Доповідна КГБ про підготовку в Канаді відзначення SO-Tрічниці 
Голодомору, 1983 р. 

Історія я грифом 

« С Е К Р Е Т Н О » 

258 



КГБ проти правди про Голодомор 

iPIF w г б ^ ' т ^ Е 9 В о к а о д о н в о ' ' за о т б ^ • 

j ^ 19 иая І9ВЗ г. * ІІ9/св докладалось о М В Д е И и 
Г (МИНі.™ ота Враадейша атедях, приурочена к т и вазшмш**? 

•SO-детио нежусствеямого голоде на Уірвяна". 

По подученнш» КГБ ЇССР дашшм, оунавские центрі штаїггся 
градать втой клеветяичвсжой каяпантг долгавремокни» характер. Ди-
ректор "украивского ндучвого інституте" при Гарвардасом универси-
тете О.Пріщак для "увековечевкя памят» жертв вскусственного годо-
да на Украяне" предяожжл создать постолняо действуївдиА центр по 
типу сиояистского ігнствтуте "Яд Вашен" в Иерусалима. В неп пред-
волагается сосредоточить пуйлккаднн о "голоде", списки вго " т р и " , 
показання "очєиидцев", "фотомагервали". Для свара в обрайотм по-
довий материалов, изданжя "научннх трудов", пропагаадистоккі бро-
ипр, организящга "конференцій" • разрабопш "учебкш" програш 
еля школ в вмсших учейншс заведений яамечается учредвть в указ fin-
пай "внституте" слецваинкй курс - так назнваеиД "ухраннский голо-
ност". 

В настоящее время оувовцн предпрншшант попаткв черва про-
швапциє в УОСР родстьенлие в кине связи к сбору даинт о лжцах, 
Гміших в 1932-1933 гг . , дія вялпчевия юс в списки "жертв искус-
стьенного голода". 

Щутоса в вационалнстическай ггрессе по поводу соадаякя "ук-
рашіского годокоста" используется ОУН для активизации антиоовет-
скоа качпаніш ва рубежем, вовлечения в see реяжщишша политвчес-
мп деятелей, укреаленшя оуновско-сиовистского сотрудвичества. 

г Комітетом госбезояасности респуОлим продолжавтея меропри-
I т и по противодеВствнв враждебним акдяям з а д О е я м яадаитров. 

Прюгам^ся «ери по недопущень утечхи за кордон ипфор-ада». ко-
: «Рад ножет бить жспаяьвоваяя в провокадаяшоН гаиатш об не 
\*їсственнои голоде". 

КГБ СССР изввстно. 

Доповідна КГБ про ініціативу директора Українського наукового 
інституту Гарвардськогоуніверситету Омеляна Пріцака щодо 

створення центру вивчення Голодомору, 1983 р. 
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Інформували про ще одну «не-
безпечну ініціативу» україн-
ських науковців: «директор 
"українського наукового ін-
ституту" при Гарвардському 
університеті О. Пріцак запро-
понував створити постійний 
центр типу сіоністського інсти-
туту "Яд Вашем". У ньому про-
понується зосередити публі-
кації про "голод", списки його 
"жертв", свідчення "очевид-
ців", "фотоматеріали". Для 
збирання та оброблення таких 
матеріалів, видання "наукових 
праць", пропагандистських 
брошур, організації "конфе-
ренцій" і розроблення "на-
вчальних" програм для шкіл 
і вищих навчальних закладів 
передбачається запровадити 
у вказаному інституті спеціаль-
ний курс — так званий "україн-
ський голокост"». У верхньому 
лівому кутку документа — ре-
золюція, написана Щербиць-

ким, з вимогою розробити конкретний план протидії. Резолюція 
внизу повідомляє, що такий план опрацьований і затверджений 
головою КГБ УРСР С. Мухою. 

Практично в кожному листі спецслужба запевняла керівни-
цтво партії: Комітет здійснює активну протидію заходам діаспо-
ри, зокрема, в засоби масової інформації «просунуті матеріали, 
які викривають вигадки про штучний голод». 

Інформаційне протистояння між КГБ і діаспорою не за-
вершилося у 1983 році. Наступного року з'явився перший до-

ш и і ч і И " 

H I E R I С 1 1 8 У Е SІ 

Книга Роберта Конквеста «Жнива 
скорботи» — перше наукове 

дослідження Голодомору в західному 
світі. 
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кументальний фільм про Го-
лодомор «Жнива розпачу» 
(автори Юрій Луговий та 
Святослав Новицький). По-
каз стрічки знову примусив 
чекістів переконувати партію: 
«здійснюються активна про-
тидія» і «викриття вказаної 
антирадянської акції». Попри 
появу в західних ЗМІ публіка-
цій, які просували необхідні 
комуністам «спростування», 
дедалі очевиднішим ставав 
програш Радянським Союзом 
цієї інформаційної війни. 

У 1985 році лобістська 
кампанія української діаспори 
в Америці увінчалася успіхом: 
Конгрес США створив спеці-
альну комісію з дослідження 
фактів голоду в Україні, ви-
конавчим директором якої 
призначено Джеймса Мейса. 
Наступного, 1986 року з дру-
ку виходить книга всесвітньо 
відомого британського історика Роберта Конквеста «Жнива 
скорботи. Радянська колективізація і терор голодом», що ста-
ла потужним аргументом у науковій дискусії щодо суті Голодо-
мору. 

Аби протиставитися інформаційному наступу, керівництво 
комуністичної партії створює власну «антикомісію», яка мала 
спростувати «вигадки про штучний голод». Паралельно із цим 
КГБ УРСР у співпраці з союзним Комітетом розпочинає розгор-
тання окремої операції під назвою «Фарисеї». У звіті на ім'я Щер-
бицького від 14 березня 1987 року зазначаються певні успіхи 

Історія s грифон 
« С Е К Р Е Т Н О » 

THE GREAT FAMINE 
IN UKRAINE: 

the unknown holocaust 

Видання Української національної 
асамблеї у США *Великий голод 

в Україні: невідомий голокост», 1983 р. 

261 



КГБ проти правди про Голодомор 

per. * 00686 

i t варта 

W-f 

87 

Сов.се&ретно 

Зкз.й2 

ЦЕНТРАЛЬНІ! КОЮГГЙТ МАЕЖИСТНЧЕСКА. ПАРТСИ 
У К Р А Й Н И 

ТОВАРИГЇ -ЗЗШЕЗОТУ В.В. 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

0 розвитий неропріятгБ 
по мера: аж лрисег" 

Комигетои госґіезоііасност- республік* DO соглясовагас с 

ІЯТ СССР осуаествлягтся спвциальнве мероордятая, направленим на 

сркв рачвязанноі. зарубввшнж центрами ОУН под руководетвои ЦРУ 

СіїА антисоветсяо!! качнаиви по поводу пресловутого "искусствен-

ного гаг ода на Уираігае в 1932-1933 годи" Сопораїзія "Гарисеи"). 

В зтих ЦЄЛНІ: ПО оперегквкім каяалш в средства массовоП 

и» оризіза CLA в ілнадн Сили вродив нутм аргуї.чнтїроваянне мате-

ріали, разоОхачаїкпЕ ой "ттскусственнои характере 

ГОЛОДа", конпроиетирутдпв ЧЛвІІОВ ЯОМЕССИВ конгресса СІ А "по 

изученігв вопроса о голоде ва Украяне" в лжаовддателаїі. исполь-

зоваяпкх в соадяяноГї оуиовідал' кпноіі'аяьсігвке "Еатва огчаякия" 

(йивлі ropjaitccu.. консул в Ідева, связашш,: со спеї.служйаш 

шшшіїаигЕ куркатист, отоевоніх ',1.1'рїгсреітіо, Л.Копелов и др . ) . 

Унаіашмв uarepiam визвали вмгсідкут нам реодідо ofeocr-

вонностм, Б амершавском ехвцедельшше "КЬО-,.орк таЛмс бук 

І стор ія а іфмфок 
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реиьо" сснвцшш роцвизжл.а яоторої; автор рвдзнно.І в Аяглші к га-

ги "ятоп скарби" Р,„оиквест обжкяотсл в тещине а озностг, тая 

как его ujiiTUBttram "їздуостапіїного ха|«ігпі|кі гололя" основана 

на "лоинзптвльстьах", шшізшпвас укрогисиая шздои&пстс:*-. \'л-
ваеская газета "Глиб ЗКВ на ід" опубдицовала скягьи. у<'єл"»льи0 
ДОКЯЗШШЕІЗІС. что "АЕАОДА ДРОТИК" ^ И Л ™ ОТОА оічатшя" яв-

ляти подлоигат. Тви, • ваофшипцг аямкрониш "отггг-иіп:, 

замяг..о в ID2I гвд Чмдунвродівлі гоштвто ігаж* v. гиголагсдо 

Лоаопат, її кадри сшктс*оа юокараяиоі о вмжвдв ."евкі rnarji, a 

ПвДОЮШо снтеспі в юті 'гаяти "кортя ітшда І33?-І033 гт." отеут-

и> шервтквнш даншаї, ровойгаягяогеи утазаини* 

кааіі оучасдахпіо ааворваяо даверіе обиостїсняости к аитиеовпт-

ска і — т і ш аонрут *ігеяуі..сів»ч"гого га-ода". С ж ж і в И Я И * se-

uu-.тішшотва а рвютоияляоотії в еуноіюиов веухуетв т а «пні, «о. 

что йол даазоюіеи уліл coaju?n-~: мно^вли-сга' вюгжленн Йи.*х' 

пі знав» аоотвсошгу г пмтатея оправдать водг.ог OTCJ іи іпа ї фо-

Ttr ятеріелоа того тріода. 

о itejnx дальїюиівго рзовипш шарам: " .вцісви" Коапвт 

ітеоожашеноотп рослзги-дпш по сигласованип с СССР оааяжют 

сцівіотаїа в ПЗЯАШШ зи рубвасті довуиинт'і-П.ІГОЛ КІСТИ, рвмйьзг-

чалів* поозгвічвсяяе мотки; ;ольс.:_"шга:.!£ пройдеш: оукої -тя. 
•яки іьшаїрувтся продані̂ уть ое чдонг»» таюся? "По тучопго 

искусствоивого годода іиі їкршшо в 1933-1 гг." яоіпіюсса £Л 

кіоото с нондш івторгаямЕ о праднжервтогги геяятоит: првдетяв-

ліоідід гаавартш СШ т . і . "юиаапаїнінГ. ;.рездташтрсвавтоя ор-

гшшзаіля закаляв соми I f а яшірашмиаі ітавдиитиі отого®. 

что поддиркко осноааиввю аа я в Ч і ю т а а " яашеш: мшет по-

пости уиорб шс простіле. 

докладними в порико тфіїмвапі. 

Доповідна КГБ УРСР на ім'я В. Щербицького про розвиток справи 
«Фарисеї», спрямованої проти інформації про Голодомор. 

с .am 
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КГБ проти правди про Го/юдомор 

в її реалізації: появу публікації 
в тижневику «New York Times 
Book Review», яка критикує кни-
гу Конквеста як тенденційну і 
оперту на доказах, «нав'язаних 
українськими націоналістами». 
Згадуються вигідні для комітету 
статті з критикою фільму «Жнива 
розпачу» в канадській «The Ciobe 
and Mail». 

Проте ці скромні результа-
ти були далеко не достатніми 
для того, аби протиставитися 
чи принаймні призупинити роз-
горнуту українцями кампанію. 
5 травня 1987 року КГБ інфор-
мувало Щербицького: у квітні 
відбулося підсумкове засідання 
Конгресу США, яке схвалило 
доповідь про результати роз-
слідування, що підтверджували 
штучний характер голоду. «Кон-
гресмени США, що виступили 

на цьому засіданні — Д. Майк, В. Брумфільд, Б. Гільман та 
інші — підкреслили «виключну важливість проробленої ро-
боти і цінність доповіді». Зважаючи на це, КГБ рекомендував 
«враховувати викладену інформацію при підготовці до виїз-
дів за кордон, насамперед представників наукової і творчої 
інтелігенції, для вчинення аргументованої протидії підривним 
діям супротивника». 

Саме 1987 рік можна вважати часом остаточного перело-
му в медіа-війні між КГБ та українською діаспорою. Кагебіст-
ська кампанія з тріском провалилася. 25 грудня Щербицький у 
доповіді, присвяченій 70-річчю створення УРСР, вже згадав про 
факт голоду. Наступного року в українській радянській пресі 
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Джеймс Мейс, виконавчий директор 
комісії Конгресу США з дослідження 

фактів голоду в Україні. 



КГБ проти правди про Голодомор 

З'ЯВЛЯЮТЬСЯ перші публікації 
про голод, і їх кількість постій-
но зростає. 

Інформаційну блокаду, 
утримувану комуністами більш 
як півстоліття, врешті, було 
прорвано. Світ та Україна від-
крили для себе страшну прав-
ду про злочин геноциду 1932— 
1933 років. А вже незабаром 
зникла держава, керівництво 
якої вчинило і ретельно прихо-
вувало цей злочин. На руїнах 
СРСР постала незалежна Украї-
на. Тож справдилися слова 
Євангелія: «Пізнайте правду, і 
вона зробить вас вільними!». 

Плакат про Голодомор, випущений 
представниками української діаспори. 

ad Basket 
if Europe 

1 9 3 3 J 

OCTOBER 2, 1983 
WASHINGTON. D.C. 
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Чорнобиль: курс на катастрофу 

Українське законодавство забороняє обмежувати доступ до 
інформації про стан навколишнього середовища та екологічні 
катастрофи. В радянські ж часи будь-яка інформація, включ-
но з даними про техногенні чи природні аварії, яка проливала 
світло на негаразди в «країні розвинутого соціалізму», була 
таємною. її ретельно охороняли, навіть якщо за це довелося 
платити життям та здоров'ям тисяч громадян. 

Всюдисущі «органи» акуратно збира/іи такі матеріа/іи, об-
робляли їх і доповідали вищому партійному керівництву краї-
ни. Партія, в свою чергу, приймала певні рішення, не рахуючись 
з інтересами «простих смертних» та не ставлячи їх до відома. 
Часом рішень просто не приймали, адже якщо про проблему 
ніхто не знав, то й гострої потреби на неї реагувати не було — 
«авось саме якось». Аварія 26 квітня 1986 року в Чорнобилі 
могла відбутися тільки в такій країні. 

Чорнобильська атомна електростанція ім. В. І. /Іеніна вва-
жалася стратегічним економічним об'єктом СРСР. Тому КГБ 
наглядало за нею з перших днів спорудження. «Відповідно до 
директив XXIV з'їзду КПРС, — читаємо в інформаційному пові-
домленні чекістів від 19 вересня 1971 року, — в Київській облас-
ті в Чорнобильському районі поблизу села Копачі споруджуєть-
ся перша в УРСР Чорнобильська АЕС електричною потужністю 
2,0 млн кВт». Далі подається технічна характеристика об'єкта. 
При цьому спецслужба писала, що повний опис технічних осо-
бливостей є тільки в Міністерства енергетики СРСР, а відповід-
не відомство УРСР ними не володіє і не має досвіду експлуата-
ції атомних станцій. 

Вже на самому початку звучать застереження: «Питання 
відбору, розстановки і навчання будівельно-монтажного і екс-
плуатаційного персоналу Чорнобильської АЕС слід проводити 
більш ретельно, ніж на звичайних електричних станціях, адже 
наслідки халатного і зловмисного ставлення персоналу АЕС 
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Чорнобиль: курс на катастрофу 

В'їзд на Чорнобильську атомну електростанцію ім. В. I. JІеніна. 

можуть призвести до важчих і небезпечніших для оточуючих 
результатів». 

Кагебістські звіти про ЧАЕС аж до самої аварії у квітні 1986 
року рясніють інформацією про недбальство та зловживання 
у спорудженні та експлуатації станції. 17 серпня 1976 року по-
відомлялося про можливий зрив запланованого на наступний 
рік відкриття станції через запізнення будівельників. А під час 
спорудження використовувалися неякісні матеріали. 

Ось лише деякі витяги з повідомлення про технічні по-
рушення: «гамма-просвічуванням на трубах були виявлені 
раковини і тріщини, в результаті труби виявилися непридат-
ними для експлуатації і мали бути відправленні заводу для 
усунення браку в заводських умовах... Всі труби з порушен-
ням правил після ремонту на АЕС прийняті під монтаж... Бу-
чанський цегляний завод (Київська область) систематично 
постачає будівництву АЕС низької якості облицювальну п/їит-
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Чорнобиль: курс на катастрофу 

Будівництво Чорнобильської АЕС, початок 1970-х pp. 

ку та цеглу (45 одиниць міцності проти норми 75)... У квітні 
1976 року внаслідок порушення технологи бетонування бака 
для рідких радіоактивних відходів місткістю 5 ооо кубічних 
метрів через халатність прораба сталеве облицювання бака 
було деформоване. У результаті при введенні в експлуата-
цію бака через тріщини на облицюванні міг відбутися витік 
радіоактивних відходів і забруднення навколишнього се-
редовища». 

Ситуація не змінилася і через кілька років, коли запрацю-
вав перший реактор станції. 17 січня 1979 року «згідно з отрима-
ними оперативними даними, на окремих ділянках будівництва 
другого блоку Чорнобильської атомної електростанції зафік-
совано факти відходу від проектів і порушення технології ве-
дення будівельних і монтажних робіт, що може призвести до 
аварій та нещасних випадків». А вже за місяць, 19 лютого, вщ-
булася аварійна зупинка першого енергоблоку АЕС. 

Значний радіоактивний витік на території станції стався 
20 квітня 1981 року: «Службою радіаційної безпеки ЧАЕС, — 
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Чорнобиль: курс на катастрофу 

інформує партію КГБ, — визначено зону площею 180 кв. м із 
рівнем радіації, який досягав 20 мікрорентген на секунду при 
нормі в о,8 мікрорентген». 

Того ж року КГБ звітував про те, що «за період експлуата-
ції 1977—1981 років на атомній електростанції відбулося 29 ава-
рійних зупинок, з них 8 — з вини обслуговуючого персоналу». 

9 вересня 1982 року, на початку нового навчального року, 
сталася аварія на першому енергоблоці АЕС, про що в той самий 
день республіканське керівництво спецслужби отримало звіт 
свого київського підрозділу. Спочатку розраховували, що для 
ліквідації наслідків аварії знадобиться 5 днів. Проте масштаби ви-
явилися значно більшими, ніж їх хотіли представити чиновники. 
У повідомленні, яке керівник КГБ УРСР С. Муха надіслав керівни-
цтву партії 13 вересня, ішлося вже про необхідних ю днів робіт. 

Створена для з'ясування обставин та результатів інциден-
ту комісія працювала з 18 до 28 жовтня — через півтора місяця 
після «п'яти днів, необхідних для ліквідації наслідків»! Члени 
комісії констатували: «В районі села Чистогалівка, розташо-
ваного в Пд-Пд-Зх напрямку на відстані 5 кілометрів від АЕС, 
на ґрунті реєструються так звані "гарячі" частинки розміром 
10*20 мікрон, активність яких коливається від 10-7*10-9 кюрі, 
що перевищує допустимі норми в сотні разів». Саме ці «гарячі» 
частинки є найнебезпечнішими для людей, — зазначали екс-
перти, — і при потраплянні в організм можуть призвести «до 
серйозних ускладнень включно з летальним результатом че-
рез "пропалювання" тканин організму». Але повідомляти до-
вколишніх мешканців про таку небезпеку було заборонено. 

Незважаючи на важкі наслідки аварії, 5 листопада очільник 
спецслужби поспішив заспокоїти Володимира Щербицького: 
«Обстановка в оперативному плані на АЕС і околицях нормаль-
на. Фактів поширення панічних чуток не відзначається». З цьо-
го чітко видно, що головне завдання полягало в блокуванні 
«панічних чуток», а не в попередженні громадян про загрозу. 
/Іюди можуть вмирати — аби тихо. 
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Чорнобиль: курс на катастрофу 

Вже на етапі спорудження станції було допущено чимало помилок, 
що згодом обернулися катастрофою. 

«Ще у передаварійний період, — писав у своїх спогадах 
співробітник КГБ Юрій Петров, — оперативним шляхом було 
здобуто попереджувальну інформацію щодо численних фак-
тів неякісного виконання будівельно-монтажних робіт, по-
стачання бракованого устаткування, порушення принципів 
технологічної дисципліни та правил радіаційної та пожежної 
безпеки. Лише у 1983—1985 pp. сталося 5 аварій і 63 відмови 
основного обладнання, що супроводжувалися значними ма-
теріальними збитками. Тривожна інформація негайно допові-
далася у вищі республіканські партійно-урядові інстанції. Од-
нак належно реагували далеко не завжди. Більше того, коли 
за матеріалами Прип'ятського міськвідділу КГБ була пред-
ставлена інформація до ЦК Компартії України, котра свідчила 
про витік радіаційних речовин з ЧАЕС, вона була кваліфіко-
вана як дезінформація, а низка співробітників КГБ отримала 
стягнення по службі». 
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Чорнобиль: курс на катастрофу 

Тріщини в перекриттях третього і четвертого блоків були 
зафіксовані КГБ ще 17 березня 1984 року. Перший із блоків на 
той час працював трохи більше двох років, другий — лише 
вступав в експлуатацію. Але доробляти його не було часу — 
згодом кагебісти писали про поспіх із дотерміновим запуском 
реактора до чергового з'їзду партії. 

У жовтні того ж року співробітники спецслужби підготува-
ли спеціальний аналіз роботи всіх чотирьох енергоблоків. «У 
процесі проведення контррозвідувальних заходів нами було 
проведено аналіз надійності роботи енергоблоків ЧАЕС. У ре-
зультаті вивчення встановлено, що перший і другий енергобло-
ки ЧАЕС менш надійні в плані безпеки навколишнього середо-
вища... Третій, четвертий і наступні блоки ЧАЕС [на той момент 
тільки споруджувалися. — Авт.] конструктивно виконані більш 
надійно... Разом з тим, за даними спеціалістів, ці блоки не га-
рантують надійної і безпечної роботи, оскільки випробовуван-
ня їх в екстремальних умовах не проводилися». 

26 квітня 1986 року працівники ЧАЕС провели випробо-
вування на четвертому енергоблоці, яке обірвалося вибухом 
о 1:25. 
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«Что зто означает?», 
або боротьба СРСР із радіацією 

«26 квітня ц. р. о 1 годині 25 хвилин у приміщенні четвертого 
енергоблоку при виведенні його в плановий середній ремонт 
і проведенні випробувань турбогенераторів № 7 та 8 стався 
вибух і виникла пожежа, яка перекинулася на дах третього 
енергоблоку. В результаті вибуху зруйновано шатро покрівлі 
ректора № 4 і машинного залу. Під час аварії в приміщенні пере-
бувало 17 робітників зміни. 9 із них госпіталізовано, 4 робітники 
у важкому стані, один із них у реанімації. Пожежу локалізовано». 

Це — текст першої доповідної про аварію на Чорнобиль-
ській АЕС, надісланої управлінням КГБ Київської області ке-
рівництву в Київ та Москву вночі 26 квітня. Єдине, що виріз-
няє даний звіт від інших про технічні аварії на промислових 
об'єктах, — це інформація про рівень радіації: «на території 
станції20-25 мікрорентген на секунду, в м. Прип'ять 4-14 мікро-
рентген на секунду». 

Вже через кілька годин КГБ УРСР подало керівництву роз-
ширений опис, в якому серед іншого зазначалося про смерть 
однієї людини з тих, які перебували на станції в момент аварії, 
та зникнення іншої. 

З кожним наступним повідомленням цифра зафіксовано-
го радіоактивного випромінювання збільшувалася. А спроба 
приховати масштаби катастрофи ставала дедалі нереальні-
шою. «Станом на 15:00 26 квітня радіаційна обстановка в ра-
йоні аварії характеризується рівнем радіації гамма-частинок у 
безпосередній близькості до вогнища до 1 ооо мікрорентген 
на секунду, на території АЕС — до юо, в окремих районах 
м. Прип'яті — до 2-4 мікрорентген на секунду». 

У доповідній для ЦК Компартії України від 28 квітня йдеть-
ся вже про 1 000-2 боо мікрорентген на секунду на третьому і 
четвертому енергоблоках і про 30-160 в межах міста. 
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«Что зто означает?», або боротьба СРСР Із радіацією 

Чорнобильська станція після вибуху. 

Можливо, читач вже розгубився від такої кількості цифр 
і малозрозумілих одиниць вимірювання. Але, на жаль, не ро-
зуміли цих даних і тодішні керівники, від рішень котрих зале-
жала доля багатьох людей. На документі з інформацією про 
міський радіаційний фон третього дня після аварії Володимир 
Щербицький залишив єдину резолюцію: «Что зто означает?». 
А означало це, що за некомпетентність у критичні хвилини до-
велося заплатити життям і здоров'ям людей, які не мали інфор-
мації про масштаби лиха. 

Першими жертвами стали пожежники, переконані, що 
гасять звичайну пожежу на промисловому об'єкті. Наступни-
ми— всі довколишні жителі. їх евакуація розпочалася аж через 
36 годин після аварії. 
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Ось що згадує один 
із ліквідаторів Микола 
Цімох: «27 квітня о 13 
годині ю хвилин по міс-
цевому радіо я почув 
жіночий голос, який від 
імені органів міської ви-
конавчої влади повідо-
мив: "Товариші, як вам 
відомо, у зв'язку з ава-
рією на Чорнобильській 
АЕС в місті складаються 
несприятливі радіаційні 
умови, вживаються не-

Керівники УРСР В. Щербицький та СРСР обхідні заходи щодо їх 
М. Горбачов виявилися зовсім неготовими Лоюгізяцят 3 метою за. 

3 0 н а с л Ш в безпечення повної без-
пеки громадян урядо-

вою комісією прийнято рішення провести тимчасову часткову 
евакуацію населення міста, в першу чергу — жінок і дітей. До 
кожного під'їзду будинків будуть подані автобуси. Взяти доку-
менти, вкрай необхідні речі, а також запас їжі на 2-3 дні. Поча-
ток евакуації з 14 години"». 

«Я і мої колеги були очевидцями незвичайної евакуації, — 
продовжує ліквідатор, — шкода, що ця акція тоді не фіксува-
лась телевідеокамерами, мабуть, моторошна була б картина. 
Уявіть собі потік жінок із діточками, кожна з яких несе валізу, 
торбинку з одягом і їжею (а посадочне місце в автобусі для лю-
дини — лише одне)». 

Люди, які мали впродовж 50 хвилин покинули свої до-
мівки назавжди, були впевнені, що за кілька днів повернуть-
ся. Із довідки КГБ за 4 травня дізнаємося, що лише з травня 
завершено евакуацію населення з ю-кілометрової зони, а на 
4-5 травня заплановано провести повну евакуацію із зо-кіло-
метрової зони. 
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«Что зто означает?», або боротьба СРСР Із радіацією 

Замірювання радіації на вантажівці. 

Відразу після аварії, 26 квітня, розпочалося слідство з ме-
тою встановити причини катастрофи. Версія, висунута в перші 
дні, залишилася незмінною — наслідок недбальства. «За дани-
ми оперативних джерел, — писали слідчі КГБ t травня, — на-
передодні аварії реактор четвертого енергоблоку ЧАЕС функ-
ціонував у режимі, відмінному від нормального, оскільки в цей 
період без офіційного узгодження з проектною організацією 
проводилися випробовування турбогенератора. Попередні 
опитування вказаних осіб, а також вивчення через оперативні 
джерела технологічних процесів роботи обладнання реакто-
ра у період, що передував аварії, дають можливість зробити 
припущення, що між і год. 10 хв. і 1 год. 23 хв., тобто до аварії, 
персоналом блоку могли бути допущені відхилення від регла-
менту експлуатації системи блоку». 

У повідомленні від 7 травня вказується, що «загальною 
причиною аварії була низька культура працівників АЕС. Мова 
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Графік радіації у Києві на 1-2 травня 1986 р. «Зашкалювало» 
саме у полудень 1 травня, коли на Хрещатик вивели дітей 

для участі в демонстрації. 

йде не про кваліфікацію, а про культуру роботи, внутрішню 
дисципліну і почуття відповідальності». 

«Вибух стався, — читаємо в іншому висновку, — внаслі-
док низки грубих порушень правил роботи, технології і недо-
тримання режиму безпеки при роботі 4-го блоку АЕС. Навіть у 
момент вибуху на працюючому реакторі і турбіні проводилися 
експерименти... В результаті вибуху, наслідки якого, на думку 
спеціалістів, свідчать про його потужність у декілька тонн у тро-
тиловому еквіваленті, було зруйновано дах, а можливо, і стіни 
реактора. Вибухом викинуто і розкидано по території станції 
велику кількість радіоактивних речовин разом зі зруйнованими 
шматками реактора. Частину радіоактивних осколків викинуто 
далеко за межі АЕС, аж до міста і залізничної станції Прип'ять». 

27 квітня біля селища Хотів співробітники контрольного по-
ста затримали автомобіль ВАЗ. Водій розповів, що він разом зі 
своїми друзями виїхали вранці (до початку евакуації) з Прип'яті на 
відпочинок у ліс. Очевидно, компанія нічого не знала ні про ава-
рію, ні про слід, який вона залишила на них самих. «Перевіркою 
встановлено, — доповзав капітан КГБ Холод, — що рівень раді-
ації на поверхні автомобіля перевищував фоновий у 5000 разів». 
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Довідка капітана КГБ В. Холода про затримання автомобіля, 
рівень радіації на якому перевищував норму в 5 000 разів. 

Недбальство та некомпетентність, які призвели до ката-
строфи, панували і після неї. Керівники не розуміли, «що це 
означає» і не здатні були оцінити реальну загрозу. Ця неосвіче-
ність мала свою ціну: життя та здоров'я тисяч людей. Зокрема 
дітей, які за кілька днів після аварії марширували прикрашеним 
Хрещатиком під палючим радіаційним сонцем, вітаючи Щер-
бицького та його соратників зі «святом праці». І це при тому, 
що невблаганний графік динаміки радіаційного фону в Києві 
саме між ю і 12 годинами 1 травня зафіксував пік радіації за весь 
час від катастрофи. 

Десятки років СРСР тренувався на уроках цивільної обо-
рони в очікуванні атомної війни з капіталістичним Заходом. 
Як засвідчила атомна атака зсередини, готовність до дій у 
критичній ситуації була близькою до нуля. «Виявлено значну 
неознайомленість населення в питаннях дії радіації, — допо-
відали співробітники КГБ, — а головне — в проведенні профі-
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Праця ліквідаторів аварії на ЧАЕС 

лактичних заходів із захисту від радіації. Свідчення — масові 
випадки отруєння йодистими препаратами». 

Проте неготовими до біди виявилися не лише прості гро-
мадяни, але і влада. «При розгортанні санітарно-обмивальних 
пунктів, — читаємо в повідомленні від 12 травня, — із 47 на 
2 травня 1986 року придатними виявилися лише 5, на 3-10 трав-
ня — ще 7... Персонал СОП не мав жодних індивідуальних засо-
бів захисту і сам піддався зараженню. Крім того, він укомплек-
тований на 70 % з перестарілих і сімейних жінок, які відмовилися 
виїжджати в зону». 

Для роботи в зону аварії були скеровані військові. Із до-
кументів КГБ дізнаємося цікаві факти: «При проведенні мобі-
лізації деякі працівники комісаріатів, зокрема в Латвійській, 
Литовській РСР, Львівській, Івано-Франківській областях вда-
валися до відвертого обману осіб приписного складу, яким 
повідомляли про направлення їх не в Чорнобиль, а в цілинні 
райони, говорили про оплату в п'ятикратному розмірі, обі-
цяли допомогу в отриманні безкоштовних путівок після по-
вернення, надання інших пільг сім'ям». Цікаво, чому брак 
добровольців радянська влада намагалася компенсувати об-
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манною мобілізацію на 
територіях, де вона 
користувалася наймен-
шою підтримкою? 

Брак уявлень різ-
номанітних державних 
інстанцій про реальні 
масштаби проблеми, з 
якою вони нібито боро-
лися, яскраво ілюструє 
заява хімічної служби 
Міноборони СРСР від 
2о травня про «можли-
вість повернення насе-
лення на колишні місця 
проживання в низці на-
селених пунктів у 30-кі-
лометровій зоні». Ще не 
минуло й місяця після 
катастрофи, прилади 
для вимірювання радіації фіксували жахливі цифри за сотні кі-
лометрів від Чорнобиля. Але... поверненням людей до домі-
вок можна було загасити зростання паніки. Тож така пропози-
ція, попри її в буквальному значенні вбивчий характер, реально 
розглядалася радянським керівництвом. Адже для комуністич-
ної верхівки поширення інформації про аварію було іце більш 
небезпечним, ніж поширення радіації. 

Бригада зі спорудження саркофага 
над четвертим енергоблоком. 
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Post-Чорнобиль: спершу інформація, 
а радіація потім 

«На Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія, 
яка призвела до ушкодження одного з реакторів. Вживають-
ся заходи з ліквідації наслідків аварії. Постраждалі отриму-
ють допомогу. Створена державна комісія», — звичним суво-
рим голосом оголосила ведуча інформаційної програми «Час» 
о 9-й годині вечора 28 квітня 1986 року. 

Для мільйонів телеглядачів, які таким чином вперше дізна-
лися про вибух на ЧАЕС, ці слова нічого не поясни/іи. Оприлюд-
нені скупі дані, з яких неможливо і приблизно уявити масштаби 
катастрофи, не стали виявом бажання радянської влади бодай 
щось розповісти громадянам. Кремль просто не міг більше від-
мовчуватися — кілька годин тому Швеція, фахівці якої зафік-
сували на своїй території підвищену радіацію, звернулася до 
Москви з вимогою дати пояснення. 

Протягом усього часу ліквідації наслідків аварії влада на-
магалася жорстко контролювати будь-яку інформацію про 
катастрофу. Звісно, під благородним прикриттям боротьби з 
поширенням паніки. Проте через тижні і місяці після вибуху лю-
дей вбивала не паніка, а відсутність елементарних відомостей, 
які могли попередити багато нещасть. 

7 травня 1986 року співробітники КГБ у своєму донесенні 
відзначали низький загальний рівень поінформованості людей 
про заходи захисту від радіаційного опромінення. «В цьому ви-
являється слабка робота засобів масової інформації, — читає-
мо тут. — Якщо говорити про висвітлення подій, то слід відзна-
чити, що викликає сумнів, наприклад, показ по телебаченню 
низки сюжетів. У полі під Чорнобилем стоїть голова колгоспу 
і запевняє, що колгосп перевиконує плани посіву. Це, звичай-
но, добре, але питання полягає в тому, чи буде придатним цей 
урожай до їжі. Якщо ґрунт не заражений радіоактивними ре-
човинами, то сказати треба було, власне, про це, а краще за 

Історія з грифон 
« С Е К Р Е Т Н О » 

280 



Post-Чорноби/іь: спершу інформація, а радіація потім 

Сотні кілометрів від Чорнобиля. Шведський фермер працює на 
своїй ділянці після виявлення радіоактивних опадів. 

все утриматися від показу сумнівної якості сюжетів, які викли-
кають двояке тлумачення». 

Тому в подальшому і утримувалися від показів сюжетів, 
публікації статей та поширення найменшої реальної інформа-
ції. У повідомленнях КГБ періодично натрапляємо на звіти про 
«проведення попереджувально-роз'яснювальних бесід з осо-
бами, які допускають поширення брехливих чуток». Тож офі-
ційні ЗМІ мовчали або інформували частково, всі інші джерела 
були звинувачені в поширенні неправдивих відомостей: інфор-
маційна блокада довкола катастрофи трималася майже рік. 

Тим часом на Заході, починаючи від 28 квітня 1986 року, 
піднімається справжня інформаційна хвиля про аварію в Чор-
нобилі. Якось реагувати на неї нове «демократичне» керівни-
цтво Кремля почало майже через рік після вибуху. 
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Сухі і беззмістовні інформаційні повідомлення в радянській пресі 
про наслідки аварії та боротьбу з нею. 

23 лютого 1987 року ЧАЕС відвідали американці — про-
фесор Гарвардського університету Вілсон Роберт і корес-
пондент газети «Los Angeles Times» Робер Шпір. «За словами 
Ві/ісона, — інформували кагебісти, — метою їхньої поїздки е 
об'єктивне висвітлення подій на станції в теперішній нас. У про-
цесі проведених контррозвідувальних заходів були отримані 
дані про спроби іноземців зібрати інформацію про радіаційну 
обстановку безпосередньо на станції та прилеглій зоні». Тож 
журналісти могли прогулятися по території ЧАЕС, може, навіть 
дещо пофотографувати, але не отримати інформацію про ра-
діаційний фон. 

Використовуючи звичну для себе тактику, чекісти органі-
зовували поїздки в Чорнобильську зону «правильних» закор-
донних журналістів. «6 квітня, — звітував КГБ, — вахтове по-
селення "Зелений мис" по лінії партійних органів відвідали два 
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кореспонденти комуністич-
них газет Франції І Данії, які 
прибули з метою підготовки 
матеріалів для заперечення 
розгорнутого буржуазними 
засобами інформації пропа-
гандистського галасу довко-
ла аварії на ЧАЕС у зв'язку з 
річницею, що наближається». 

Дуже швидко чекісти 
усвідомили: для поширення 
потрібної їм інформації мож-
на використовувати не лише 
ідеологічних союзників, але 
й «клятих капіталіст», для 
яких правда про масштаби 
аварії була фінансово незруч-
ною. «Відповідно до рішення 
Інстанції, 24 квітня цього року 
в зо-кілометровій зоні ЧАЕС 
перебувала знімальна група американської' телекомпанії "СіБіЕс" 
у складі керівника московського бюро Ендрюса Байта, теле-
оператора Річі Джозефа, звукооператора Роучал Колін, які 
взяли інтерв'ю в директора ЧАЕС, провели кінозйомку об'єкта 
"Укриття", роботи підрозділів МО СРСР з дезактивації терито-
рії ЧАЕС, процесу прийому лікарями станційного медпункту, 
пункту дозиметричного контролю на виїзді з особливої зони... 
Знімальна група зацікавлена у висвітленні ліквідації аварії у ви-
гідному для нас світлі у зв'язку з наміром власників атомних 
станцій Заходу довести безпеку їх подальшого використання». 

Через кілька місяців від початку організованих вояжів за-
кордонних журналістів у Чорнобильську зону КГБ із задоволен-
ням констатував, що більшість публікацій в іноземних медіа 
після квітня 1987 року «мають об'єктивний і доброзичливий ха-
рактер». Цьому, очевидно, сприяло бодай часткове відкриття 

У Чорнобилі час зупинився у 1986 р. 
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Чорнобильська АЕС. Сучасний вигляд, 2011 р. 

інформації, на якому постійно наголошували керівники країни. 
Але чекісти були більш відверті у своїх документах і писали, 
що нова якість інформації в західній пресі «пояснюється заці-
кавленістю західних монополій, у зв'язку з тим, що матеріали 
про події на ЧАЕС викликали масовий рух серед населення їх-
ніх країн з вимогами заборонити будівництво об'єктів атомної 
енергетики». 

Протест проти приховування страшної правди наростав 
не тільки за кордоном, але й у самому Радянському Союзі. Піс-
ля першої річниці аварії співробітники КГБ звітували про свої 
активні дії зі стримування демонстрацій: «В контакті з партій-
ними і радянськими органами, опергрупами МВД і особливих 
відділів КГБ СРСР, адміністрацією організацій у зоні проведе-
но комплекс оперативних, організаційних, попереджувально-
роз'яснювальних заходів з метою завадити антигромадським 
та іншим небажаним діям у день річниці аварії на ЧАЕС, у період 
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поминальних свят із традиційним відвідуванням цвинтарів, а 
також святкування міжнародного Дня солідарності трудящих. 
У результаті надзвичайних ситуацій не допущено». 

Проте вже дуже швидко стало зрозуміло, що блокувати 
витік інформації про Чорнобильську аварію стало неможли-
вим. Керівництво країни, марно намагаючись це робити, цілко-
вито дискредитувало себе в очах людей. Кремль не викликав 
вже ані поваги, ані навіть страху. В результаті спроби Москви 
приховати правду про катастрофу та її наслідки посилили опо-
зиційний національно-демократичний рух в Україні. До його 
учасників долучилися «зелені» — активісти боротьби проти за-
бруднення навколишнього середовища. Врешті побудована на 
брехні імперія впала. 

Р. 5. У січні 1994 року Верховна Рада України прийняла Закон 
«Про державну таємницю», який заборонив засекречування 
будь-яких відомостей про стан навколишнього природного 
середовища та екологічні катастрофи. З того часу відкрито 
доступ до документів, що проливають світло на трагедію 
25 років тому. У 2ооі та 2006 роках розсекречено унікальні до-
кументи КГБ, які використані при написанні цієї та двох по-
передніх статей. 
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Вітер змін, що впевнено наростав із кінця 1980-х, швидко змі-
нив обличчя Центральної та Східної Європи. Процеси демокра-
тизації, оксамитові революції, об'єднання Німеччини посту-
пово позбавляли країни регіону від впливу Москви. 

У 1990 році цей вітер досяг самого серця комуністичної 
імперії — СРСР, спричинивши тут різкі і для багатьох несподі-
вані перетворення. В Україні на виборах до Верховної Ради 
значну підтримку населення здобу/іа демократична опозиція, 
яка вперше отрима/іа можливість висловлювати власні думки 
не лише на мітингах, а й у сесійній залі парламенту. Серед тих, 
хто став депутатом, виявилася велика кількість колишніх диси-
дентів, рішуче налаштованих проти комуністичної влади. Вони 
ставили собі за мету добитися реалізації давньої мрії — неза-
лежної України. 

1990-й став періодом наростання тріумфу українського 
національно-демократичного руху. У західних областях вла-
ду майже цілком перебрала опозиція, з небуття повернулася 
українська символіка (гімн, прапор, герб), врешті 16 липня Вер-
ховна Рада УРСР оголосила Декларацію про державний суве-
ренітет. Восени цього року «революцією на граніті» про себе 
впевнено заявили українські студенти. 

Комуністи тривалий час виглядали дуже невпевнено, були 
нездатні адекватно реагувати на темп змін, що зростав. А 
успіхи національно-демократичних революцій у сусідніх краї-
нах додавали впевненості, що перемога української опозиції 
є дуже близькою. Але до кінця року ситуація почала мінятися. 
Після «революції на граніті» опозиція збавила темп наступу, а 
комуністи, користаючись контролем над більшістю країни і 
ключовими органами влади, розгорнули реакцію. 12 грудня 
1990 року керівник КГБ України Микола Голушко повідомляв 
про «певну розгубленість деструктивних сил, викликану актив-
ною протидією екстремістським проявам здорових сил у схід-
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Масовий національно-демократичний рух зароджується на теренах, де 
сорок років тому діяла У ПА. Львів, 1989 р. 

них, центральних і південних областях, а також рішучими діями 
правоохоронних органів щодо антисуслільних елементів». Але 
в цьому ж повідомленні йдеться і про підготовку опозицією но-
вих масових протестів та всеукраїнського страйку. Обидві сто-
рони розуміли, що вирішальним у протистоянні буде наступний 
1991-й. І він справді став таким для України. 

Події цього періоду подані крізь призму документів КГБ, 
тобто насамперед так, як бачили їх чекісти. На жаль, матеріа-
лів, які могли б висвітлити роль радянських органів безпеки у 
цих подіях в Україні, залишилося надзвичайно мало, тож тим 
ціннішим є кожне документальне свідчення. 

На сьогодні в архіві СБУ віднайдено близько 250 докумен-
тів КГБ про події в Україні кінця 1980-х — початку 1990-х років, 
їх уперше оприлюднено на громадських історичних слуханнях, 
присвячених двадцятиліттю створення Народного руху Украї-
ни, згодом частина з них була опублікована в журналі «З архівів 
ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ». Ідеться про інформаційні повідомлення 
та доповідні записки керівництва спецслужби, зосереджені у 
фонді № 16. Прикро, але цілком відсутні розпорядчі документи, 
накази, інструкції, детальні звіти про конкретні дії чекістів, які 
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Мітинг із вимогою відновити Українську греко-католицьку церкву. 
Львів, 1988 р. 

могли б пролити більше світла на описувані події. Проте навіть 
із документів, які залишилися, можна відтворити ситуацію тих 
днів і роль органів безпеки. 

Революційні події того часу відобразилися не тільки у зміс-
ті документів, а навіть в їхній формі: з кінця 1990 року інфор-
мування здійснювалося вже не на керівника українських ко-
муністів, а на голову Верховної Ради УРСР, серед документів 
зустрічаються тексти, написані українською мовою. 

Комуністичний контрнаступ на початку 1991-го мав масш-
табний характер і розгортався на всій території СРСР. 16 січня 
Верховна Рада Союзу оголосила про призначений на березень 
референдум щодо збереження СРСР як держави. Питання, ви-
несене на всенародне опитування, було сформульовано в най-
кращих традиціях послідовників Ігнація Лойоли: «Чи вважаєте 
Ви необхідним збереження Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік як оновленої федерації рівноправних республік, в 
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якій будуть повною мірою 
гарантовані права та сво-
боди людини і будь-якої 
національності?». Обтічне 
формулювання означало 
спробу реанімації вмираю-
чого державного утворен-
ня. Це прекрасно розуміли 
як його противники, так і 
захисники. Тому однією з 
головних тем для опозицій 
національних республік ста-
ли протести проти нового 
союзного договору. 

Найнебезпечнішою для 
комуністів була ситуація в 
Литві, де парламент вже 
контролювався демократа-
ми і де попереднього року 
дійшло навіть до проголо-
шення Акта про відновлен-
ня Литовської держави. 8 січня, невідомо / добре відомо ким 
спонукувані учасники прорадянської комуністичної організа-
ції «Єдінство» спробували захопити парламент. Трохи згодом 
сюди перекинули радянські спецпідрозділи, які почали займати 
важливі об'єкти інфраструктури міста. На вулиці вийшли де-
монстранти, щоб захистити демократичну владу. 13 січня ста-
лися сутички між ними і присланими військами, в яких загинуло 
15 і травмовано 600 осіб. Спроба силового взяття влади прова-
лилася, але комуністи показали здатність до застосування сили. 

Через два тижні після подій у Вільнюсі керівництво КГБ 
України доповідало про певну стабілізацію ситуації в респуб-
ліці. При цьому Голушко підкреслював, що «стримувальний 
вплив на політичну активність екстремістських елементів про-
явили січневі події у Прибалтійських республіках. Багато з них 

Микола Гтлушко. останній керівник КГБ 
УРСР. Згодом один із керівників ФСБ Росії. 
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висловлюють побоювання щодо можливого застосування 
сили в західному регіоні і вважають необхідним уникати на-
сильницьких методів боротьби з Радянською владою, уникати 
якихось провокаційних дій щодо співробітників правоохорон-
них органів та військовослужбовців». У доповідній констато-
вано зменшення кількості протестних акцій та чисельності їх 
учасників. Разом з тим тут відзначаються нові тенденції в укра-
їнському протестному русі, зокрема посилення інформаційно-
пропагандистської роботи через поширення власних видань та 
відправлення агітаційних груп із Західної України. За інформа-
цією спецслужби, 17-18 січня у Львові відбулася нарада пред-
ставників студентського руху (Української студентської спілки 
і Студентського братства), на якій, між іншим, висувалася про-
позиція про необхідність створення підпільних структур, гото-
вих у випадку необхідності захопити важливі об'єкти. І хоча 
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Інформація КГБ УРСР для керівництва компартії про ініціативу 
створення Народного руху. 
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Останні дні імперії. 1991-й очима КГБ 

Студентське голодування в центрі Києва, жовтень 1990 р. 

масштаби зовнішніх акцій зменшувалися, сам рух за незалеж-
ність поступово радикалізувався. 

У наступних повідомленнях зафіксовано небезпечну для 
комуністів тенденцію — посилення позицій місцевих рад. Оче-
видно, найбільшу загрозу становила Західна Україна, де біль-
шість у радах становила антикомуністична опозиція. Ситуація 
двовладдя, коли областю керували і обласна рада, і обком 
комуністичної партії, в перші місяці 1991 року почала зміню-
ватися через зміщення реальної ваги в бік рад. Цьому спри-
яла як активність новообраних депутатів, так і дезорієнтація 
старих партійних кадрів, їхня дискредитація в очах місцевого 
населення. При цьому кагебісти відзначали: Львівська облас-
на рада у своїй діяльності виходить далеко поза компетенцію, 
окреслену радянським законодавством. Зокрема, ЇЇ депутати 
проводять активну інформаційну роботу на всеукраїнському 
рівні, за кожним районом області закріплені ті чи інші регіони 
України. Це дало підстави КГБ стверджувати, що «галицький 
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Останні дні імперії. 1991-й очима КГБ 

я Живий ланцюг» — акція з нагоди Дня Злуки, 22 січня 1990 р. 

регіон використовується для націоналістичної експансії на 
схід України». 

Зважаючи на таку ситуацію, комуністичній партії рекомен-
дується активніше проводити інформаційну роботу для роз-
вінчання образу комуністів як ворогів. «Необхідно постійно по-
казувати, — читаємо в рекомендаціях, — що компартія могла 
б виявляти реальний вплив на покращення життя людей, якби 
мала можливість діяльності в рамках рад. При розробленні 
проектів рішень радами депутати-комуністи мають висувати 
альтернативні проекти, виступати з ініціативою з найбільш ак-
туальних питань життя населення». 

Тобто КГБ, усвідомлюючи, що посилення ролі рад спи-
нити неможливо, пропонувала «очолити процес», перехопив-
ши ініціативу. При цьому чекісти чітко розуміли: на Західній 
Україні у комуністів практично немає шансів бути обраними, 
а тому радили діяти через Інші організації та партії. Зокрема, 
створювати нові громадські та політичні організації, «причо-
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Останні дні імперії. 1991-й очима КГБ 

му необов'язково, аби вони опира/іися на п/іатформу КПРС. 
Ці організації можуть бути соціал-демократичного, лівоцен-
тристського і навіть центристського напрямку. Важливі кілька 
умов — у програмних документах не повинно бути антикому-
ністичних, антисоціалістичних тез. Лідери організацій не повин-
ні упереджено ставитися до комуністів та їхніх лідерів». Як 
бачимо, деякі джерела громадської активності, яка вилилася, 
серед іншого, в численні політичні партії, були дуже цікавими. 

Тим часом 17 березня 1991 року відбувся референдум, 
який мав визначити майбутнє Радянського Союзу. Результати 
як у Союзі в цілому (за винятком шести республік, які саботу-
вали референдум), так і в Україні зокрема засвідчили: влада ко-
муністів ще досить сильна. За офіційними підрахунками, понад 
8о % громадян УРСР взяли участь у референдумі, і понад 70 % 
з них відповіли «так» на поставлене питання. Те, що в Україні 
не вдалося заблокувати проведення плебісциту, а також його 
результат стали вагомим ударом по опозиції. 

Тож Президент СРСР Михайло Горбачов вирішив розви-
нути свою перемогу і оголосив: підписання нового союзного 
договору відбудеться 20 серпня 1991 року. Українські націонал-
демократи отримали чіткий строк для розгортання власних 
сил, аби завадити появі «оновленого» СРСР. Час, що залишився 
до цієї дати, був насичений активними діями з метою підняти 
масштабний громадський протест. Існували небезпідставні по-
боювання, що в Україні, якщо ситуація складатиметься невигід-
но для влади, повторяться вільнюські події. 

Щоб протистояти можливому силовому сценарію, націо-
нал-демократичні партії створюють власні охоронні, а в лексиці 
КГБ «незаконні воєнізовані», формування. Місцеві ради засно-
вують різноманітні муніципальні та народні дружини, що діють 
паралельно з міліцією, активно обговорюється створення укра-
їнської національної армії. «Даних про наявність у перерахова-
них вище структурах зброї, — читаємо у звіті за 15 червня, — 
Комітет державної безпеки не має. Разом з тим, виходячи з 
форми і спрямованості їхніх дій, при ускладненні соціально-по-
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Київ, 24 серпня 1991 року. 

літичної ситуації в республіці вони легко можуть озброїтися і 
трансформуватися в бойові загони». Протягом гарячого літа 
1991 року КГБ неодноразово повідомляв керівництво країни 
про воєнізовані групи та їхні вишкільні табори. 

Доповідна держбезпеки від 25 липня 1991 року має дуже 
промовисту назву: «Про спроби створення паралельних струк-
тур влади». В ній ідеться про організацію громадянських комі-
тетів, які мали взяти на себе владу у випадку кризової ситуації. 
Причому зазначалося, що структури таких комітетів діють не 
тільки в областях Західної України, але й у Черкаській області, 
творяться в Одеській, Чернігівській, Сумській областях. Отже, 
обидві сторони протистояння — стара комуністична влада і 
демократична опозиція — були налаштовані вкрай рішуче. 

Окрім референдуму 17 березня, який мав легітимізувати 
єдність СРСР, Михайло Горбачов вирішив заручитися активною 
зовнішньою підтримкою. Тези про необхідність збереження 
Союзу публічно висловили його колишні непримиренні воро-
ги — керівники Великобританії, Франції, Німеччини. Останнім 
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рішучим ударом по «внутрішніх ворогах СРСР» мало бути озву-
чення позиції головного супротивника «імперії зла» — Сполу-
чених Штатів Америки. Влітку важка американська політична 
артилерія була спрямована на українську владу. 

У повідомленні від 30 липня йдеться, що від дипломатич-
них кіл США стало відомо про відвідання Києва Джорджем 
Бушем (старшим) «на «особисте прохання» Президента СРСР 
з метою відповідно натиснути на українське керівництво і схи-
лити його до підписання союзного договору». Керівник служби 
безпеки із забезпечення візиту американського президента, 
за твердженнями КГБ, заявив: головною метою візиту до Ки-
єва було «стримування дальшої дезінтеграції СРСР». Відповід-
но, під час візиту жодних зустрічей із національною опозицією 
чи інших кроків, які могли б підважити думку про лояльність 
США до єдиного СРСР, не було. Більше того, у своєму виступі у 
Верховній Раді Джордж Буш говорив не лише про демократію 
і ринкову економіку, але засудив відродження націоналізму. 
Один із членів делегації Білл Кілл наголосив, що відносини США 
з Україною напряму залежатимуть від підписання республікою 
союзного договору. 

Тож українці чітко зрозуміли, що у своєму прагненні до не-
залежності можуть сподіватися лише на себе та Господа Бога. 
Через кілька тижнів після візиту Буша спрацював другий варі-
ант. 

Михайло Горбачов, який заручився підтримкою наймо-
гутніших зовнішніх союзників, раптом отримав удар зсереди-
ни країни. 19 серпня під звуки «Лебединого озера» населення 
СРСР дізналося про створення «Государственного комитета по 
чрезвьічайному положенню» (ГКЧП) і перебирання ним влади 
у країні. 

Схоже, москвичі не попередили про свою ініціативу київ-
ських «партайгеносе», тож для українських комуністів ця новина 
була не меншим сюрпризом, ніж для решти населення. Швидко 
отямилися чекісти, які вже 20 серпня доповідали, що КГБ, МВД 
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Національно-демократичний рух досяг своєї мети — 24 серпня 1991 р. 
Україна стала незалежною державою. 

та військові взяли стан справ в Україні під контроль, випереджа-
ючи можливі антивладні виступи незадоволених національних 
сил. Проте в цілому, на думку доблесних чекістів, «зміст доку-
ментів керівництва ГКЧП і застосовувані ним заходи сприйма-
ються в різних прошарках населення в основному позитивно. 
Обстановка в трудових колективах республіки спокійна». 

Становище змінювалося за лічені години. 20 серпня опів-
дні починається масовий протестний мітингу Москві, який зго-
дом поклав край спробі перевороту. Тим часом українське КГБ 
повідомляє: цього дня в республіці відбувається загострення 
політичної ситуації', зокрема через діяльність української опо-
зиції, котра виступила на захист московських протестантів. 

Тоді ж «Народна рада» (опозиційна група у Верховній Раді) 
виступила з вимогою проведення позачергової сесії парламен-
ту. Наступного дня, 21 серпня, в Москві відбувся перелом, І 
спроби ГКЧ П встановити владу цілком провалилися, В Україні 
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тим часом розпочинаються мітинги з вимогою виходу зі складу 
СРСР. Тому в повідомленні КГБ за 22 серпня вже читаємо, що 
«населення республіки з великою тривогою і турботою слідкує 
за ситуацією в країні, засуджує авантюрні дії групи державних 
осіб, що пробували вчинити державний переворот». 

Поразкою комуністів та їхньою дезорієнтацією негай-
но скористалася національна опозиція. 24 серпня 1991 року 
на позачерговій сесії Верховної Ради голосуванням прийня-
то документ, написаний Левком Лук'яненком — колишнім 
політв'язнем, засудженим свого часу радянською владою до 
смертної кари. Ухвалений тоді документ під назвою «Акт про-
голошення незалежності України» став початком нового періо-
ду української історії. 

Це сталося несподівано і для тих, хто все життя боровся 
за незалежність, і для тих, хто всіляко цьому заважав. Неспо-
дівано, але невипадково — акт 24 серпня став результатом не 
тільки активної діяльності національно-демократичного руху з 
кінця 1980-х років, але й багатолітньої боротьби кількох поко-
лінь українців. 1 грудня 1991 року на референдумі українці під-
твердили цю «невипадковість», зробивши її незворотнім фак-
том історії. 

P. S. /з заяви президента США Джорджа Буша 25 грудня 1991 
року: «Сполучені Штати вітають історичний вибір на ко-
ристь свободи, зроблений новими державами Співдружності. 
Незважаючи на потенційну можливість нестабільності і хао-
су, ці події явно відповідають нашим інтересам». 
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У пошуках могили героя 

Персонажі та сюжети історії з грифом «Секретно» мають 
довге життя і вперто нагадують про себе у сьогоденні. 
УІюди, які загинули десятки років тому, події, що завершили-
ся задовго до народження нинішнього покоління, не дають 
спокою сьогоднішньому суспільству — вони і досі в епіцентрі 
гострих дискусій не тільки істориків, але й політиків. Гриф 
«Секретно», накладений державою, яка вже сама зникла, на 
документи, що розкривають давно забуту правду про них, 
став прокляттям, яке не дає їм спокійно відійти у минуле і 
стати історією, а не політикою. Недорозслідувані злочини, 
незасуджені кати, невшановані герої— багаж, з яким ми мар-
но пориваємося у світле майбутнє. 

Кажуть, що воскресають /іише там, де є моги/іи героїв. На-
ціональні герої України лежать у чужій землі Європи, Америки, 
Росії. Про могили тих із них, котрі полягли на Батьківщині, ми 
часто взагалі нічого не знаємо. І це не випадково —їх боялися і 
після смерті, тож навіть інформація про місця їхнього похован-
ня ретельно приховувалася. Здавалося б, упевнена у своєму 
вічному існуванні радянська влада насправді знала, що настане 
мить, коли їх шукатимуть, щоби віддати належну шану. 

Історія загибелі Романа Шухевича 5 березня 1950 року в 
селі Білогорща піді Львовом добре відома. Документи та до-
слідження, що детально відтворюють операцію МГБ з ліквіда-
ції «Вовка» (так називали Шухевича чекісти), опубліковано, з 
ними може ознайомитися кожен охочий (і пересвідчитися, до 
речі, в тому, що відомий чекістський кілер Павло Судоплатов 
нескромно перебільшив власну роль у цій операції, коли опису-
вав її у своїх мемуарах). 

Сталінське «Немає людини — немає проблеми» у випадку 
з Шухевичем не зовсім спрацювало. Ліквідація тіла командира 
УПА стала наступним важливим таємним завданням для чекіс-
тів. І його вони виконали на відмінно — через понад шістде-
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Будинок у Білогорщі, в якому до 5 березня 1950 р. переховувався 
Роман Шухевич. 

сят років після загибелі місце поховання Головного командира 
УПА Романа Шухевича залишається невідомим. А там, де від-
сутня точна інформація, завжди знайдеться місце і для домис-
лів, інсинуацій та політичних маніпуляцій. 

Дискусії про те, де розташована могила Шухевича, по-
чали вирувати відразу, щойно стало можливим говорити про 
невідомі сторінки нашої історії. При цьому з'являлися над-
звичайно різні, часом цілком фантастичні версії. Кілька років 
тому в ЗМІ прозвучала інформація, яка містила нібито зізнан-
ня ветерана МГБ, що вказував на поховання Шухевича на 
подвір'ї колишньої тюрми на /Іонцького. Для перевірки було 
навіть проведено археологічну розвідку, яка не дала жодних 
результатів. 

Побутували й інші версії того, що сталося з тілом голов-
ного командира. Говорилося про можливість його таємного 
захоронення десь на Янівському цвинтарі у Львові, про тра-
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диційне для емгебістів 
знищення трупа в нега-
шеному вапні чи навіть 
про те, що забальзамо-
вану голову командира 
відправили безпосеред-
ньо в Москву вождю на-
родів Сталіну. Проте за 
відсутності нових фак-
тів питання врешті пе-
рестало цікавити ЗМІ. 

і ось 2005 року пре-
са знову зарясніла сен-
саційними заголовками 
про відкриття «остан-
ньої таємниці УПА»: міс-
ця поховання її Голов-
ного командира. Перша 
публікація — «Чутки 
щодо місця знищення 
праху командира УПА 
Романа Шухевича під-
твердилися» — була 
опублікована у рівнен-
ській газеті «Волинь». 

Там, власне, надруковано відповідь керівництва СБУ депута-
тові Василеві Червонію, про яку мова буде пізніше. Згодом в 
обласних та всеукраїнських газетах з'явилася ціла низка мате-
ріалів на цю тему. До річниці «віднайдення» могили Головно-
го командира УПА у 2006 році Хмельницька обласна державна 
адміністрація видала навіть спеціальну книгу-альбом «Неско-
рені», в якій цей факт вже трактується як незаперечний. Львів-
ський краєзнавець Юрій Микольський на додаток до газетних і 
журнальних публікацій навіть видав спеціальну книжку про міс-
це поховання «Тараса Чупринки». 
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Проте цього разу справа не обмежилася публікаціями чи 
інформаційним резонансом, а пішла значно далі: представники 
національно-демократичних партій провели на ймовірній мо-
гилі кілька урочистих вшанувань. Зокрема, 25-26 травня 2006 
року в с. Гуків (на місці «віднайдення») відбувся перший все-
український конкурс патріотичної пісні імені Р. Шухевича. Тут 
уже постав пам'ятник — величний базальтовий хрест із доволі 
дивним написом: «На цьому місці 9.03.1950 вознісся на Небо 
[дивне формулювання, адже відомо, що Шухевич загинув у Бі-
логорщі. — Авт.] лицарський дух Головного командира УПА, 
вірного сина українського народу, генерала Романа Шухевича, 
який загинув 5.03.1950 року під м. /Іьвів у нерівному бою з мос-
ковсько-більшовицькими ординцями в результаті підлої зради. 
Друже командир, твоя справа не вмре, не загине». Документи 
та свідчення очевидців загибелі Шухевича абсолютно запере-
чують тезу про «підлу зраду» як причину трагічної події. Та, на 
жаль, недоречності з можливим місцем поховання Командира 
на цьому не завершуються. 

Розібратися з тим, як, чому і звідки з'явилася інформація 
про «віднайдення» могили Головного командира УПА, знову 
допоможуть документи Галузевого державного архіву СБУ, 
проте цього разу передусім ті з них, які стосуються діяльності 
української спецслужби. Для зручності дослідників їх тут навіть 
зібрано в окрему папку під назвою «Копії документів МГБ УРСР 
про обставини загибелі Головнокомандуючого УПА Романа 
Шухевича та матеріалів пошуку відомостей про місце його по-
ховання». 

Спеціальна папка матеріалів, присвячених проблемі, 
з'явилася в архіві СБУ не випадково. Адже протягом 1991— 
2006 років працівникам цієї установи неодноразово доводило-
ся відповідати на численні запити родини Головного команди-
ра, громадських організацій, народних депутатів щодо місця 
захоронення. Відповідь була незмінною: на основі наявних 
в архіві матеріалів встановити долю тлінних останків Романа 
Шухевича неможливо. 
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Посмертне фото Романа Шухевича. 

Серед великої кількості документів, що стосуються діяль-
ності ОУН-УПА і належать до цього архіву, немає матеріалів, які 
б висвітлювали проблему. Інформація про Романа Шухевича в 
архівах СБУ (не тільки Київському, але і Львівському та Терно-
пільському) міститься у справах його соратників у боротьбі та 
близьких родичів, а саме: у справах Галини Дидик, Дари Гусяк, 
Ольги Ільків — зв'язкових командира; Анни Конюшик— госпо-
дині будинку в Білогорщі; дружини Наталіі; сестри Наталії; сина 
Юрія. Найважливішим джерелом до історії життя та діяльності 
Головного командира УПА була заведена на нього справа-фор-
муляр у 13 томах. Проте 12 томів були знищені вже в незалеж-
ній Україні — у 1997 році! Ймовірно, саме серед них і мав бути 
документ, який міг розставити всі крапки над «і» у справі місця 
захоронення тіла. 

Представлені ГДА СБУ документи свідчать, що працівни-
ки цієї установи не тільки проводили пошук матеріалів у своїх 
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архівосховищах, але й намагалися віднайти живих учасників 
операції 5 березня 1950 року. Саме ця зачіпка незабаром дала 
результати: опитано сім колишніх співробітників органів держ-
безпеки, які проживають у Львові та Києві і 1950 року працюва-
ли у Львівській області. Усі вони заявили, що організацією по-
ховання тіл убитих тоді займався комендант Управління МГБ 
Львівської області Климчик. Подальші пошуки виявили, що до 
1991 року він жив у Львові, звідки згодом переїхав до Дніпропе-
тровської області. На жаль, на момент початку розслідування 
Климчик уже помер. 

Також опитано колишнього начальника відділу зовнішньо-
го спостереження Управління МГБ у Львівській області полков-
ника у відставці В. М. Кошевського, який брав участь у білогор-
ській операції: стояв в оточенні на відстані п'яти кілометрів від 
місця подій. Він заявив, що про ліквідацію тіла Романа Шухе-
вича нічого не знає, натомість певну інформацію можуть мати 
колишні оперативні співробітники Управління Іван Костянтино-
вич Бабенко і Олександр Іванович Болдін. 

Спершу співробітники СБУ зв'язалися з Бабенком, який 
розповів про те, що робили з тілом Шухевича після його за-
гибелі. Отже, згідно з його свідченнями, труп доставили до 
Управління МГБ Львівської області, де медики підготували 
його до упізнання (ймовірно, забальзамували). В упізнанні бра-
ли участь заарештовані учасники ОУН-УПА та син загиблого 
Юрко. Бабенко стверджував, що труп залишався на території 
Управління протягом 5-7 днів, а що сталося з ним після цього, 
не знав. Наостанок Бабенко зауважив цікаву річ: на його думку, 
О. І. Болдін (другий із названих В. Кошевським) нічого про цю 
справу не міг знати, оскільки «особистої участі у заходах із лік-
відації Р. Шухевича не брав». 

Розмова з Бабенком відбулася 12 березня 2004 року, а вже 
менш як за два місяці на ім'я керівництва СБУ надійшов черго-
вий запит — від групи народних депутатів В. Червонія, В. Чер-
няка, Б. Загреви, О. Тягнибока та В. Асадчева. У відповідь було 
відіслано листа від імені тимчасового виконувача обов'язків 
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С Л У Ж Б А Б Е З П Е К И У К Р А Ї Н И 

- «_£_• f ру.ш low f 
Ндралкому « п у т у У*р»їии 

Чсрктію В.М. 

V доомоиі до W * l*Jc-W мд01 .СА. 2004 
і 24/М Ml *U 2*06.2004 

Шановний Василю Михайловичу! 

Як Вам повідомлялось, інформація про місце поховання ГОРЮВНОГО 
командира УПЛ Р.Шухевича в документах Державного архіву CG 

України відсутня. Заходи, що вживались Службою раніше по її здобуттю, 

тривалий час не давали бажаних результатів. 

Проведеним протягом лютого-лнстопала цього року додатковим 

пошуком, а також за результатами аналіз матеріалів, отриманих від 

колишніхепівробітииків МДБ УРСР, встановлено наступне. 

Після упізнання та фотографування трупу Р.Шутьевича, а також 

особистих речей вбитого (книг, зброї, нотаткія, одягу, медикаментів та 

ін.) начальник 4 Управління МДБ СРСР генерал Судоплатов П.А., згідно 

з наявними у нього повноваженнями, дав вказівку вивезти трун 

Р.Шухевича за межі Західної України і знищити шляхом спалення. 

9 березня 1950 року група співробітників МДБ УРСР, до якої входили 

полковник Каганович А.Г., майор Подтепа [.X., каштан Пенченко В.1, 

старший лейтенант КоношьовГД.,старшнііа [Іономаренко П.М., а також 

чотири солдати строкової служби (нрізвшца не встановлені), відвезли 

вантажі вкою труп Р.Шухевича на лівий берег р.Збруч (окраїна лісу біля 

м .Скала-Под ільс ька Тернопільської області), де його було спалено. П ісл я 

цього прах зібрано у брезент і викинуто з мосту у зазначену річку. 

На місці спалення трупу на сьогодні, за наявними даними, 

встановлено хрест із датами народження і смерті Р Шухевича. 

З іюгагою, у 

Го том Служби _ І СЖШ«О 

Лист голови СБУ І. Смєшка народному депутатові В. Червонію 
від 1 грудня 2004 р. 
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голови СБУ В. Сацюка з традиційним повідомленням про від-
сутність інформації щодо можливого поховання. 

Здавалося, що справа черговий раз на тому й зупиниться. 
Та вона отримала несподіваний розвиток — відгукнувся колиш-
ній співробітник МГБ О. І. Болдін, який заявив, що брав участь у 
ліквідації тіла Р. Шухевича. Саме його двосторінкова заява стала 
основою для відповіді Голови СБУ І. Смєшка депутатові В. Чер-
вонію від 1 грудня 2004 року, а ця відповідь, своєю чергою, — 
для сенсаційних заяв, урочистостей, відкриття пам'ятника. 

В заяві О. І. Болдіна вказується, що в грудні 1998 року до 
нього звернувся колишній працівник МГБ полковник Олек-
сандр Семенович Гнап із проханням розповісти, де і коли було 
поховано тіло Романа Шухевича. Цікаво, що керівництво СБУ, 
яке з 1992 року займалося вирішенням цієї ж проблеми, судячи 
з документів, нічого не знало про ініціативу ветерана МГБ, до 
того ж, СБУ знадобилося значно більше часу, аби вийти на учас-
ника подій березня 1950 року, аніж цьому ветерану. 

Але йдемо далі за свідченнями Болдіна про події півсто-
літньої давності: «Нас, групу оперативних працівників 2-Н МГБ 
України, зібрав разом начальник цього управління полковник 
Іван Кирилович Шорубалка і поставив перед нами завдання: 
вивезти Шухевича за межі Західної України і конспіративно 
спалити його». 

Виникає запитання: навіщо так далеко вивозити труп, 
адже саме це може деконспірувати саму операцію? 

Виконати завдання, за словами Болдіна, мали дев'ятеро 
осіб, із них, крім автора заяви, ніхто не залишився живим. 
Спершу група планувала поїхати на Житомир: за твердженням 
колишнього емгебіста, на той час це була єдина нормальна 
дорога. Але вже виїхавши зі Львова, вирішили повернути на 
Тернопіль. «Переїхавши Збруч, група і вантажний автомобіль 
із військовими у вигідному місці повернули ліворуч через не-
глибокий придорожній кювет, піднялися вгору на ліву придо-
рожню смугу, на околицю молодого лісу, де і вирішили почати 
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кремацію тіла Шухевича. Усю фізичну роботу із розвантаження 
дрів і потім виносу тіла з машини, яке згодом поклали на підго-
товлену велику купу дрів, политу бензином, зробили солдати. 
Оперативні співробітники на відстані від вогнища оточили міс-
це, щоб уникнути появи сторонніх людей. Весь процес зайняв 
три з половиною години. Коли згас вогонь і охололо попели-
ще, весь попіл було зметено на брезент, знесено вниз до ріки 
Збруч і з моста викинено в річку. Це було 9 березня 1950 року. 
Збруч розлився широко, і з того місця, де проходила кремація, 
було видно бурхливий потік ріки. Після завершення завдання 
група повернулась до Львова». 

На жаль, Болдін не вказує, як через понад п'ятдесят років 
було знайдено потрібне місце, а лише наголошує, що «якби не 
наполегливість Олександра Семеновича [йдеться про Гнапа. — 
Авт.] і його детальне знання терену, ми не знайшли б те, що шу-
кали». Наприкінці березня 2002 року на місці кремації О. І. Бол-
дін з О. С. Гнапом встановили хрест, на якому написали роки 
народження і смерті Романа Шухевича. 

Такий короткий виклад свідчень, що стали основою для 
заяв про виявлення місця поховання Романа Шухевича. Спро-
буймо розібратись із ними докладніше. Болдін вказує, що кре-
мація відбулася 9 березня, тим часом за словами Кошевського 
тіло щонайменше до ю березня, а може, й до 12-го, залиша-
лось на упізнанні у Львові. Далі автор заяви вказує, що місце 
кремації було знайдено у 2002 році, де встановлено хрест, тоді 
як СБУ ще у 2004 році була переконана, що жодних слідів місця 
поховання виявити неможливо. Чому Гнап, який підтримував 
контакт із керівництвом СБУ і навіть був радником її голови 
Смєшка, не повідомив Службу безпеки про знайдене місце? 
За словами Болдіна, його виявлено завдяки старанням Гнапа, 
який добре знав цей терен. Звідки він міг знати місце кремації, 
якщо сам не брав у ній участі? Щоб з'ясувати ці питання, зверні-
мося до свідчень самого Гнапа. 

Перше, що впадає в око при ознайомленні з документом 
під назвою «Інформація ветерана органів державної безпеки 
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України Гнапа О. С. про пошук і встановлення місця поховання 
праху Р. Шухевича», — це стиль тексту. На відміну від сухої за-
яви Бо/ідіна, маємо зама/іим не художній твір, який починаєть-
ся словами про «багатовікові стремління українського народу 
до його незалежності і державної самостійності». Зважаючи на 
час написання інформації (червень 2005 року), тут містяться і 
гостроактуальні пасажі, які мали б пояснити мотивацію автора: 
«Роздумуючи над нашим життям, дітей та онуків наших, особ-
ливо з обріїв наслідків Оранжевої революції, звернення Пре-
зидента нашої держави В. А. Ющенка, держави, що вперше за 
свою 900-літню історію встає з колін і оновлюється, — подати 
один одному руку для загальнодержавного примирення, — я 
вирішив викласти свої думки в пресі». 

З подальших слів Гнапа з'ясовуємо, що шукати місце за-
хоронення останків Романа Шухевича він почав у 1998 році. Ще 
до зустрічі з Болдіним йому вдалося дізнатися про те, що тіло 
було спалене за межами ЗахідноїУкраїни. Після цього Гнап роз-
почав пошук «конкретних виконавців цього акта вандалізму». 
Він зазначає, що перевірив велику кількість архівних справ, 
опитав сотні свідків. Чомусь його активна пошукова діяльність 
залишилася непомітною для СБУ, котра здійснювала паралель-
ні пошуки. Наприкінці 1999 року від згадуваного нами полков-
ника Бабенка він дізнався про склад групи, яка проводила кре-
мацію Шухевича. Слід нагадати: в розмові з працівниками СБУ 
в березні 2004 року Бабенко твердив, що нічого про це не знає. 

Таким чином Гнап вийшов у своїх пошуках на Болдіна, яко-
го, до речі, у своїх свідченнях весь час чомусь називає Боро-
діним. Тут, власне, знаходимо більше інформації про процес 
пошуку могили. 

Отже, спочатку він був зосереджений у зовсім іншому ра-
йоні — на Рівненщині, в околицях м. Корець і р. Корчик. Гнап це 
пояснює так: Болдін забув, що група, яка спочатку справді їхала 
на Житомирщину, згодом повернула на південь. Більше року 
пошуки тривали в неправильному місці. За цей час Болдін пе-
реніс дві важкі хвороби: інфаркт та запалення легенів, але його 
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недуги не зупиня/іи Гнапа, для якого головним орієнтиром слу-
гували слова про те, що «з місця, де спалювали тіло Р. Шухеви-
ча, було добре видно повноводну річку». Користуючись таким 
«точним» вказівником, Гнап «перевірив усі мостові переходи 
через р. Збруч аж до м. Скали Подільської Тернопільської об-
ласті. Переїхавши через Скала-Подільський міст на лівий берег 
Збруча, вдивившись пильно в рельєф тамтешньої місцевості, я 
побачив щось подібне до місцевості, про яку мені розказував 
Бородін О. І., де проводилася вищезгадана акція кремації. Роз-
повівши керівництву СБУ, я взяв із собою в Києві Бородіна О. І. 
та виїхав на границю Тернопільської та Хмельницької області. Як 
тільки ми переїхали р. Збруч, Бородін сказав: "Оце і є те місце, 
яке ми стільки років шукали". Кілька годин він буквально кро-
ками міряв відстань від дороги, оприділяючи місце згарища». 

Описаний процес пошуків, як бачимо, викликає більше 
запитань, аніж дає відповідей. Як можна було точно локалі-
зувати місце, керуючись самою лише розповіддю про події 
п'ятдесятирічної давності, почутою від дев'яностолітньої лю-
дини? Район пошуків, судячи зі слів Гнапа, був величезний: від-
стань від Корця Рівненської області до с. Гуків Хмельницької 
(де нібито знайдено місце кремації) — близько 200 кілометрів! 
Згідно зі свідченнями Гнапа, розшук завершився 2002 року, 
і про його результат знало керівництво СБУ. Чому жодної ін-
формації про це не містять матеріали Служби безпеки, в яких 
детально описано власні заходи її працівників? Звідки Гнап, ще 
до зустрічі з Болдіним, знав, що останки Шухевича спалено за 
межами Західної України? 

Усі ці питання турбували не тільки автора цих рядків, але й 
співробітників СБУ, які намагалися перевірити отриману інформа-
цію. У процесі пошуку вони виявили одну непевну зачіпку. Це два 
накази керівництва МГБ від 16 березня 1950 року, обидва — про 
відзначення співробітників відомства за участь у важливому зав-
данні. Стосовно першого працівники архіву дійшли висновку, що 
це — відзначення за участь у ліквідації Романа Шухевича. Другий 
наказ містить прізвище О. І. Болдіна та А. Г. Кагановича, якого Бол-
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дін називає серед організаторів кремації тіла. Відповідно, висува-
лася робоча гіпотеза про те, що другий наказ був відзначенням 
учасників кремації. Проте прізвища інших, згаданих у другому на-
казі та у свідченнях Болдіна, не збігаються, перевірити ж названих 
у другому наказі осіб неможливо через відсутність даних про них 
як у Архіві СБУ, так і в Російському державному військовому архі-
ві, куди зверталися працівники СБУ. Тому дуже важко говорити, 
що виявлений наказ підтверджує інформацію Болдіна. 

Спробою підтвердити слова ветерана МГБ були пошуки на 
дні Збруча неподалік від вказаного місця. Вони дали несподіва-
ний результат: 4 і 6 жовтня 2005 року на дні річки було знайде-
но залишки кісток, які, згідно зі звітом шукачів, були «схожі на 
людські». Знахідка справді дивна, адже, по-перше, відповідно 
до свідчень, жодних кісток не залишилося, мова йшла винятко-
во про розсипаний у ріці попіл. По-друге, важко уявити, як мож-
на знайти у річці кістки, які пролежали у воді понад п'ятдесят 
років. Зрештою, чому не доведено чи спростовано «схожість» 
кісток на людські, не здійснено необхідної ДНК-експертизи 
щодо можливої належності цих кісток Романові Шухевичу? 

Знову питання замість відповідей. 

І ось, нарешті, головне з них: чому Голова СБУ Ігор Смєшко 
подав цю неперевірену інформацію як факт встановлення міс-
ця, де було знищено тіло Шухевича? Відповідь можна отрима-
ти, якщо звернути увагу на дату наданого депутату Червонію 
листа — 1 грудня 2004 року. Отже, вона не була виявом бажан-
ня якнайшвидше повідомити бодай щось: від часу отримання 
заяви Болдіна минуло вісім місяців. Більше того, здійснена за 
той час перевірка не дала додаткових аргументів. Тобто не 
було об'єктивних підстав вважати, що отриманий СБУ матеріал 
вичерпує проблему могили Шухевича. 

Тому висуваємо припущення, що відповідь було зробле-
но 1 грудня 2004 року виключно з політичних мотивів. Керів-
ництво СБУ, усвідомлюючи незворотній характер Помаранче-
вої революції, намагалося з найкращого боку показати себе 
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патріотично на/іаштованій громадськості і вже майже новому 
президентові Віктору Ющенку. Саме тому Смєшко вирішив 
скористатися з не до кінця перевірених відомостей. Схоже, що 
справу з «віднайденням» місця поховання Го/іовного коман-
дира УПА можна розглядати в одному контексті з поширеною 
на початку 2005 року через закордонні ЗМІ інформацією про 
велику роль СБУ в тому, що Помаранчева революція не завер-
шилася кровопролиттям. 

Політичні спекуляції довкола проблеми на тому не при-
пинились. У березні 2006 року, напередодні парламентських 
виборів, коло встановленого хреста відбувся великий мітинг, 
влаштований націонал-демократами. Місцева влада також 
активно намагалася використати «збручанську» версію, щоб 
привернути увагу до себе. Сільський голова Гукова, розташо-
ваного неподалік «віднайденого» місця, в одному з інтерв'ю 
стверджував, що місцеві жителі давно знали, де було спалено 
Романа Шухевича, але переховували цю таємницю. 

Протягом 2007—2009 років Служба безпеки України не-
одноразово зверталася до ФСБ Росіїз проханням надати відомос-
ті про місце поховання Шухевича. Документ, який містить таку 
інформацію, майже точно є в архіві у Москві. Проте відповідь весь 
час була однаковою: «Документів із теми, що вас цікавить, не зна-
йдено». Так само не дало результатів додаткове розслідування й 
опитування можливих свідків та очевидців тих подій. 

Тим часом в Україні й надалі вирували політичні пристрас-
ті — вибори, перевибори, коаліції, опозиції. У цій круговерті пе-
ріодично виринало прізвище Головного командира УПА: 2007 
року указом президента він визнаний Героєм України, того ж 
року стараннями російських і проросійських ЗМІ «нагородже-
ний» двома Залізними хрестами Третього Райху та званням 
гауптштурмфюрера СС. У 2010 році за нового президента суд у 
Донецьку (той самий, який кілька років тому відхилив аналогіч-
ний позов) визнав незаконним указ 2007 року, у вересні того ж, 
2010 року зі шкільних підручників історії України зникають пор-
трет та інформація про Шухевича. Країна перетворилася на те-
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атр абсурду, на сцені якого періодично ставлять історичні п'єси з 
героями та зрадниками, що періодично заміняють один одного. 

Та хаос стосується не тільки минулого, його оцінок та 
інтерпретацій. Ним переповнена сучасність, яка не перестає 
дивувати взаємозаперечними рішеннями судів, «еластичністю» 
політиків, що сьогодні завзято відстоюють погляди, на поборю-
вання яких учора витрачали всю свою енергію. Добра хвороба 
склероз, коли нічого не болить і кожен день новини, гарантує, 
що суспільство мовчки проковтне усі ці вихиляси і сприймати-
ме їх як належні. Так триватиме доти, поки громадськість не 
усвідомить, що держава, яка не будується на власній пам'яті 
про минуле, приречена на постійний хаос сучасності. Допоки 
ми не віддамо належної шани справжнім героям минулого, «ге-
роями» нашого часу будуть негідники та авантюристи. 
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Звіт архіву США. 
Як Тінь Птлера трансформувалася в тінь КГБ 

ю грудня 2оіо року Національний архів у Вашингтоні підго-
тував звіт для Конгресу США з промовистою назвою «Тінь 
Гітлера. Нацистські воєнні злочинці, американська розвідка і 
холодна війна». Історики Річард Брайтман та Норман Года, 
опираючись на розсекречені документи, звинувачують аме-
риканські спецслужби повоєнного часу у покриванні ними на-
цистських злочинців. Повідомлення архіву привернуло увагу й 
українських науковців, адже серед нацистських злочинців, які 
користувалися опікою американських спецслужб, названий ві-
домий діяч українського визвольного руху Микола /Іебедь. 

Поява звіту в час, коли в Україні тривають інформаційні бої 
довкола минулого, в епіцентрі яких український визвольний 
рух 1920—1950-х років, очевидно, лише додасть олії у вогонь 
суперечки. Історичні дискусії є неминучим і корисним суспіль-
ним явищем, проте в Україні останнім часом вони мають надто 
специфічний характер, адже часто грішать залежністю від по-
літики чи навіть геополітики. 

Українські спроби переосмислити власну історію, відкри-
ти її невідомі сторінки, зокрема через розсекречення архівів 
КГБ, наштовхнулися не лише на нерозуміння з боку сусідньої 
Росії, але й на її рішучу протидію. Найвищі високопосадовці 
останньої (включно з президентом і прем'єром) неодноразово 
виступали з публічними заявами, намагаючись, часом доволі 
грубо, корелювати погляди українців на минулі події. Прихід 
в Україні до влади проросійської команди Віктора Януковича 
призвів не лише до різкої зміни офіційних оцінок минулого, але 
й до закриття архівів та навіть до вилучення певних фрагментів 
із підручників історії. 

Схоже, в Україні услід за Росією почався процес реабіліта-
ції радянського режиму, відродження старих комуністичних 
стереотипів під виглядом «нових історичних оцінок» певних 
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осіб чи явищ. Це чи не най-
більшою мірою стосуєть-
ся боротьби Організації' 
українських націоналістів 
та Української повстан-
ської армії. У протистоянні 
з ними, що тривало понад 
десять років після Другої 
світової війни, радянська 
влада використовувала не 
лише великі військові сили, 
але й масштабну пропа-
гандистську кампанію. Го-
ловним моментом інфор-
маційної боротьби було 
зображення українських 
повстанців як колабораціо-
ністів нацистів. Наслідки 
цієї пропаганди відчутні 
досі не лише у суспільній 
свідомості багатьох укра-
їнців, але й роботах профе-
сійних істориків, попри те, 

Микола Лебедь, один із керівників що на сьогодні відкрито 
українського визвольного руху. великі масиви українських, 

радянських та німецьких 
документів, які розповідають про антинацистську боротьбу 
ОУН та УПА. 

Одним Із таких прикладів рецидивів пропаганди КГБ та 
ігнорування українських архівних документів є частина звіту, 
підготовленого істориками Національного архіву США (NARA). 
Микола /Іебедь, один із чільних діячів ОУН, Річардом Брайтма-
ном та Норманом Годою зарахований до нацистських зло-
чинців не вперше. У звіті під назвою «Американська розвідка 
і нацисти» («US Intelligence and the Nazis»), який подавався як 
завершальний у роботі спеціальної міжвідомчої групи істориків 
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в 2005 році, про /Іебедя читаємо в статті «Нацистські колабо-
ранти. Що знало ФБР». 

Історики переконують читача, що американські спецслуж-
би співпрацювали з «нацистським злочинцем»/Іебедем, послу-
говуючись такою логікою: 

ОУН — профашистська організація, союзник нацистів, бра-
ла участь у масовій ліквідації євреїв. 

Микола /Іебедь був членом і одним із керівників ОУН. 

ЦРУ співпрацювала з /Іебедем у післявоєнний період. 

ЦРУ, зокрема в особі /Іебедя, покривала нацистських зло-
чинців. 

Головне навантаження цієї логічної конструкції зосере-
джене на першій позиції, тож вона повинна бути найбільш об-
ґрунтованою, опиратися на солідну джерельну базу, в тому 
числі на документацію самої ОУН. Натомість у списку вико-
ристаних матеріалів не знаходимо жодного такого докумен-
та, а лише покликання на роботи Філіпа Фрідмана та Джона 
Армстронга, опубліковані в 1950-ті роки (Армстронг, до речі, 
критикував тезу про колабораціонізм ОУН, особисто знав і з 
симпатією ставився до Миколи /Іебедя, якого, очевидно, не 
вважав нацистським злочинцем). Натомість величезний масив 
документів та досліджень, оприлюднених за останніх двадцять 
років, опинилися поза увагою авторів. Мова йде про публікації, 
які спростовують звинувачення ОУН у колабораціонізмі, де, се-
ред іншого, подано факти фальшування чекістами історії ОУН 
з метою компрометації Організації. У 2008 — на початку 2010 
року Україна відкрила архіви КГБ, і навіть якщо архіви КГБ в Ро-
сії досі таємні, то української їх частини науковцям достатньо, 
аби робити певні висновки. 

На жаль, автори звіту NARA не бачили чи не захотіли 
звернути увагу на ці публікації, тож не дивно, що їхні опінії 
дуже схожі на ключові тези радянської пропаганди кількаде-
сятилітньої давності. Тому у звіті 2010 року під назвою «Тінь 
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Звіт Національного архіву США, 2010 р. 
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Гіт/іера» Лебедь удруге фігурує серед нацистських воєнних 
з/іочинців. Інформація про нього подана поруч із матеріала-
ми про особистого секретаря Гіт/іера Гетрауда Юнге, гау-
/іяйтера Артура Грейзера, муфтія Єрусалима Хадж Аміна ель 
Хусейні, найвищих керівників гестапо, серед них і самого 
Адольфа Айхмана. Виглядає, що за задумом авторів лише 
саме включення Миколи Лебедя в компанію всесвітньовідо-
мих нацистів та антисемітів мало би переконати читача, що 
йдеться про беззаперечного колабораціоніста та нацист-
ського злочинця. 

Тексту передує факсимільна копія документа 1952 року. 
Підпис під нею вказує: «ЦРУ намагалося захистити лідера 
українських націоналістів Миколу /Іебедя від кримінального 
розслідування Служби з питання імміграції та натуралізації». 
В контексті даної книги читач може дійти до висновків, що 
американська спецслужба намагалася рятувати свого під-
опічного від відповідальності за участь у нацистських злочи-
нах. Натомість зі змісту самого документа бачимо, що Служ-
ба імміграції розслідувала участь Миколи Лебедя у вбивстві 
в 1934 році міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пє-
рацького, відповідального за жорстоку антиукраїнську полі-
тику. 

Поданий далі у звіті 2010 року матеріал про /Іебедя є збіль-
шеною версією тексту 2005 року. Тут, як і в попередній публі-
кації, головна увага зосереджена на фактах його повоєнної 
співпраці з американськими спецслужбами. Хоча цього разу 
американські історики намагалися залучити ширше коло дже-
рел щодо опису періоду Другої світової війни, коли /Іебедь мав 
би проявити себе як нацистський злочинець, вони все одно 
проігнорували першоджерела. 

У тексті з'явилася інформація про арешти та вбивства нім-
цями українських націоналістів за підготовку антинімецького 
повстання. Автори доходять висновку про складні стосунки 
між німцями та українським визвольним рухом. Очевидно, 
що ці взаємини не могли бути простими, адже після співпраці 
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1939—1941 років (яка, до речі, тривала лише на кілька тижнів 
довше, ніж співпраця СРСР із Третім Райхом) настав період 
збройного протистояння, який тривав до кінця німецької оку-
пації України. Брайтман і Года, зокрема, згадують і про спроби 
гестапо арештувати чи знищити самого Миколу /Іебедя. Мог-
ли б ще додати ув'язнення його дружини Дарії та півтораріч-
ної доньки Зоряни в нацистському концтаборі Равенсбрюк. І, 
врешті, поставити самі собі питання: чи є підстави ставити цю 
людину в один ряд із Айхманом і бездоказово називати нацист-
ським злочинцем? 

Для вивчення питання діяльності Миколи /Іебедя доціль-
но використати зокрема й унікальні матеріали з його архіву, 
який, до речі, зберігається в Гарвардському університеті. Тут 
також можна ознайомитися з тисячами документів ОУН та 
УПА 1940—1950-х років, які висвітлюють їх ідеологію, ставлен-
ня до різних національних груп, боротьбу з німецькою оку-
пацією, причини і перебіг польсько-українського конфлікту в 
1942—1947 роках. 

Відповідно, можна буде послуговуватися не фрагментами 
цитат із рішень конференцій Організації українських націона-
лістів, як це зроблено у звіті NARA, а зацитувати повністю, що 
дозволить не лише історикам, а й читачам робити обґрунтовані 
висновки. Наприклад, однією з тез, на підставі якої ґрунтується 
висновок про начебто антисемітську політику ОУН, є наведе-
ний авторами витяг з рішення Другого великого збору ОУН у 
квітні 1941 року: «Жиди в СССР є найвідданішою підпорою пану-
ючого большевицького режиму та авангардом московського 
імперіялізму в Україні». 

Натомість повністю рішення Збору ОУН щодо євреїв 
звучить так: «Жиди в СССР є найвідданішою підпорою паную-
чого большевицького режиму та авангардом московського 
імперіялізму в Україні. Протижидівські настрої українських 
мас використовує московсько-большевицький уряд, щоб від-
вернути їхню увагу від дійсного спричинника лиха і щоб у час 
зриву спрямувати їх на погроми жидів. Організація Українських 
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Микола Лебедь і курсанти розвідувальної шкали перед висилкою 
в Україну, 1951 р. 

Націоналістів поборює жидів як підпору московсько-больше-
вицького режиму, освідомлююючи рівночасно народні маси, 
що Москва це головний ворог». 

Уважний дослідник, прочитавши повний текст, зробить 
інші висновки. Перша частина тези є констатацією поширеної 
в той час опінії про участь єврейства в утвердженні радянської 
влади. У другій же частині наголошується, що ОУН поборює 
лише тих євреїв, які беруть активну участь у діяльності біль-
шовицької адміністрації на Україні, при цьому зазначено, що 
основним ворогом є комуністичний режим, а не будь-які нації. 
Тут також сформульовано негативне ставлення до антиєврей-
ських погромів, зокрема як таких, що мають за мету лише від-
вернути увагу від головного ворога українців — СРСР. 

Історія з грифон 
« С Е К Р Е Т Н О » 

321 



Звіт архіву США. Як тінь Гіт/іера трансформувалася в тінь КГБ — 

Щоб ширше обґрунтувати ідеологічну платформу ОУН, зо-
крема щодо політики співжиття з національними меншинами, 
наведу ще цитати керівників визвольного руху з 1930 та 1944 
років. Ще в 1930 році один із головних ідеологів українського 
націоналізму Микола Сціборський писав: «Єдиним дороговка-
зом при вишукуванні шляхів відношення державної влади до 
меншостей має бути засада: нормальне співжиття суспільства 
та окремих його національних складників і співпраця всіх на 
благо Української держави [...]. Поруч із тим конче треба ви-
разно вказати жидівству, що наш державницький рух не бачить 
ніяких підстав та користей в обмеженні правного положення 
жидівства на Україні. Навпаки, завданням влади буде дати жи-
дам рівноправне положення й можність виявляти себе у всіх ді-
лянках суспільно-громадської, культурної та іншої діяльности». 

А в 1944 році ще один із чільних діячів Йосип Позичанюк 
наголошував: «В програмі [ОУН] не мусить бути ніякого анти-
семітизму і будь-якого фобства. В програмі мусить бути визна-
но права нацменшостей і навіть підкреслено пільги тим, хто 
співдіятиме й офіруватиме в боротьбі за Українську Державу». 

Як бачимо, питання змісту політики ОУН щодо національ-
них меншин зокрема і щодо дотримання прав людини загалом 
потребує аналізу джерел. А джерела щодо цієї та багатьох ін-
ших тем не дозволять об'єктивному історику називати україн-
ський повстанський рух колаборантським. Між іншим, серед 
документів в Гарвардському університеті — копії публікацій 
про «нацистського злочинця» Микола /Іебедя, підготовлені не 
без участі КГБ у 1970—1980-ті роки. 

Можливо, ми побачимо новий аналіз діяльності Миколи /Іе-
бедя та ОУН авторства колег-істориків із США, у підготовці якого 
буде використано зокрема й названі документи в Гарвардсько-
му університеті. Можливо... А наразі, покликаючись на авторів 
звіту, тиражується інформація про одного з керівників україн-
ського антинацистського руху опору як про колаборанта і зло-
чинця, оживляючи тіні КГБ та старі комуністичні міфи. 
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