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ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ  
РАДЯНСЬКИХ ПАРТИЗАНІВ 27 СІЧНЯ 1944 р.  

У СЕЛАХ НИВИЦІ ТА ТРІЙЦЯ  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Важливим аспектом сучасної політики памʼяті є привернення 

чільної уваги до всіх виявів радянських репресій у західних облас-
тях України 1939–1953 рр. Зазначене явище має нині стійке відлу-
ння в механізмах національної памʼяті щонайменше трьох країн – 
України, Польщі, Росії. Ці механізми істотно впливають на масову 
історичну свідомість через локальні «місця памʼяті»: топографічні 
(архівні колекції), монументальні (цвинтарі), символічні (тематичні 
церемонії), функціональні (мемуарні, навчальні, наукові видання). 

Про радянську терористично-репресивну діяльність у приваб-
ливому світлі на замовлення тоталітарної держави продукували 
книги, радіо- і телепередачі, вистави, фільми містифікованого 
штибу. Причому радянська партизанська мемуаристика традиційно 
подавала українських націоналістів ворогами, а польських – союз-
никами. 

У цьому контексті промовистими є злочини оперативної гру-
пи НКДБ СРСР 27 січня 1944 р. у селах Нивиці та Трійця (північна 
Львівщина), що нині в складі Лопатинської громади Червоноград-
ського району Львівської області. 

Подібні радянські підрозділи виконували не стільки розвіду-
вально-диверсійні завдання, скільки репресивно-каральні. Однак на 
таких прикладах, приховуючи злочини проти людяності, досі вихо-
вують російську молодь за тими ж лекалами, як у радянську пору. 

Одночасно завдяки різноманітним публікаціям про жертв ра-
дянських партизанів можливий «перехресний допит» історичних 
джерел. До того ж, кримінальній відповідальності за злочини проти 
людяності нема терміну давності. Ця прописна істина, як відомо, 
лежить в осерді політики памʼяті розвинутих країн. 

Розглянемо зазначене детальніше на конкретному випадку. 
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Особливості самозахисту західних українців  
у Другій світовій війні 

 
У роки Другої світової війни села Нивиці та Трійця були опор-

ними пунктами у крайовій системі самозахисту українського насе-
лення на стикові галицького і волинського регіонів. Творцем цієї 
системи виступила революційна (бандерівська) гілка Організації 
українських націоналістів. 

У 1939–1941 рр. у Нивицях підпільно квартирував її крайовий 
провідник Іван Климів-«Легенда» (1909–1942). Тут жили провід-
ники ОУН(б) різних ланок: повітовий (організаційний референт) 
Федір Шпак-«Сурмач» (7 вересня 1920 – 15 серпня 1945), підра-
йонний Михайло Лавний-«Король» (21 листопада 1922 – 27 січня 
1944), станичний Василь Яцина (по-вуличному – Томашів) (3 січня 
1920 – 27 січня 1944), районний «Юнацтва» Євген Куць-«Сокіл» 
(1926 р.н.), станичний «Юнацтва» Дмитро Шпур-«Чайка» (1927 р.н.). 

У вдвічі меншому селі Трійця, що поруч, межа в межу, пра-
цювали курси молодших командирів (школа підстаршин) УПА і 
відділ самооборони. Їх очолював Володимир Феденишин – «Ру-
дий», «Кармелюк» (9 листопада 1915 – 27 січня 1944), районний 
військовик (військовий референт). Входив до цієї самооборони і 
талановитий професійний художник, досвідчений функціонер ОУН 
Роман Сеньків (15 квітня 1909 – 27 січня 1944). Він мешкав у пʼяти 
кілометрах південніше Нивиць – у селі Топорів, де одружився. 

27 січня 1944 р. стало останнім днем для чотирьох із них. У 
бою з оперативною групою НКДБ СРСР «Переможці» (командир – 
полковник Д. Медведєв) полягли В. Феденишин, Р. Сеньків, а внас-
лідок нелюдських катувань – М. Лавний, В. Яцина. 

У числі 11 загиблих на ратному полі стрільці самооборон-
ного кущового відділу Іван Зробок (1922 р.н.) і Микола Лащук 
(1924 р.н.), обоє родом із с. Руденко Радехівського району (тут і 
далі назви районів указані станом на 2020 р., до їх укрупнення в 
рамках адміністративної реформи сучасної України). З-поміж воя-
ків УПА загинули Іван Боровець (1918 р.н.) й Олександр Грабець 
(1920 р.н.) із Любачівського району Волинської області, Петро За-
пісоцький (1920 р.н.) та Андрій Романчук (1921 р.н.) із с. Волсвин 
Сокальського району, а також представники Радехівського району – 
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Григорій Коляно, 1922 р.н., с. Бишів, Ярослав Костюк, 1920 р.н., 
Волиця-Барилова, Василь Тарнавський, 1922 р.н., Середпільці. 

Після втечі «Переможців» повітовий провідник ОУН Ф. Шпак 
швидко відновив боєздатність кущової самооборони у Нивицях і 
Трійці. Сам він загинув через півтора року неподалік, у селі Дмит-
рів, уже як надрайонний керівник повстанської служби безпеки. 

Щодо школи підстаршин УПА в Трійці, де станом на 27 січня 
1944 р. проходили навчання щонайменше 16 осіб. У таких школах 
навчали за двома логічно послідовними програмами – рядових 
повстанців і кандидатів на підстаршин (молодших командирів, або, 
сучасною мовою, сержантів)1163. Кожна програма мала повну і 
скорочену версію, залежно від обставин. Повний вишкіл рядового 
повстанця тривав 318 годин, скорочений – 234, кандидатів на під-
старшин – відповідно 261 і 169. 

За окремим плануванням рядові повстанці вивчали девʼять 
предметів: польову (тактичну), внутрішню і санітарну служби, впо-
ряд (стройову підготовку), зброєзнавство (рушниці, автомати, куле-
мети, гранати радянського (російського), чеського, німецького, 
угорського виробництва), стрілецьку справу (балістику і практичну 
стрільбу), піонерку (окопування і маскування), мінерку (мінува-
ння), теренознавство (орієнтування на місцевості), політичне вихо-
вання. Кандидати на підстаршин мали десять дисциплін, подібних, 
але, звісно, підвищеного рівня. У них уже не було зброє- і терено-
знавства, зате вони вивчали нові три предмети: звʼязок, організацію 
війська, картознавство. 

 
Радянсько-польський альянс проти українців 

 
Це майже чисто українські села. Станом на 1939 р. у Нивицях 

налічувалося понад 230 будинків і 1 520 мешканців, з яких 1 410 
українців, або 93 %. У Трійці – близько 120 хат, 770 жителів – 
майже всі, за винятком кількох осіб, українці – греко-католики. На 
південний захід від них, але межа в межу розташоване село Старий 
Майдан, де тоді переважало польське населення: понад 160 хат, 

                                                           
1163 Хмель С. Українська партизанка. Львів, 1993. С. 35–45. 
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1 220 осіб, з яких 735 поляків і полонізованих, або понад 60 %1164. 
Адміністративно до Старого Майдану належали присілки Пустель-
ники, Колісники і Вирки, де поляки (за винятком Пустельників) 
теж складали більшість. 

Підкреслимо, що 27 січня 1944 р. постраждали тільки українці 
(Нивиці та Трійця), поляків (Старий Майдан) радянські партизани 
не зачепили. Повʼязано це з тісним союзом польської Армії крайо-
вої та радянських партизанів, у тому числі й оперативних груп на-
родного комісаріату державної безпеки СРСР (повторно виділений 
зі складу НКВС у квітні 1943 р.). Той альянс був спрямований про-
ти українського Руху опору. Етнічний чинник за принципом «роз-
діляй та владарюй» в тому прослідковується якнайкраще. Видно це 
й за специфікою маршруту медведєвців (за їхніми же спогадами) у 
межах Бродівського району (сусіднього до Радехівського). Для них 
опорними були поселення, де домінувало польське населення (Гута-
Пеняцька), а ворожими – українське (Берлин, Бордуляки). 

Фінішною точкою рейду опергрупи Д. Медведєва мав стати 
ліс саме під польським селом Ганачів поблизу м. Перемишляни, що 
під Львовом. Така терористично-диверсійна взаємодія провокувала, 
крім контрударів окремих підрозділів УПА, масштабні каральні 
акції окупаційної влади. Зрештою решт німецька військова поліція 
спалила села Гута-Пеняцька 28 лютого 1944 р. і Ганачів 2 травня 
1944 р. 

Зі свого боку, Армія крайова нищила українські села. УПА 
відповідала. Ці вузли годі було розплутати1165. Радянські партизани 
найуспішніше виконували провокаційно-репресивну антиукраїнську 
роль і завбачливо втікали від головного противника – німецького. 
Бачимо це і в Нивицях, і в Гуті-Пеняцькій. 

Зазвичай у партизанській мемуаристиці радянської доби не 
дається відповіді на те, чому українські патріоти (націоналісти) 
                                                           
1164 Миколаєвич Р. Місцевості Радехівщини. Надбужанщина. Нью-Йорк, 1989. 
Т. 2. C. 527–550. 
1165 Офіцинський Р., Хаврак Л. Українсько-польські стосунки у дистрикті 
Галичина (1941–1944). Ужгород, 2002. 86 с.; Боляновський А. До питання про 
події у селі Гута Пеняцька в лютому 1944-го року. Педагогічна думка. 2008. 
№ 4. С. 28‒30; Зашкільняк Л. Невідома війна: українсько-польські стосунки 
на Волині і в Східній Галичині в 1939–1944 рр. Педагогічна думка. 2008. № 4. 
С. 31‒35. 
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були ворогами, а польські – союзниками. Дуже часто цей незруч-
ний аспект обходять у сучасних польських візіях. До вподоби в тих 
випадках більше образ жертви, домінують констатації, нерідко без 
вагомого джерельного підкріплення. 

Маємо на увазі, зокрема, хроніку про те, як у Радехівському 
повіті в 1944 р. в близьких і сусідніх до Нивиць селах «бандерівці» 
пограбували, спалили польські господарства, убили місцевих по-
ляків – 22-х в Опліцьку, 20-х – у Муканях, 12-х – в Оглядові1166. 
При цьому реверс медалі – убивства поляками українців – годі 
знайти. Те саме можна сказати про співучасть поляків у злочинах 
проти людяності радянських партизанів, як у Нивицях. 

Утім, ні для кого нині не є таємницею, що Армія крайова 
надто тісно співпрацювала з радянськими партизанами і воювала з 
УПА. Отож не дивно, що 17 березня 1944 р. польський уряд у Лон-
доні отримав від головного командира Армії крайової Тадеуша Ко-
моровського-«Бура» доповідну записку «Загони радянських парти-
занів в окрузі Львів», де йшлося: «Радянські загони бʼються добре, 
озброєні дуже добре, обмундировані вбого. Ставлення до поляків 
бездоганне, українців і німців розстрілюють»1167. 

Одночасно у Москві розглядали Армію крайову як умовного, 
вимушеного союзника, подібно до відносин з анархістами Нестора 
Махна на півдні України 1919–1920 рр. Це засвідчують багато 
документів, зокрема, радіограма командира зʼєднання ім. М. Хру-
щова І. Шітова в Москву начальнику Українського штабу парти-
занського руху Т. Строкачу про дії керівництва загону «Переможці» 
від 15 липня 1943 р. в північній частині сучасної Рівненської 
області. 

У радіограмі зазначено, цитую мовою оригіналу – російською: 
«Командир отряда поляков, организованного ранее, расстрелян по 
распоряжению нач. штаба отряда Медведева [Федора] Пашуна. 
                                                           
1166 Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w 
latach 1939–1948 / oprac. S. Żurek. Rok 1944. URL: stankiewicze.com. Ті ж 
цифри: Udokumentowana liczba zamordowanych polaków, w powiecie Radzie-
chów w latach 1939–1946, przez ukraińskich ludobójców OUN-UPA. URL: sto-
warzyszenieuozun.wroclaw.pl. 
1167 «...Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников...». 
Красные партизаны Украины, 1941–1944 / сост. А. Гогун, А. Кентий. Киев, 
2006. С. 107, 369. 
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Осецкого мы готовились убить под маркой немцев, но Пашун, не 
согласовав с нами, убрал Осецкого крайне неумело, бросив труп в 
лесу. Поляки и бойцы отряда возмущены и собираются демонстра-
тивно хоронить труп Осецкого. Нами приняты меры, в польский 
отряд послан командир и комиссар. Оставшаяся в нашем районе 
группа Медведева под командованием Пашуна от безделья занима-
ется пьянством и бытовым разложением. Покушаются на жизнь 
своего от[ветственного] секр[етаря] Тортуса, указывающего им на 
их разложение и последствия его. Тортус оттуда сбежал и находит-
ся у нас. Просим через НКВД СССР принять меры по воздействию 
на руководителей группы отряда Медведева Пашуна и Бреднева и 
укажите, как быть с Тортус»1168. 

Як бачимо, у діяннях опергрупи наркомату держбезпеки «Пе-
реможці» Д. Медведєва виразно простежуються ознаки організова-
ного злочинного угруповання. Для медведєвців поширеною прак-
тикою були численні кримінальні убивства з провокативною і 
корисливою метою, що залишилися непокараними. 

Червоні партизани були не повстанцями (інсургентами), а ко-
мандос (диверсантами, розвідниками і терористами), точніше ‒ оз-
броєними кримінальними угрупованнями, націленими на диверсій-
ні та розвідувальні дії1169. Адже повстанці зʼявляються внаслідок 
незадоволення панівним режимом і діють в унісон місцевим нас-
троям. Спецназ, навпаки, діє в інтересах держави, що його відпра-
вила у тил противника. Загони радянських командос виконували 
волю вищого командування, не звертаючи увагу на людей, що були 
поруч у повсякденні. Радянські партизани здійснювали диверсії без 
переживань за мирних жителів, чиї страждання зростали через ши-
роке застосування тактики випаленої землі. УПА й польська Армія 
крайова такого собі не дозволяли. Крім розбою, радянським парти-
занам притаманні пияцтво, статева розбещенність, сексуальне на-
силля. 
                                                           
1168 «...Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников...» 
С. 313–314. 
1169 Гогун А. Сталинские коммандос. Украинские партизанские формирования, 
1941–1944. Москва, 2012. С. 486–492; див. також: Кентій А., Лозицький В. 
Радянські партизани 1941–1944: світло й тіні. Київ, 2010. 80 с.; Трофимо-
вич В., Ремарчук Т. Боротьба радянських партизан проти українського виз-
вольного руху на Львівщині. Галичина. 2009. Ч. 15–16. С. 361–370. 
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На початку 1944 р. найбільшою була концентрація радянських 
партизанів у Рівненській та Житомирській областях: 18 зʼєднань у 
складі 115 загонів чисельністю близько 30 тис. осіб. Їх використали 
при проведенні Рівненсько-Луцької наступальної операції 27 січ-
ня ‒ 11 лютого 1944 р. Спроби ж пробитися в Галичину виявилися 
невдалими. Крім загонів П. Вершигори, М. Наумова, М. Шукаєва, 
інші туди не вийшли. Через активну протидію УПА й ОУН підлеглі 
Вершигори і Наумова відступили на польські терени, а Шукаєва ‒ 
на словацькі. 17 березня 1944 р. заступник начальника Українсько-
го штабу партизанського руху Ілля Старинов писав, що радянським 
партизанам у Тернопільській та Львівській областях діяти буде 
важче, ніж у Німеччині1170. 

Командир рейдуючого радянського партизанського зʼєднання 
генерал-майор Михайло Наумов 4 березня 1944 р. у містечку Топо-
рів наказав не відлучатися поодинці, у розвідку вирушати чисель-
ністю не менше відділення (7–10 осіб) з кулеметом1171. Через два 
дні, 6 березня німецький каральний загін спалив с. Завоне Сокаль-
ського району. Загинули 53 жителі та 22 партизани Рава-Руського 
загону (зʼєднання М. Наумова). 

У цих схемах поляки нерідко перетворювалися із союзників 
на заручників і жертв. Після того, як радянська армія повністю опа-
нувала західноукраїнські землі, влітку 1944 р. на польське підпілля 
чекала справжня Голгофа (операція «Сейм», близько 4 тис. засуд-
жених і знищених), а на польську людність (майже 840 тис. осіб) – 
переселення у нинішні кордони Польщі. Така радянська відплата 
вчорашнім союзникам. 

Одночасно структури українського визвольного руху відсте-
жили і не залишили безкарною співучасть польських підпільників у 
потуранні, здійсненні та приховуванні злочинів, здійснених у Ни-
вицях і Трійці. 14 лютого 1944 р. служба безпеки ОУН стратила 
провідника польської боївки с. Адами, керівника пошти в Топорові 
Владислава Філяровського, 1911 р.н., неодруженого, та його звʼяз-
кового, 47-літнього одруженого листоношу в Топорові Миколу 
Забаву. При затриманні вони відстрілювалися з пістолетів: Філя-

                                                           
1170 Кентій А., Лозицький В., Слободянюк М. Радянський рух Опору на оку-
пованій території України. Київ, 2010. С. 29–30. 
1171 Наумов М. Западный рейд. Киев, 1985. С. 230. 
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ровський ‒ марки «Вальтер» калібру 7,65, а Забава ‒ «ФН» калібру 
6,3. Обшукавши дім Забави, служба безпеки знайшла дві радянські 
гранати. Під час нападу радянських партизанів на Нивиці В. Фі-
ляровський не захотів зʼєднати українську поліцію Топорова з пові-
товим містом Буськ начебто через зіпсуту телефонну лінію1172. 

Коли 30 січня 1944 р. до спалених Нивиць прибула німецька 
комісія для встановлення обставин загибелі мирних мешканців, то 
М. Забава виставляв українців ворогами Німеччини («знімав з тру-
пів мазепинки, показуючи німцям», «стягав з наших побитих лю-
дей перстені з рук, на яких були вибиті тризуби») і твердив, що «ще 
прийде час, коли українців будуть мордувати в страшний спосіб, а з 
української шкіри будуть поляки шити чоботи»1173. 

11 квітня 1944 р. служба безпеки ОУН ліквідувала одружено-
го селянина з Дмитрова, поляка Андрія Завадського, що народився 
8 червня 1906 р. в с. Павлів («син Юзі з Грабовських») і закінчив 
семикласну народну школу. У нього вдома знайшли карабін «Ра-
дом», 70 набоїв, одну гранату. Раніше він був конфідентом (таєм-
ним агентом) польської поліції та НКВС. Через нього заслали до 
Сибіру трьох українських патріотів Івана Балембу, Петра Пупця, 
Миколу Швейка. Завадський «за німців доносив, що в Дмитрові 
перебувають українські повстанці», а 27 січня 1944 р. разом із ра-
дянськими партизанами у Нивицях, озброєний карабіном, «викону-
вав свою ганебну роботу, мордуючи людей»1174. Місцеві мешканці 
його впізнали. 

У документації Львівського крайового проводу ОУН(б) збе-
рігся друкований двосторінковий «Надзвичайний звіт про події в 
Нивицях» від 17 лютого 1944 р., складений підпільниками на псевдо 

                                                           
1172 Протокол у справі страти Філяровського Володислава за антиукраїнську 
діяльність. 14.02.1944 р. Електронний архів українського визвольного руху. 
URL: avr.org.ua/index.php/viewDoc/9957 (дата звернення: 12.03.2021). 
1173 Протокол у справі страти Забави Миколи за антиукраїнську діяльність. 
14.02.1944 р. Електронний архів українського визвольного руху. URL: avr.org. 
ua/index.php/viewDoc/9715 (дата звернення: 12.03.2021). 
1174 Протокол про діяльність і ліквідацію Андрія Завадського. 11.04.1944 р. 
Електронний архів українського визвольного руху. URL: avr.org.ua/index.php/ 
viewDoc/9708 (дата звернення: 12.03.2021). 
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«Бурий» та «Кедр»1175. У ньому йдеться про те, що 27 січня 1944 р. 
на Нивиці та Трійцю напала велика «комуністична банда» (близько 
700–800 осіб), яка складалася з поляків, євреїв, росіян, українців і 
була озброєна кулеметами, гвинтівками, гранатами, фінками. Вона 
прибула зі східного напрямку ‒ сіл і присілків Панькова, Станіс-
лавчик, Козаки, Бовдури (Бродівський район), що на межі з Рівнен-
ською областю. 

Нападники розігнали сільську варту Нивиць: один вартовий 
загинув, а двоє втекли і сповістили односельців про небезпеку. З 
боку Трійці до Нивиць вирушив рій Української національної само-
оборони Володимира Федишина-«Кармелюка», підсилений 6 вій-
ськовими (всього 17 осіб). Четверо з рою атакували й оточили хату, 
де ймовірно розмістився штаб противника. Районовий «Самар» і 
стрілець «Вовк» увірвалися в кімнату, де світилася лампа і були два 
десятки ворогів. Після короткої стрілянини, підірвавши гранату, 
«Самар» і «Вовк» покинули приміщення, в якому мало хто вижив. 
Прибульці, що квартирували в інших хатах, контратакували і, втра-
тивши 7 бійців, рій відступив через річку, що на віддалі 800 м від 
села. Під час відходу, за 300–400 м від Нивиць загинув «Карме-
люк». Противник припинив переслідування і повернувся в село. 
Всього загинули 9 бійців УНС, втрати ворога невідомі, оскільки 
«вони трупів своїх людей забирали із собою, щоб селяни не знали, 
скільки з них впало». 

Відтак «поведінка большевицької банди в селі Нивиці і в 
Трійці була варварською». Грабували все підряд. Зловили близько 
70 селян, зокрема жінок, і допитували під тортурами: хто стріляв і 
де зброя. Потім із завʼязаними очима заводили до однієї стодоли, де 
кати з пилами і сокирами вкорочували руки і ноги, здіймали жив-
цем шкіру, добивали ударами сокири по голові. До вечора таких 
жертв було вже 35, серед них 3 німці-форстшуци, що приїхали в 
село за підводами. О 17-й годині радянські нападники підпалили 
стодолу із закатованими, а також усе село з кількох боків. Коли за 

                                                           
1175 Надзвичайний звіт від 17 лютого 1944 р. про напад більшовицької банди 
на с. Нивиці 27 січня 1944 р. Електронний архів українського визвольного 
руху. URL: avr.org.ua/index.php/viewDoc/8354 (дата звернення: 12.03.2021); 
Воєнна округа УПА «Буг» : документи і матеріали (1943–1952) / упоряд. 
В. Мороз, О. Вовк. Київ ‒ Торонто, 2009. Кн. 2. С. 22, 25–27. 
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селом розпочалася перестрілка, вони втекли тим же шляхом, яким 
прийшли. Загалом від «банди червоних» загинули тоді 39 осіб: 
9 членів УНС у бою, 1 член «Юнацтва» ОУН, 6 симпатиків ОУН, 20 
українських громадян, 3 німці. У цілому розглянутий «Надзвичай-
ний звіт про події в Нивицях» є реальним відображенням предмета 
викладу, хоча потребує уточнень і деталізації, про що далі. 

 
Улюбленці радянської та сучасної російської пропаганди 

 
Після Другої світової війни у СРСР бестселерами (за тиражами 

і частотою видань) стали мемуарно-документальні книжки Дмитра 
Медведєва (22 серпня 1898 – 14 грудня 1954), кадрового офіцера 
НКВС і НКДБ – капітана державної безпеки, що дорівнювало ар-
мійському званню полковника. Для панівної комуністичної ідеоло-
гії ці твори були цікаві насамперед у контексті гіперболізованої 
міфотворчості з приводу терористичної діяльності у Рівному і 
Львові Миколи Кузнєцова (27 липня 1911 – умовно 2 (9) березня 
1944 або значно пізніше). На замовлення тоталітарної держави пи-
салися книги, ставилися вистави, знімалися фільми. 

Серед радянських розвідників Микола Кузнєцов посів особли-
ве місце. Усе його життя ‒ немов збірка міфів, зокрема про без-
доганне володіння німецькою мовою та знання східнопрусського 
діалекту. Адже ніхто з ним спеціально вимову не відпрацьовував. 
Подібне наводить на думку, що в Рівному Паулем Зібертом був не 
Кузнєцов, а інша людина1176. Найвірогідніше – справжній німець зі 
Східної Пруссії. Бойовиком, що стріляв гітлерівських функціоне-
рів, міг бути справді Кузнєцов. Він короткочасно діяв у німецькій 
формі, але тривалий час із німцями не спілкувався через можливе 
швидке викриття. 

Як не парадоксально, позапартійний Микола Кузнєцов не мав 
жодного радянського військового звання, а його посада промовис-
та – розвідник-бойовик оперативної групи 4-го управління народ-
ного комісаріату державної безпеки СРСР «Переможці». Це відзна-
чено у листі-представленні до звання Героя Радянського Союзу, 
підписаному начальником управління Павлом Судоплатовим 16 
жовтня 1944 р. Раніше М. Кузнєцова нагородили орденом Леніна 

                                                           
1176 Райхель Ю. Iз розвідником Кузнецовим не все ясно. День. 2011. 2 грудня. 
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(26 грудня 1943 р.), медаллю «Партизану Вітчизняної війни» 
I ступеня (29 червня 1944 р.). 

У нагородному листі одночасно фігурують дві версії загибелі 
М. Кузнєцова1177. Спочатку мовиться, що він «героїчно загинув у 
боротьбі з німецькими загарбниками», а наприкінці – «загинув у 
бою з бандою націоналістів (бандерівців)». Такі суперечливі твер-
дження в одному і тому ж офіційному документі є неприпустимими, 
тим більше з боку наставника і куратора радянських розвідників 
П. Судоплатова. Подібне є нормою для опусів псевдолегендарних 
постатей типу Д. Медведєва, коли про одну і ту ж подію в різних 
мемуарних творах, зокрема й того самого автора, даються супе-
речливий фактаж і відмінні інтерпретації. 

Особистий військовий подвиг М. Кузнєцова, начебто гідний 
геройського звання, полягав у шести терористичних актах у містах 
Рівне (центр райхскомісаріату Україна) і Львові (центр дистрикту 
Галичина). Там від пострілів із його пістолета загинули 8 німець-
ких чиновників і військових, але, що характерно, лише другого 
плану, інколи випадкових. У Рівному 1943 р. він застрелив керів-
ника фінансів райхскомісаріату Ганса Геля і старшого інспектора 
Рівненського гебітскомісаріату Адольфа Вінтера (20 вересня), ко-
мандувача особливим підрозділом генерал-майора Макса Ільгена 
(15 листопада), помічника райхскомісара у судових справах Аль-
фреда Функа (16 листопада). У Львові взимку 1944 р. М. Кузнєцов 
убив заступника губернатора дистрикту Отто Бауера і його секрета-
ря Генріха Шнайдера (9 лютого), а також принагідно двох офіце-
рів – підполковника авіації Ганса Петерса (31 січня), майора польо-
вої жандармерії Каптера (12 лютого). Тобто М. Кузнєцов заслужив 
звання Героя Радянського Союзу не як розвідник (це – літературно-
кінематографічний образ), а як звичайний бойовик – серійний 
убивця. 

З опублікованого витягу нагородного листа Дмитра Медве-
дєва, котрого начальник 4-го управління НКДБ СРСР Павло Судо-

                                                           
1177 Из наградного листа на разведчика опергруппы четвертого управления 
НКГБ СССР «Победители» Н. И. Кузнецова. 16 октября 1944 г. Органы 
государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Мос-
ква, 2007. Т. V. Кн. 2 : Границы СССР восстановлены (1 июля – 31 декабря 
1944 г.). С. 465–467. 
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платов 22 серпня 1944 р. представив до удостоєння звання Герой 
Радянського Союзу, йдеться не про конкретні бойові заслуги, а за 
організацію терористичних актів переважно в м. Рівне (вбивство 
Г. Геля, А. Вінтера, М. Ільгена, А. Функа)1178. Д. Медведєва відзна-
чено найвищою нагородою СРСР 5 листопада 1944 р., рівно через 
9 місяців після завершення розвідувально-диверсійної (насправді – 
репресивно-каральної) місії. До речі, рекордсменом у тому сенсі є 
медведівець Терентій Новак (1912–1983), теж Герой Радянського 
Союзу «заднім числом», але аж через двадцятиліття – від 10 травня 
1965 р. 

Принагідно відзначимо, що у Державному архіві Російської 
Федерації зберігаються особові справи Героїв Радянського Союзу – 
у фонді Верховної Ради СРСР. Гадаю, завдячуючи якомусь скру-
пульозному дослідникові, в майбутньому вдасться «героїчні діяння» 
Дмитра Медведєва деталізувати, щоби зіставити реалії, як у запро-
понованому сюжеті про село Нивиці. 

Наразі інтерес викликають мемуари Д. Медведєва «Это было 
под Ровно» («Це було під Рівним») та «Отряд идёт [спешит] на 
запад» («Загін іде [поспішає] на захід»), що публікувалися окремо 
на правах документальних повістей та як частини мемуарно-доку-
ментального роману «Сильні духом». Йдеться про з півсотні ви-
дань, здебільше російською мовою, починаючи з 1948 р. у Львові 
та паралельно у Москві, потім у багатьох містах СРСР. Ці пропа-
гандистські тиражі є значними навіть за радянськими мірками. 
Приміром, у Москві (видавництво «Молодая гвардия») 1968 р. та у 
Барнаулі («Алтайское книжное издательство») 1985 р. «Сильні ду-
хом» побачили світ накладом по 100 тисяч примірників, а в 1989 р. 
в Москві (видавництво «Правда») – аж півмільйона. В Україні 
востаннє «Сильные духом» Д. Медведєва надрукували у донецько-
му видавництві «Донбас» у 1990 р., тобто ще в радянський час. 

Натомість у сучасній Росії «Сильні духом» в повному варіанті 
випустили у Москві (видавництво «Терра») в 2005 р., а частково – 

                                                           
1178 Из наградного листа на командира опергруппы НКГБ СССР полковника 
госбезопасности Д. Н. Медведева. 22 августа 1944 г. Органы государстве-
нной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Москва, 2007. 
Т. V. Кн. 2 : Границы СССР восстановлены (1 июля – 31 декабря 1944 г.). 
С. 175‒176. 
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мемуарна повість «Це було під Рівним» – у 2008 р., теж у мос-
ковському видавництві – «Вече» (наклади не вказані). Це повʼязано 
з ідеалізацією культових для нинішніх російських спецслужб по-
статей Героїв Радянського Союзу Миколи Кузнєцова і Дмитра 
Медведєва. 

Не випадково історик-публіцист Теодор Гладков, лауреат пре-
мії Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації за 2000 р., у 
рамках соціально-державного замовлення вкотре за чверть століття 
випустив у Москві про них біографічні книги поважного обсягу – у 
1998, 2001, 2004, 2005, 2011 рр. накладами від чотирьох до десяти 
тисяч примірників1179. На стилізованих під легенду прикладах про 
начебто найкращого розвідника (М. Кузнєцова) і керівника найліп-
шого розвідувально-диверсійного загону НКВС (Д. Медведєва) ви-
ховують сучасну російську молодь, як у радянську (комуністичну) 
пору. Щоправда, папір уже економлять, тому тиражі на порядок 
менші. 

Знову ж таки, наразі пильну увагу привертає не вся мемуарна 
белетристика Д. Медведєва під назвами «Загін поспішає на захід» 
(тільки її одинадцята глава) і «Це було під Рівним» (один із 
прикінцевих розділів «Зрадницька тишина»)1180. В унісон написані 
відповідні пасажі мемуарів головного лікаря медведєвської опер-
групи Альберта Цессарського (розділ «Останній рейд»1181), що теж 
перевидавалися, але рідше і значно меншими тиражами (у 1977 р. – 
50 тис. прим.). 

У тому ж дусі, але із цікавішими недомовленими нюансами 
написаний мемуарний гросбух Миколи Гнидюка тиражем 150 тис. 
прим. (розділ «Загін іде на Львівщину»)1182. Історик і публіцист 

                                                           
1179 Гладков Т. С места покушения скрылся: Н. Кузнецов. Москва, 1998. 
399 с.; Его же. Кузнецов. Легенда советской разведки. Москва, 2004. 448 с.; 
Его же. Медведев – супердиверсант Судоплатова. Москва, 2005. 511 с.; Его 
же. Николай Кузнецов. Екатеринбург, 2011. 381 с.  
1180 Медведев Д. Сильные духом. Москва, 1989. С. 463‒468; Его же. Это было 
под Ровно. Москва, 1968. URL: militera.lib.ru (дата звернення: 12.03.2021). 
1181 Цессарский А. Записки партизанского врача. Москва, 1977. С. 266–268. 
1182 Гнидюк М. Прыжок в легенду. О чем звенели рельсы. Москва, 1975. 
С. 382–386. 
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Теодор Гладков на ці писання цілковито опирається ідейно і факто-
графічно, приміром, у главі 16 біографії М. Кузнєцова1183. 

Сукупно це один бік барикад – навʼязливі містифікації вете-
ранів НКВС, НКДБ і КДБ СРСР, які ретельно маскують свої зло-
чини проти людяності псевдогероїчними вигадками про знищення 
німецьких окупантів та українських націоналістів. Ці масовані ата-
ки на суспільну свідомість тривали майже півстоліття після «дру-
гого приходу» радянських військ на західноукраїнські землі влітку 
1944 р. 

На другому боці, на боці жертв радянських партизанів – крає-
знавчі газетні публікації та малотиражна мемуаристика (тиражем 
усього 500 прим.). Вони стали можливими в умовах лібералізації 
свободи слова і друку напередодні розпаду СРСР, наразі від 1990 р. 
Одне з цих видань, на щастя, представлене, як і книги Т. Гладкова, 
у режимі вільного доступу в Інтернет-мережі1184. Отже, можливий 
класичний «перехресний допит» історичних джерел. Щось подібне 
спробували втілити українські вчені та журналісти Микола Свін-
тицький та Сергій Сидоренко в художньо-документальному романі 
«Стрілок» (2009) про М. Кузнєцова, де Д. Медведєву відведено 
осібне місце1185. 

 
Виконавці, жертви і свідки злочину проти людяності 
 
Зауважений у назві дослідження злочин проти людяності 

радянських партизанів став хрестоматійним, потрапив у популярну 
електронну енциклопедію з національно-визвольної боротьби1186. 
                                                           
1183 Гладков Т. Кузнецов. Легенда советской разведки. URL: militera.lib.ru 
(дата звернення: 12.03.2021). 
1184 Міщенко М. Трагедія: траурний мітинг у с. Нивиці. Ленінська молодь. 
1990. 22 березня; Струтинский Н. С больной головы на здоровую. Слава 
Родины. 1990. 13 апреля; Чабаренко М., Паламар С. Трагедія у Нивицях. Мо-
лода Галичина. 1990. 9 серпня; Прус В. Трагедія в Нивицях: 27 січня 1944 р. 
Червоноград, 2004. 40 с. URL: chtyvo.org.ua; radekhiv-city.org.ua; Казанів-
ський Б. Шляхом легенди. Лондон, 1975. 292 с.; Із доповн. 2005 р. 
URL: ukrcenter.com (дата звернення: 12.03.2021). 
1185 Свинтицкий Н., Сидоренко С. Стрелок : исторический роман-трилогия о 
Н. Кузнецове и Д. Медведеве. Брошнив-Осада, 2009. 452 с.  
1186 Нивиці. Квазіенциклопедія ОУН-УПА. URL: oun-upa.national.org.ua (дата 
звернення: 12.03.2021). 
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Доти у виданнях української діаспори зустрічалися відірвані 
від реалій описи, радше – неперевірені відголоски, почасти й нісе-
нітниці, симетричні радянським. Фактографічні викривлення про-
явилися, хоча б у тому, що мовилося про аж восьмигодинний бій 
двох роїв (відділень) української самооборони з «польсько-більшо-
вицькою бандою» (700 осіб, 140 возів) (збірник «УПА у світлі до-
кументів» 1960 р.)1187. 

Інколи плутали час, дійових осіб, масштаби, як-от: ішлося про 
«банди Ковпака», котрі на дві доби в лютому 1944 р. захопили 
Нивиці та спалили 52-х осіб у стодолі, у тому числі 9-річну дівчин-
ку, котра з бабусею прийшла із сусіднього села Опліцька змолоти 
трохи проса1188. Без сумніву, автор тих перекручень чув десь дзвін, 
отож реальна 17-літня жертва стала 9-річною, її загиблий батько – 
бабусею, їх рідні Мукані – Опліцьком тощо. 

Серйозна верифікація історичної події проведена щойно від 
1990 р., коли з ініціативи обласної газети «Молода Галичина» опи-
тали очевидців і записали їхні покази1189. На газетній шпальті опри-
люднили 9 свідчень, а пізніше в окремій книзі – 24. Машинописи й 
рукописи вісьмох із них зберігаються в Електронному архіві україн-
ського визвольного руху (Львів)1190. На цих документах і матеріа-
лах оприлюднені різножанрові праці, зокрема й художні твори 
(оповідання)1191. 

Обставини і суть трагедії ось у чому. 
У середу 26 січня 1944 р. охоронець залізничного вокзалу в 

повітовому місті Радехів Богдан Мандрика повідомив місцевих 
керівників підпільної мережі ОУН «Сурмача» (Федора Шпака) та 
«Сокола» (Євгена Куця), що німецькі правоохоронці готують про-

                                                           
1187 З хроніки дій УПА і збройного підпілля в Надбужанщині. Надбужан-
щина. 1989. Т. 2. C. 182–193. 
1188 Казанівський Б. Нивиці. Надбужанщина. 1989. Т. 2. C. 587–592. 
1189 Чабаренко М., Паламар С. Трагедія у Нивицях. Молода Галичина. 1990. 
9 серпня; Прус В. Трагедія в Нивицях. Червоноград, 2004. 40 с.  
1190 Спогади Куця Євгена про події в Нивицях за 26–28.01.1944 р. від 
16.05.1990 р. Електронний архів українського визвольного руху. URL: avr.org. 
ua/viewDoc/24210/ (дата звернення: 12.03.2021) та ін. (див.: avr.org.ua/ 
viewDoc/24267). 
1191 Скопик Л. Заграва над Нивицями. Педагогічна думка. 2006. № 1. 
С. 101‒103; Літературна Радехівщина. 2010. Ч. 1. С. 117–122. 
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філактично-каральну акцію проти Нивиць. «Сурмач» дав знати про 
це найближчій сотні УПА – «Малинового» (Марʼяна Кравчука), що 
дислокувалася у Золочівському районі. У селі діяв кущовий відділ 
Української національної самооборони Нивиці-Станіславчик. Ста-
ничний Василь Яцина негайно виставив варту на західній та півде-
нній околицях, де очікувалося прибуття ворога. 

Того ж дня біля восьмої вечора по звʼязку ОУН Незнанів – 
Нивиці прийшла невелика група старшин УПА, котрі прямували на 
Волинь, тобто із західного в східному напрямку. Власне, саме зі 
сходу і заходу Нивиці оточували ліси, із півночі – пасовища, сіно-
жаті, поля, а з півдня – річка Радоставка, за якою розкинулося село 
Трійця. Повечерявши, повстанські командири відʼїхали трьома під-
водами від господарки Федора Варехи лісом убік неіснуючого нині 
села Вирки до села Панькова (Бродівський район). Їх відвезли троє 
жителів Нивиць Тимко Куць, Рябий, Семен Яцина. Самі не відаючи 
того, вони щасливо розминулися із загоном Д. Медведєва, що ру-
хався назустріч, але паралельною дорогою із села Станіславчик, яке 
сусідить із Паньковим. 

Уночі на 27 січня, четвер, два самооборонці стояли на чатах 
на західному та південному підʼїздах до Нивиць, аби попередити 
про рух німецьких карателів із боку Радехова і Топорова. Неспо-
дівано зі сходу, з боку Станіславчика, ближче до світанку, біля 
четвертої години у село вʼїхала розвідувальна група кіннотників 
(кавалерійський ескадрон Валентина Семенова). За нею величезний 
обоз – три бойові батальйони. Згадуються їх командири – Георгій 
Маліков, Віктор Семенов й Олександр Базанов, який буквально на-
передодні, у с. Хотин (недалеко від м. Берестечко), помер від якоїсь 
тяжкої хвороби. 

У Нивиці увійшла оперативна група НКДБ Д. Медведєва чи-
сельністю, наближеною до піхотного полку. Фігурують цифри в 
діапазоні від 700–800 осіб, але М. Гнидюк і Т. Гладков наполягають 
на 1,4–1,5 тис. бійців1192. Приблизно стільки ж людей постійно 
проживали тоді в селі. Крім кавалерії та гужового транспорту, у 
медведєвців були два легкові автомобілі, котрі вони спалили при 
втечі, а на озброєнні – дві малі гармати на кінній тязі. 

                                                           
1192 Гнидюк М. Прыжок в легенду. О чем звенели рельсы. Москва, 1975. 
С. 379–380; Гладков Т. Медведев. Москва, 1985. С. 271, 277. 
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Вартових сільської самооборони Івана Вареху і Леона Лавно-
го медведівські кавалеристи полонили, руки за спиною скріпили 
колючим дротом і жорстоко побили. Першим зловили Івана Вареху 
(мав карабін), а за ним чергового у гміні (сільській управі) Марка 
Гаврилюка. 

Прибульці з основної групи представилися, що вони «рускіє 
партізани». У селі Пустельники, котре поруч Нивиць на південний 
захід, спочатку сприйняли кіннотників за донських козаків (власов-
ців) і вийшли вранці на них подивитися. За це поплатилися до вось-
ми селян, їм звʼязали руки і погнали до Нивиць на допит. Дехто з 
них там і загинув. 

Загалом же за медведєвською тактикою ескадрон В. Семенова 
першим вривався в будь-яке село. Згідно з мемуарами М. Гнидюка, 
він «заставляв бандитів [українську самооборону] ховатися у підзе-
меллях», де їх ретельно шукали оперативники1193. Так принаймні 
було напередодні – у селах Берлин і Бордуляки. Між цими селами 
діяв телефонний звʼязок, що було дивиною для півночі Рівненщини 
(Полісся), тому радянські партизани перерізали проводи. Наступ-
ною зупинкою стали Нивиці. Однак тут молодий селянин Богдан 
Куць утік через вікно своєї хати і попередив самооборону сусід-
нього села Трійця. 

Отримавши вістку з Нивиць про захоплення невідомими хат 
повітового провідника ОУН Федора Шпака і війта Леона (Леоніда) 
Панасюка (по вуличному – Дубенського), Володимир Феденишин 
на вишкільній базі зібрав підстаршин (16 осіб) і самооборону села 
Трійця (8 осіб). Одначе він припустився фатальної помилки, не про-
вівши попередньої розвідки. Натомість розділив підлеглих на дві 
групи: до обійсть Ф. Шпака і Л. Панасюка. 

Отже, із сусідньої Трійці негайно вирушили 24 члени підроз-
ділу (боївки) Української національної самооборони. Вони були 
озброєні радянськими автоматами марки ППШ, ручним кулеметом 
системи Дегтярьова, автоматичною десятизарядною гвинтівкою, 
рушницями і гранатами. 

Найбільше поталанило групі, що потрапила до хати Ф. Шпа-
ка, де розмістився медичний персонал загону Медведєва (до десяти 
осіб). Двоє вояків УПА наказали їм підняти руки, один із медве-
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дєвців хотів у них вистрілити, але пістолет дав осічку. У відповідь 
повстанці кинули гранату, закривши за собою двері. Найтяжче по-
ранення дістав якийсь лікар (його прізвище чомусь обминули мед-
ведєвські мемуаристи), йому розірвало живіт і за кілька годин він 
помер. 

Група, що підходила до житла війта, потрапила під щільний 
двобічний обстріл. У двадцятихвилинному бою загинули 11 членів 
самооборони і підстаршин УПА, включно із В. Феденишиним. 
Майже всі вони полягли неподалік добре охоронюваної садиби 
Л. Панасюка, де розмістився Д. Медведєв із своїми заступниками. 
Решту самооборонців відступили у ліс, перейшовши по кладках 
річку Радоставку. 

За словами Д. Медведєва, перестрілка тривала хвилин сорок, 
хоч насправді – удвічі менше. Опісля його підлеглі оточили й по-
грабували Нивиці, десятки селян затримали, допитували і катували. 
А Трійцю, звідки мешканці завчасу втекли, медведєвці перед обі-
дом спалили. До тла згоріли 40 господарств (у 1990 р. складено їх 
перелік). У памʼять свідків врізалося, що почали палити від лісу (з 
південної околиці села) і як над палаючими будівлями літали голу-
би. Серед тих паліїв була красива дівчина, котра пізніше, у середині 
1960-х рр., жила у селищі Красне Львівської області зі своїм чоло-
віком Яковом Нагорним, лікарем поліклініки залізничної станції. Її 
поранили наступного дня, під час утечі, коли під селом Берлин мед-
ведєвці мали важкий бій з сотнею УПА1194. Одначе про це у пар-
тизанських спогадах не йдеться. 

У Нивицях медведєвці біля кожної хати виставили вартових і 
зганяли затриманих до обійстя Семена Панасюка (Накретесова ха-
та). Під вартою опинилися до 70 затриманих. Їх викликали за скла-
деним списком допитували тут же у льосі, а також там, де жив Іван 
Шишка (Біликова хата) та у хаті Григорія Судоми. Звідти із завʼя-
заними руками і повʼязкою на очах відводили до двору Луки Борт-
ника (Заяцева стодола). Одночасно десяткам сімей не дали погоду-
вати худобу, котра ревіла несамовито цілий день. 

Діяльним і зухвалим співучасником злочинів проти людяності 
став лісовий технік – поляк за національністю. Доти він служив 
німцям, будував деревʼянку (дорогу з колод) від Трійці в північно-
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західному напрямку – через ліс до шляху неподалік Монастирка-
Оглядівського. Очевидно, цей технік належав до інформаторів Ар-
мії крайової, що воювала пліч-о-пліч із радянськими партизанами. 
У підсумку він утік разом із «Переможцями». М. Гнидюк – єдиний 
з медведєвців, хто його згадав. Мовляв, це колишній вʼязень тюрми 
Бригідки у Львові, родом із Станіславчика, у Нивицях жив у близь-
ких родичів напівлегально. Начебто він, «якийсь чоловік», розповів 
М. Гнидюку, що «в селі до чорта бандерівців, мельниківців, га-
лицьких есесівців», які повтікали в Трійцу, де у «фашистів» достат-
ньо амуніції та зброї – кулемети, карабіни, пістолети, гранати1195. 

Грабежі та мародерство підлеглих Д. Медведєва в Нивицях не 
мали меж. Вони забирали свиней, коней, фураж, зерно, харчі, одяг, 
вози тощо. Багато медведєвців їздили верхи на конях на вкрадених 
подушках, а жіночі хустки забрали собі на онучі. Із хати Казанів-
ських (по-вуличному – Ковалі), де квартирувала сімʼя греко-като-
лицького священника, винесли все. Так само пограбували хату і 
двір закатованого війта Л. Панасюка, забрали навіть квашену ка-
пусту. Його син Петро (1914 р.н.), котрий врятувався, довго ходив у 
позичених штанах. 

Озброєну грабіжницю – радистку Марію Кіх (1914–1979), по-
тім впізнали за фотографією в книзі «Сильні духом» Д. Медведєва. 
Після війни вона працювала на партійних і державних посадах у 
Львові, була депутатом Верховної Ради УРСР 2–7 скликань – у 
1947–1971 рр., тричі обиралася заступником її спікера (голови). 

Звісно, у мемуарах про свої життєві, політичні та військові 
звитяги, що вийшли тиражем 10 тис. прим., М. Кіх і словом не 
обмовилася про Нивиці1196. Проте 27 січня 1944 р., як пригадали 
свідки, вона наполягала, що «вирізати всіх тут треба до ноги!» 
Разом зі спільниками Марія Кіх забрала силою у домі Володимира 
Феденишина весь одяг: загиблого, його дружини і тещі. Дізнав-
шись, що 30-літня Марія Феденишин є дружиною полеглого в бою 
командира відділу самооборони, декілька медведєвців нещадно по-
били її ногами у власній хаті. Саму ж хату не спалили тільки через 
те, що в ній розмістилися їхні поранені. 

                                                           
1195 Гнидюк М. Прыжок в легенду... С. 382–383. 
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Врятував Нивиці від цілковитого нищення селянин Микола 
Парубочий на прізвисько Полєха, котрий жив скраю села, під 
лісом. Він непомітно пробрався до найближчого містечка Лопатин 
(близько семи кілометрів у північно-східному напрямку), де повідо-
мив про небачений безлад начальнику поліції Василеві Казанівсько-
му. Той оперативно звʼязався з німецьким гарнізоном у Радехові. 

Надвечір, біля шостої години, до західної околиці Нивиць із 
боку Радехова прибув німецький підрозділ – дві самохідні бронема-
шини (панцерники-танкетки) з піхотою (60–70 осіб, або два взводи). 
Медведєвці їх переважали чисельно як мінімум двадцятикратно, 
але чомусь після короткої перестрілки у сутінках поспішно відсту-
пили у східному напрямку – до Станіславчика. А при відході спа-
лили 27 господарств. На щастя, медведєвські палії не зачепили 
деревʼяних церков – у Трійці (1721) та у Нивицях (1878). 

Зачинені в Накретесовій хаті під час перестрілки залишилися 
без варти, тому розбіглися, вибивши двері. У стодолі Луки Бортни-
ка згоріли 27 трупів: 2 німці-дорожники і 25 українських селян, 
убитих на допитах, їм нівечили обличчя, вибивали зуби, відрізали 
руки, ноги, язики, а у жінок груди. 

Знову ж таки єдиним із медведєвців, хто не обійшов мовчан-
кою цього злочину, є його співучасник Микола Гнидюк. Зрозуміло, 
він перевернув усе з ніг на голову: «Ми ж за короткий час роз-
броїли й арештували немало бандерівців, яких зачинили в сараї. 
Відступаючи, залишили там. Гітлерівці, зайнявши ту частину села, 
сприйняли бандерівців за партизанів і жорстоко з ними розправи-
лися: понад півсотні бандитів були спалені живими у сараї»1197. 

Логіки у цьому тексті жодної (як зачинених партизанами, 
можна сприйняти за самих партизанів?). Проте сам факт злочину 
проти людяності визнано, хоч і завищене число загиблих. Інші мед-
ведєвці на кшталт М. Струтинського, не читаючи книжок один од-
ного, нерідко дуже гнівно все геть чисто заперечували. 

Відразу після втечі з Нивиць радянських партизанів односель-
ці кинулись у темряві до залишків стодоли з купою обгорілих тіл. 
Оплакуючи невинно убієнних, вони провели тут ніч. Коли розвид-
нілося, опізнали мертвих. Приміром, Леона Лавного його двадцяти-
літня дружина Ярослава виявила за клаптями вишитої сорочки і за 
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паском, затягнутим на шиї покійного. Галина Кемпник, 1929 р.н., 
зазначила: «У стодолі, де партизани спалили людей, трупи лежали 
один на однім, на купі, так ніби їх поскладали. Деякі були із завʼя-
заними очима, декілька рук і ніг лежали збоку». 

Того ж дня, у пʼятницю 28 січня, у селі поховали десятьох із 
11 загиблих самооборонців: девʼятеро загинули біля хати війта, 
один – на околиці села, а де загинув і похований ще один не вказано. 
Мародери-медведєвці зняли з них одяг і взуття. Загиблих поховали 
на Нивицькому цвинтарі без відправи, бо 30-літній парох Богдан 
Горбачевський (родом із Сокальщини), надломлений від побачено-
го і пограбований до тла, вранці 28 січня назавжди покинув село. 
Він виїхав із вагітною дружиною і двома дітками – донькою і си-
ном. У день медведєвських екзекуцій священник і його дружина 
враз посивіли. Селянин Семен Дубовець усю родину відвіз у Со-
каль. Попередній парох Нивиць Степан Книш (1898‒1940) загинув 
у радянській вʼязниці. 

Через день, 30 січня, у неділю після обіду, до Нивиць приїха-
ли восьмеро німців – представники окупаційної влади і фотоко-
респонденти. Сімʼї погорільців розмістилися у рідних і сусідів. 
Новим війтом став Ярослав Фединишин. Коли через півроку в село 
ввійшли регулярні радянські війська, місцеві мешканці заховалися 
в лісі, чекаючи нової кривавої розправи. Примітно, багато свідків 
трагедії воювали в сотнях УПА «Гамалія», «Чумаки», «Мали-
нового». 

Усього підлеглі Д. Медведєва у Нивицях 27 січня 1944 р. 
убили 40 осіб: 25 селян, 11 бійців української самооборони, 3 
німецьких солдатів, 1 радянського партизана. Ці троє німців не-
обачно зранку прийшли з Топорова в Нивиці за фірманами з возами 
для будівництва деревʼяної дороги до Монастирка-Оглядівського. 
Їх біля Кацюбової стодоли поранив з автомата медведєвець, який 
заховався за дубом. Двох із них ще живими на дрючках партизани 
занесли у стодолу і добили кілками, проламавши черепи, аж не 
витік мозок. 

Окрім того, зранку медведєвці змусили одного зі своїх ви-
копати собі яму під оборогом за Матвісиками (за хатою Олекси 
Шпака) і за щось розстріляли. Селяни припустили, що за ухилення 
від участі у злочині проти людяності – «не хотів людей мордувати» 
(свідок Іван Казанівський, 1931 р.н.). Також у стодолі під Іванчико-
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вим дубом (володіння Сави Казанівського), загорнувши у вкрадені 
ліжники, медведєвці поховали свого лікаря, котрий помер від роз-
риву гранати у хаті Шпаків. При втечі вони цю стодолу самі ж спа-
лили, від могили не залишилося ні сліду. 

Цивільні жертви оперативної групи «Переможці» Д. Медве-
дєва були закатовані з особливою жорстокістю, акуратно складені 
один на одного в штабель і підпалені у стодолі. Ось описи деяких із 
них: 

1. Волошин Анна, 1914 р.н., йшла за молоком для двох своїх 
дітей віком 2 і 4 роки (відрізали груди). 

2. Гнатишин Іван, 1922 р.н., із с. Трійця (вибили зуби, відру-
бали ступні ніг, задушили його ж паском). 

3. Лавний Леон (Леонід), 1920 р.н. (одна рука висіла тільки на 
жилах, задушений своїм же паском). 

4. Панасюк Леон (Леонід), 1889 р.н., сільський староста (вко-
ротили руки і ноги). 

5. Смаль Андрій, ? р.н., із с. Мукані, привіз на підводі змолоти 
просо (понівечили обличчя, вибили зуби, задушили його ж паском). 

6. Смаль Ганна, 1927 р.н., донька А. Смаля (відрубали ноги, 
вирізали язик і груди). 

7. Шумський Василь, 1924 р.н., ремонтував взуття медведєв-
цям (за носіння на руці перстня з тризубом вирвали язик, відрубали 
ноги). 

Те саме спіткало решту: Петра Боднарчука (1923 р.н.) із Трій-
ці, вартового самооборони Івана Вареху (1914 р.н.), Григорія Гав-
ліцького (1924 р.н.), брати Гаворів – Василя (1924 р.н.) і Федора 
(1920 р.н.), Степана Гавора (1923 р.н.) із Пустельників, чергового у 
гміні Марка Гаврилюка (1901 р.н.), Михайла Гнатишина (1901 р.н.) 
із Трійці, Дмитра Грабинського (1925 р.н.), Данила Доскоча 
(1911 р.н.) із Трійці, Федора Казанівського (1908 р.н.), підрайо-
нного ОУН Михайла Лавного (1922 р.н.), Романа Левуся з Трійці 
(1914 р.н.), Софію Мостову (1910 р.н.) із с. Стовпин, Петра Разіка 
(1910 р.н.), Василя Шпура (1924 р.н.), станичного ОУН Василя 
Яцину (1920 р.н., невдовзі мав одружитися на Анастасії Панасюк, 
молодшій доньці загиблого війта), Дмитра Яцину (1925 р.н.). 

Серед убитих і підпалених у стодолі були мешканці пʼяти сіл: 
Нивиці, Трійця, Пустельники, Мукані, Стовпин. Переважали моло-
ді – 17–24-літні. 
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Найімовірніше, маємо справу з почерком сумнозвісної спецко-
манди Д. Медведєва – «загону Кривуліна». У чому саме його сут-
ність? Відповідь на це частково є в мемуаристиці. Так, у Нориль-
ському міському архіві (Росія) зберігаються 33 рукописні шкільних 
зошити (майже 500 сторінок) зі спогадами згаданого командира 
кавалерійського ескадрону розвідки Валентина Гавриловича Семе-
нова (1923–1994), котрий після війни працював геологом і про-
живав у Норильську 1970–2004 рр. Йому належать опублікована 
накладом 5 тис. примірників у Красноярську тематична книжка 
1981 р., ретельно відредагована і відлакована1198. Такі ж мемуари 
інших співучасників злочинів у селах Нивиці та Трійця1199. 

Власне, справжні спомини В. Семенова залишилися тоді поза 
увагою видавців із цензурних міркувань і знайшли своє місце на 
архівній полиці. До них звернулися журналісти газети «Заполярная 
правда» (Норильськ) двома й трьома десятиліттями пізніше, зокре-
ма подавши їх розлогий виклад (на жаль, без відображення подій 
січня-лютого 1944 р., вочевидь, через натуралізм, що десакралізує 
радянських диверсантів). 

Адже мемуарист відверто описав порядки в опергрупі «Пере-
можці»: «Першим зрадником, який скоїв злочин і втік, виявився 
партизан Кривулін. Його спіймали і розстріляли. З тих пір в загоні 
зʼявився вираз «відправте його в загін Кривуліна». Особисто Мед-
ведєв вистрілив в потилицю партизану, за яким було дві провини. 
По-перше, потрапляв в полон до німців; по-друге, в любовному 
угарі, по пʼянці розбовкав молодичці секретну інформацію про роз-
відника Кузнєцова. Пʼяниці та базіці нема місця на землі – моти-
вував своє рішення Медведєв. 

У загін прибивалося багато євреїв. Воювати вони не хотіли, 
просилися на підсобні роботи. Одного разу один з них, Ісаак, втік. 
Його спіймали і повісили на найвищій березі. Ісаак висів, поки не 

                                                           
1198 Семенов В. Отряд особого назначения. Красноярск, 1981. 142 с.  
1199 Королев Н. Отряд особого назначения. Москва, 1968. 109 с.; Стехов С. 
Загін особливого призначення. Київ, 1979. 157 с.; Харитонов Б. На исходе 
ночи. Львов, 1978. 216 с.  
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впав. «Може, це і жорстоко, – пише Валентин Семенов, – але втечі 
із загону після цього припинилися»1200. 

За розповіддями свідків можна частково реконструювати по-
слідовність убивств у Нивицях. У числі перших у штабель мертвих 
медведєвці поклали двох німецьких солдатів та І. Гнатишина, ос-
кільки при опізнанні вони лежали знизу. Г. Гавліцького забрали на 
допит одразу після ранкової перестрілки. Л. Панасюк загинув ра-
ніше В. Яцини, Л. Лавного, В. Шпура і трьох Гаворів. 

Наведене відоме завдяки опублікованим спогадам 24 свідків 
цього злочину. Їх свідчення записані 16 і 29 травня, 1 липня 1990 р. 
Подаю їх перелік: 

1. Боруцький Василь Демʼянович (назвисько «Малий»), ? р.н., 
с. Трійця, в їхній хаті ночував рій (відділення) кущового самообо-
ронного відділу – 9 стрільців, особисто рятував худобу із підпале-
ного медведєвцями господарства. 

2. Боруцький Ярослав Михайлович, 1932 р.н., Трійця. 
3. Гладишева (Казанівська) Олена, 1926 р.н., Нивиці, із тіткою 

(Гавліцькою Т. Ф.) перебувала у Некретесовій хаті під арештом 
серед більш як півсотні затриманих, була присутня при опізнанні 
загиблих у стодолі. 

4. Горилюк (Казанівська) Ольга Савівна, 1920 р.н., Монасти-
рок-Оглядівський, того дня, починаючи з обіда, перебувала під 
арештом у Некретесовій хаті. 

5. Гнатишин Григорій Дмитрович, 1925 р.н., Трійця, брат за-
катованого Гнатишина Івана.  

6. Казанівська Марія Григорівна, 1926 р.н., Нивиці (Біликова 
хата). 

7. Казанівський Іван Григорович, 1931 р.н., Нивиці, його бать-
ка медведєвці взяли до Біликової хати свиней смажити, а тітка Тек-
ля Шишка брала участь в опізнанні вбитих. 

8. Кемпник Галина Миколаївна, 1929 р.н., Нивиці, на той мо-
мент жила у Пустельниках. 

9. Кухта Данило Іванович, 1938 р.н., Нивиці, в їхньому дворі 
медведєвці розташували свою похідну кухню. 

                                                           
1200 Рычкова Т. Старшина Сорви-голова. Заполярная правда. 2000. 3 мая; 
Маскин В. «Вальтер» № 200343. Заполярная правда. 2010. 10, 24 марта, 13 ап-
реля, 5, 25 мая, 22 июня, 20, 28, 29 июля. 
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10. Куць Володимир Васильович, 1934 р.н., Нивиці, бачив як 
вели на допит побитого В. Яцину (кров текла з голови). 

11. Куць Євген Григорович, 1926 р.н., Нивиці. 
12. Куць Ірина Богданівна, 1938 р.н., Нивиці, донька Теклі 

Куць, один із медведєвців кинув у неї запалений сніп соломи. 
13. Куць Текля Тимківна, 1919 р.н., Нивиці, в їх хаті розмісти-

лися радисти, готувала медведєвцям їжу, батько повіз напередодні 
старшин УПА на Волинь. 

14. Лавна (Феденишин) Анастасія Семенівна, 1928 р.н., 
Нивиці. 

15. Лавна Ярослава Федорівна, 1923 р.н., Нивиці, дружина за-
катованого Леона Лавного. 

16. Маковецька (Смаль) Ольга Андріївна, 1917 р.н., Мукані, 
донька і сестра закатованих Андрія Смаля і Ганна Смаль, які по-
їхали 27 січня 1944 р. зранку в Нивиці молоти просо на млинку в 
господаря Луки Кріси. 

17. Особа Ірина Семенівна, 1928 р.н., Нивиці, сестра закатова-
ного Василя Шумського. 

18. Паламар Степан Іванович, 1935 р.н., сусід у с. Мукані 
закатованих батька і доньки Смалів. 

19. Панасюк (Буткевич) Марія Лукʼянівна, 1930 р.н., Нивиці, 
невістка у Накретесовій хаті з 1948 р., їй усе розповіла покійна 
свекруха Параскевія Панасюк. 

20. Панасюк Петро Леонович, 1914 р.н., Нивиці, син закатова-
ного війта Леона Панасюка. 

21. Парубоча Марія Федорівна, 1926 р.н., Нивиці. 
22. Рябий Василь Лукʼянович, 1933 р.н., Нивиці, бачив як вели 

до Накретесової хати загиблих Федора Гавора, Леона Лавного, Ва-
силя Шпура. 

23. Феденишин Марія Тимківна, 1914 р.н., Нивиці, дружина 
полеглого в бою Володимира Феденишина. 

24. Шпак Григорій Олексійович, 1934 р.н., Нивиці, в їх хаті 
розмістилася медична частина опергрупи Медведєва (до десяти 
осіб), батько сидів під арештом у Накретесовій хаті. 

Перелічених очевидців складно запідозрити в заангажованості. 
В їхніх свідченнях нема злості, є правдива мозаїка. Вони приміти-
ли, що багатьом підлеглим Д. Медведєва були притаманні гуманні 
якості, що проявлялися під час учинення злочину проти людяності. 
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Так, партизан-вартовий у Некретесовій хаті обіцяв 18-літній Олені 
Казанівській, що «єслі наши будут дверь закривать, я тєбя випущу». 
Люди вціліли. Коли дівчину Марію Маковецьку «взяли партизани 
сподні їх латати», то «якийсь був серед них совісний, говорив їй 
нікуди не ходити, бо пропаде» (Ольга Маковецька, 1917 р.н.). Вона 
залишилася живою. Натомість Ганна Волошин не послухалася ін-
шого партизана, котрий радив сидіти вдома, не йти за молоком, бо 
не вернеться (Іван Казанівський, 1931 р.н.). І вона загинула, у неї 
вирізали груди. 

Деякі медведєвці під час грабежів поводилися стримано, якщо 
доречно так мовити. Інколи вони повертали силоміць зняті з селян-
ських ніг чоботи, коли ті не підходили за розміром. Шестилітній 
Ірині Куць, яка розплакалася, одна з радисток теж повернула 
(жбурнула в обличчя) забрані речі – зелений плащик і хустку, ме-
режану рожевим віночком. 

 
Ухилення воєнних злочинців від покарання 

 
Розповіді про злочини диверсійно-терористичної групи Мед-

ведєва в селах Нивиці та Трійця передаються від покоління до поко-
ління. На виконання Програми Львівської обласної ради із вшану-
вання місць загибелі та поховань борців за незалежність України у 
неділю 2 грудня 2012 р. в Нивицях урочисто освятили хрест памʼяті 
вбитих терористами-«медвєдєвцями»1201. Депутат Львівської об-
ласної ради Остап Стахів під супровід бандури виконав пісенно-
музичний твір, написаний з приводу трагічних подій. 

Після війни у селі Нивиці за фотографіями в книзі Д. Медве-
дєва «Сильні духом» пізнавали злочинців. Уважно читаючи текст, 
очевидці подій 27 січня 1944 р. трактували його як суцільну брех-
ню. Мабуть, чимало неправди й у радіограмах, відправлених у 
Москву Д. Медведєвим. Тому вони досі не оприлюднені, бо це теж 
прекрасна нагода переконатись, як у Радянському Союзі військові 
злочинці діставали геройські зірки та ще й «заднім числом». 

Найпершу правдиву публікацію про трагедію Нивиць поміс-
тила Львівська обласна комсомольська газета «Ленінська молодь» 

                                                           
1201 Янюк-Максимець М. Освячено памʼятний хрест в селі Нивиці. Народна 
справа. 2012. 9 грудня. 
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(невдовзі перейменована як «Молода Галичина») 22 березня 1990 р. 
Вона викликала нервову реакцію штучно глорифікованої когорти 
радянських партизанів – десяти колишніх підлеглих Д. Медведєва, 
зокрема згаданого А. Цессарського, а також полковника КДБ у від-
ставці Миколи Струтинського (1 квітня 1920 – 11 липня 2003), 
котрий на схилі віку проживав у Черкасах і був активістом Соціа-
лістичної партії України. 

Збурив спокій ветеранів репресивних структур тоталітарного 
режиму нейтральний репортаж Максима Міщенка, спеціального 
кореспондента тоді ще комсомольської газети. Йшлося про веле-
людний мітинг-реквієм у с. Нивиці, освячення могил односельців і 
бійців місцевої самооборони, загиблих унаслідок раптового нападу 
радянських партизанів. 

До полеміки М. Струтинський підключив газету Прикарпат-
ського військового округу СРСР «Слава Родины» 13 квітня 1990 р. 
Усі злочинні ексцеси в Нивицях 27 січня 1944 р. він наперед відніс 
на рахунок «гітлерівців та їх посібників», наполягаючи на залізній 
дисципліні у загоні Д. Медведєва, на тому, що «найменший вияв 
мародерства, образи чи приниження місцевих мешканців строго ка-
рався». Та це від лукавого. 

Найкраще оту міфічну дисциплінованість і героїчну жертов-
ність розвіюють витяги із щоденника командира загону ім. Й. Cта-
ліна Чернігово-Волинського зʼєднання Григорія Балицького (1906–
1989), котрий став Героєм Радянського Союзу 7 березня 1943 р. Він 
описав шість затяжних алкогольних гулянь із Д. Медведєвим за со-
рок днів (15 жовтня – 25 листопада 1943 р.) у лісах північної части-
ни Рівненської області. Цитую відповідні витяги мовою оригіналу: 

«15 октября 1943 г. Сегодня приехал тов. Медведев со своей 
свитой... Целый день почти пьянствовали в связи с приездом 
тов. Медведева. Водка была его... 

22 октября 1943 г. В 9.00 час. подошёл тов. Медведев со 
своим отрядом, расположился севернее моего отряда. Почти весь 
день пили. У Медведева до черта самогонки, у него имеется свой 
аппарат... 

31 октября 1943 г. Ездил к Медведеву: ох и окопался, чёрт 
побери вроде собирается жить в этих землянках не менее 5 лет. Я 
из этого неудивляюсь, делать ему нечего, а поэтому нужно чем-
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нибудь занять людей. Отряд у него 800 человек, а работает на аген-
турной работе не больше 50‒60 человек... 

3 ноября 1943 г. В часа два приехал тов. Медведев и его за-
меститель по контрразведке тов. Лукин. Погуляли неплохо... 

7 ноября 1943 г. В 15.30 поехал в гости к Медведеву. Немно-
жечко погуляли... 

25 ноября 1943 г. В 12.00 час. уехал тов. Фёдоров со своей 
свитой к Медведеву и Прокопюку в с. Вел. Денисовичи. Я с гру-
ппой разведки провожал своего боевого командира Алексея Фёдо-
ровича Фёдорова. У тов. Медведева пришлось заночевать, так как 
Фёдоров также остался ночевать, погуляли очень хорошо»1202. 

Одночасно свідчення про тортури і вбивства, «відрубані у 
Нивицях руки й ноги» М. Струтинський цинічно назвав «злісними 
наклепницькими вигадками». Адже він добре знав про одіозну 
спецкоманду катів-головорізів («загін Кривуліна») як структурний 
підрозділ опергрупи «Переможці». Причому тут же, у Нивицях, ця 
команда стратила за якусь провину одного зі своїх. Таке не могло 
пройти мимо рядового, не те, що «легендарного» розвідника-
орденоносця. 

У статті-відповіді від 9 серпня 1990 р. «Молода Галичина» 
вмістила витяги із письмових спогадів 9 свідків діянь медведєвців у 
Нивицях. Вони повністю викрили обман М. Струтинського, котрий 
був співучасником злочину проти людяності, на який не поширю-
ється термін давності. Газета «Молода Галичина» дуже сподіва-
лася, та не дочекалася від М. Струтинського судового позову. До 
того ж, згадані десять підлеглих Д. Медведєва вимагали 30 травня 
1990 р. від прокурора Української РСР притягнути журналіста 
М. Міщенка «до карної відповідальності за наклеп». 

Як не парадоксально, серед тих підписантів не бачимо клю-
чової постаті – комісара С. Стехова, котрий в ту пору перебував у 
«зоні звʼязку», принаймні спілкувався з представниками прокура-
тури Рівненської області. Очевидно, стоячи на порозі вічності, 
С. Стехов не захотів кривити душею або ж взяла верх давня осо-
биста неприязнь до М. Струтинського, котрий наперекір деяким 

                                                           
1202 «...Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников...» 
С. 216–217. 
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медведєвцям домігся у липні 1960 р. перепоховання у Львові на-
чебто останків М. Кузнєцова. 

Після оприлюднення у 1990 р. викривальних свідчень для 
ветеранів НКВС-КДБ відкрилася перспектива постати ще перед ра-
дянським судом за військові злочини. Отож спершу крикливі мед-
ведєвці відразу притихли, воліли вийти сухими з води, непокара-
ними. 

Шкода, що гучна справа не потрапила до суду ані тоді, ані 
пізніше. До катів, які не давали невинним жертвам жодних шансів, 
у незалежній Україні проявлено дивний гуманізм. Адже йдеться 
про вбивство через жахливі тортури (включно з розчленуванням) і 
спалення трупів щонайменше 25 цивільних і 2 військових, убив-
ство без суду 1 партизана, знищення шляхом цілеспрямованих під-
палів 67 селянських дворогосподарств у двох західноукраїнських 
селах Нивиці та Трійця. 

Переважно за такі заслуги Дмитро Медведєв 5 листопада 
1944 р. отримав звання Героя Радянського Союзу з врученням ор-
дена Леніна і медалі «Золота Зірка». Після війни він вийшов у від-
ставку, активно друкувався і виступав на всесоюзному радіо, фан-
тазуючи свої подвиги. Його заступник, підполковник Олександр 
Лукін (1901–1975), навпаки, переключився на художню літерату-
ру – детективи. Комісар «Переможців», старший лейтенант дер-
жавної безпеки (майор за військовим відповідником) Сергій Стехов 
(1898–1994) тоді ж, у листопаді 1944 р., став начальником відділу 
управління державної безпеки СРСР у Дрогобицькій області, потім 
у чині полковника – начальником управління у Дрогобицькій та Ві-
нницькій областях (1952–1957). Тобто продовжив карʼєру на стезі 
політичних репресій. 

Не випадково указом Президії Верховної Ради СРСР від 29 
жовтня 1948 р. «за боротьбу з націоналістичним підпіллям на За-
хідній Україні» С. Стехов отримав престижний для радянських вій-
ськових орден Червоного прапора. Цим указом із таким же фор-
мулюванням нагородили аж 1 708 військовослужбовців. Взявши за 
основу радянську ієрархією нагород, слід зауважити, що відзначи-
ли тоді орденами Червоного прапора (49 осіб), Вітчизняної війни 
1 ступеня (193), Вітчизняної війни 2 ступеня (272), Червоної зірки 
(572), а також медалями «За відвагу» (523) і «За боевые заслуги» 
(99). Це лишень один нагородний указ такого штибу. Судячи з 



386 

нього, у Москві вели запеклу війну із західними українцями, бо 
надто щедро роздавали бойові нагороди1203. 

А як же на протилежному боці? За примітним збігом об-
ставин, саме у день медведівського злочину, 27 січня 1944 р., в 
Українській повстанській армії для військових і цивільних осіб за-
провадили нагороди – Золоті та Срібні Хрести. Їх присвоювали під-
пільний уряд (Головна визвольна рада) і Головний військовий штаб 
за поданням головного командира УПА. Йдеться про Хрести бойо-
вої заслуги (двох ступенів – першого та другого класу) і Хрести 
заслуги (за особливу працю для Українських Збройних Сил)1204. 

Від 27 січня 1944 р. і до останнього наказу з нагородженнями 
від 12 жовтня 1952 р., тобто за неповних девʼять років, Срібним 
хрестом заслуги відзначено 150 повстанців, Золотим хрестом за-
слуги – 31, Срібним хрестом бойової заслуги 1-го і 2-го класів – від-
повідно 76 і 128, Золотим хрестом бойової заслуги 1-го і 2-го кла-
сів – відповідно 40 і 32. Отже, за весь час тільки 457 вояків стали 
лицарями найвищих нагород УПА: 354 були удостоєні Срібних 
Хрестів, а 103 – Золотих Хрестів. 

Це свідчить про високий статус повстанських нагород. Після 
1952 р. жодними бойовими нагородами УПА ні в Україні, ні за 
кордоном не нагороджували. Отож можемо порівняти: 1 708 орде-
нів і медалів за боротьбу з УПА тільки за одним радянським указом 
і 457 всіх нагород за самопожертву учасників визвольної боротьби. 

Повернемось до головного фігуранта. Редактор одного з пере-
видань книги Д. Медведєва «Сильні духом» (львівське видавництво 
«Каменяр» 1984 р.) Олег Романчук переконливо показав як низці 
епізодів, повʼязаних із М. Кузнєцовим, бракує логіки у версіях ра-
дянської пори – Д. Медведєва, О. Лукіна, М. Струтинського та ін-
ших1205. О. Романчук підкреслив, що жорстокість Д. Медведєва є 
загальновідомою. На початку 1990-х рр. із цього не робив таємниці 
комісар загону С. Стехов у розмові з помічником прокурора Рів-
                                                           
1203 Приказы по органам внутренних дел и органов безопасности. 
URL: forum.faleristika.su (дата звернення: 12.03.2021). 
1204 Манзуренко В. Лицарі Срібного хреста заслуги. Український визвольний 
рух. 2006. Зб. 8. C. 277–302; Його ж. Лицарі Срібного хреста бойової заслуги 
1-го та 2-го класів. Український визвольний рух. 2007. Зб. 9. C. 248–279. 
1205 Романчук О. Таємниця смерті обер-лейтенанта Зіберта. Світ пригод. 1992. 
№ 2. С. 12–14; Дивосвіт. 2006. № 2. С. 23–31. 
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ненської області В. Мельнишиним. За найменшу провину Д. Мед-
ведєв відправляв своїх бійців до «загону Кривуліна» на розстріл без 
суду і слідства. Тої долі ледве уник М. Кузнєцов влітку 1943 р. За 
наказом Д. Медведєва розстріляли втікачів-євреїв, які шукали у 
радянських партизанів порятунку, хоч є спроби навіяти зворотне. 

Не дивно, що медведєвець Михайло Шевчук мав доручення за 
непевних обставин ліквідувати Миколу Кузнєцова. Загалом життєва 
доля М. Кузнєцов була запрограмована на трагічний фінал – заги-
нути від своїх чи чужих. Його від самого початку «на пташиних 
правах» рекрутували секретним співробітником на чорну працю, 
включно з ролями сутенера і терориста-смертника. 

Попри акторські та лінгвістичні здібності, але із штучно за-
плямованою режимом біографією, у тоталітарній державі М. Куз-
нєцов не мав шансів на престижну карʼєру. Народився і виріс на 
Уралі у сімʼї православних-старообрядців, виключений з комсомолу 
за куркульське походження. Через те змінив у 20-літньому віці своє 
імʼя Никанор на Микола. Відтак засуджений на рік умовно, а у 
1937 р. провів півроку в очікуванні розстрілу у внутрішній тюрмі 
НКВС. Змушений працювати сексотом на різних підприємствах, 
серед творчої інтелігенції та дипломатів, доки його не відрядили у 
Рівне бойовиком. 

Отож елітний офіцер НКВС і ГУЛАГу Д. Медведєв із «друго-
сортним», навіть не військовослужбовцем М. Кузнєцовим не цере-
монився. Втім, за іронією долі, саме через його теракти і в один день 
із ним він став Героєм Радянського Союзу. Є чимало свідчень, як 
Д. Медведєв уперто просив у Москви дозволу розстріляти М. Куз-
нєцова, навіть наказав привʼязати у лісі на кілька днів до дерева, 
коли не вийшло вбити райхскомісара Еріха Коха 31 травня 1943 р. 

У підсумку з М. Кузнецова, заручника і жертви обставин, ра-
дянські ідеологи виліпили героїчний символ. Йому посмертно при-
своїли звання Героя Радянського Союзу, а через півтора десяти-
ліття на Пагорбі Слави у Львові поховали як його прах останки 
якогось німецького офіцера, котрий загинув 9 березня 1944 р. у 
с. Боратин Бродівського району Львівської області. 

Ймовірно, М. Кузнєцов із двома спільниками (колишнім 
німецьким військовополоненим і бойовиком Армії крайової) потра-
пив у полон до підрозділу УПА тижнем раніше за півсотні кіломет-
рів на північний схід, неподалік сіл Білогородка і Верба Дубнівсько-
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го району Рівненської області. Його спільники загинули, а він, 
мабуть, опинився на Заході, принаймні дав про себе знати через де-
сятиліття рідному братові в Свердловськ (Єкатеринбург)1206. За об-
ґрунтованими припущеннями, це призвело до дивних обставин 
раптової смерті Д. Медведєва в грудні 1954 р. 

 
Радіогра зі своїми, кіногротеск для публіки 

 
Чому про це мовимо детально. Річ у тім, що трагічний фінал 

М. Кузнєцова лежить на совісті Д. Медведєва, котрий не зміг його 
раніше розстріляти, тому при найменшій нагоді залишив напризво-
ляще. Село Нивиці просто стало зручним приводом. Спробуємо 
пояснити. 

Глава одинадцята книги «Сильні духом» починається з кро-
кодилячих сліз Д. Медведєва: «Чи знайдемо ми Крутікова в Гано-
вичеському лісі [неподалік м. Перемишляни убік Львова]? Де Куз-
нєцов?». Мемуарист навіть повідав про те, як комісар С. Стехов 
виміряв на карті по прямій відстань від Нивиць до Львова – 60 км 
[стільки ж і до згаданого лісу] і сказав: «Завтра мы будем у цели». 
Себто на місці. За їхніми мірками це близька відстань, один лише 
нічний перехід. Нагадую, що йдеться про мобільну групу НКДБ, 
що пересувалася верхи на конях і рухливими возами. 

Д. Медведєв не розʼяснив, чому ухилився від виконання 
бойового завдання і повернувся на попередню стоянку – поблизу 
с. Хотин (за 30 км по прямій на північний схід від Нивиць). Замість 
чіткої відповіді він різко перефокусував увагу на свою «героїчну» 
поведінку засобом інсинуацій, що нагадують радше гротескний 
сценарій голлівудського блокбастера. Ось його сюжетна лінія, що 
є суцільною вигадкою, за винятком пейзажних і кліматичних по-
дробиць. 

Зима. Біла, порожня, холодна рівнина. [В інших спогадах 
ідеться про відлигу]. За спиною рожева заграва сходу сонця. Село 
Нивиці зустріло радянських партизанів тишею. Жодних постів про-

                                                           
1206 Возницький Б. Таємничі сюжети Другої світової війни. Микола Кузнєцов – 
правда і неправда про нього, вигадки і свідомі перекручення. Дзвін. 2009. 
№ 7. С. 99‒107. 
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тивника. [У дійсності двох вартових сільської самооборони і черго-
вого у гміні передова група кавалеристів звʼязала дротом]. 

У першу ж хату ввійшли командир Дмитро Медведєв, його 
заступник із розвідки Олександр Лукін, комісар Сергій Стехов. Десь 
поруч радистка Марія Кіх. У вічі кидається чорний диск репро-
дуктора на стіні. [Ця хата насправді не була крайньою, першою-
ліпшою, а найзаможнішою – помешканням старости, в якого парти-
занське начальство зупинилося цілеспрямовано. Згідно з вимогами 
німецької влади, на вході до кожного сільського житла висіла 
таблиця з переліком його мешканців]. 

Господар – високий, міцний дід. Із ним у кімнаті молода жінка 
з переляканим лицем. У «Це було під Рівним» мовиться трохи інак-
ше – про літнього селянина та його дружину. Із розмови з госпо-
дарем стає зрозуміло, що в селі німців нема, вони (троє-четверо) 
навідуються, коли вивозять дерево з лісу [для будівництва дороги в 
напрямку сусіднього села Монастирок-Оглядівський]. 

Світає. Дмитро Медведєв доручив командиру першої роти 
Леву Єрмоліну виставити додаткові пости. Травмована спина не 
дає заснути, тому Медведєв іде провірити охорону [або ж «пішов 
кудись» у викладі М. Гнидюка, котрий потім уточнює словами 
Д. Медведєва про те, що йому не спалося, тому «вирішив прогуля-
тися» і вийшов на луки]. За городом у відкритому засніженому полі 
саме він, а не його охоронці, помітив людські силуети. Припав до 
землі [мокрої, бо відлига], щоби краще роздивитися. Вступив із 
ними в діалог та у перестрілку. Через те, що вони говорили україн-
ською мовою, він чомусь одразу встановив, що це бандити («Це бу-
ло під Рівним»). До того ж, причулась іще якась німецька команда. 

Із пістолета Д. Медведєв поцілив у двох автоматників, але 
зненацька потрапив під перехресний вогонь: лежав на снігу [мок-
рому – уточнив М. Гнидюк, який одразу почув лише автоматні та 
кулеметні черги; він передав слова самого Д. Медведєва, що той 
«не встиг витягнути маузер», бо його помітили «бандити» і з авто-
матів відкрили вогонь, тобто не було жодного діалогу] від ворогів 
за пʼять метрів, а від своїх – у двадцяти [якщо з луків чи засніже-
ного поля, то, мабуть, довелося б повзти кількасот метрів]. Одна з 
куль збила шапку, інша прошила петлицю шинелі. Він устиг застрі-
лити упритул нападника в німецькій касці, котрий хотів зняти з його  
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ніг хутряні унти, як із мертвого [відверта брехня]. В якийсь момент 
казах Дарбек Абдраїмов (у М. Гнидюка – Абрагім Дарбек) закрив 
своїм тілом улюбленого командира. 

Довкола строчать кулемети, рвуться гранати, міни. Під зли-
вою ворожих куль Дмитро Медведєв відповз до своїх [за версією 
М. Гнидюка, Б. Сухенко хотів кинути гранату на Д. Медведєва, 
котрий підповзав, а, прицілившись, ледь не натис на курок авто-
мата], які з криком «Ура!» негайно кидаються на ворога. Михайло 
Шевчук, Микола Струтинський, Терентій Новак, Микола Гнидюк 
із комендантським взводом врізалися у ворожу лінію, упритул роз-
стрілюючи противника. З-під плота веде вогонь 12-літній підліток 
Коля Маленький (Микола Янушевський), котрий пристав до мед-
ведєвців під Рівним. 

Врятований Д. Медведєв зразу ж навідався у хату, де розта-
шувалася медична частина. Альберт Цессарський лежав на підлозі 
із забинтованою ногою. [Серед лікарів опергрупи у Нивицях були 
хірурги – кандидат медичних наук із 1939 р. Феодосій Гуляницький 
з Вінниці, болгарка Віра Тодорова Павлова, згодом Герой соціаліс-
тичної праці Болгарії]. У хаті, де зупинився штаб, господаря і гос-
подині вже не було. Начебто О. Лукін вияснив, що тут мешкав ста-
роста, зрадник, який встиг негайно повідомити «фашистів» (німців). 

[В інтерпретації Т. Гладкова в біографіях М. Кузнєцова, 
Д. Медведєва – «німецький прислужник і прихований оунівець, 
навів на загін партизанів підрозділ з української есесівської дивізії 
«Галичина»1207. Теж перекочувало в історичний роман М. Свін-
тицького і С. Сидоренка «Стрілок» (книга друга, розділ «Горбатого 
і могила не випрямить»), де мовиться аж про цілий полк згаданої 
дивізії, що розбив у нічному бою радянських прибульців1208. На-
справді Леон Панасюк не зник і нікого не повідомив, його закатува-
ли медведєвці. Це Богдан Куць утік через вікно свої хати і попере-
див самооборону сусіднього села Трійця]. 

За сорок хвилин бій відсунувся на два кілометри від села. 
Ворог залишив до трьох десятків трупів. На диво, той же О. Лукін 
за документами вбитих [за М. Гнидюком – «полонені розповіли», 

                                                           
1207 Гладков Т. Медведев. С. 272–273. 
1208 Свинтицкий Н., Сидоренко С. Стрелок. URL: only-read.ru (дата звернення: 
12.03.2021). 
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хоча в дійсності нікого з двох роїв (відділень) В. Феденишина не 
полонили] швидко встановив, що йшлося про підрозділ дивізії СС 
«Галичина». 

[Насправді жодних вояків «Галичини» тут і близько не було, 
тим паче у змові з німцями з гарнізону в Топорові (М. Гнидюк). За-
гинули 11 самооборонців, які потрапили під щільний вогонь комен-
дантського взводу, котрий заліг біля хати старости і взагалі не 
контратакував. Стріляли всього хвилин двадцять. Найвірогідніше 
Медведєв із своїми заступниками перечекав у безпечному місці. 
Втрати противника завищені утричі, тобто небагато. Середня ра-
дянсько-партизанська норма їх збільшувати щонайменше удесятеро. 
Це вирахували сучасні воєнні історики]. 

Аби підкреслити свій героїзм, уцілілий, навіть без подряпини, 
зі зціленою, оздоровленою спиною Д. Медведєв закликає у свідки 
спочатку М. Струтинського, котрий начебто дивився на те, як він 
рахував дірки від куль на одязі: дванадцять на шинелі, дві на шапці 
(«Це було під Рівним»). Потім ця естафета чомусь переходить до 
Т. Новака («Сильні духом»). Те саме повторили Т. Гладков («Куз-
нєцов»), М. Свінтицький, С. Сидоренко («Стрілок»). Мовляв, у су-
тичці Д. Медведєв ледь не загинув, його закрив тілом ветеран-мед-
ведєвець, колишній тракторист із Казахстана Дарбек Абдраїмов. 

Тут же боєць Борис Сухенко (до війни моряк у Заполярʼї) 
просить підійти до конаючого Абдраїмова, котрий першим кинувся 
на допомогу Медведєву і потрапив під кулеметну чергу. Після діа-
логу з командиром поранений помирає, щоправда, незрозуміло ко-
ли: через декілька хвилин («Сильні духом») чи за кілька годин («Це 
було під Рівним»). [М. Гнидюк згадав, що тут же, у Нивицях, Д. Аб-
драїмова поховали, чого не було в реальності. До речі, Д. Медведєв 
і словом не обмовився про загиблих із свого загону, лише про 
одного померлого і пʼятьох поранених – Цессарського, ще двох ліка-
рів і двох санітарок. Про розстріляного, звісно, теж ні пари з вуст. 
Взагалі-то відомі лише загальні втрати опергрупи «Переможці» із 
20 червня 1942 до березня 1944 р. – 110 убитих і поранених. Як 
було насправді, ще належить установити]. 

Що далі? В очікуванні нового наступу Д. Медведєв на возі 
обʼїхав село довкола, де в обороні засіли його підлеглі. Появилися 
ворожі бронемашини і танкетки, вдарили крупнокаліберні кулемети, 
пушки і міномети. Спалахнула околиця. Німці боялися ввійти в се-
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ло, наступали із заходу, куди намірилися рушити медведєвці. Через 
обмаль боєприпасів, у сутінках загін Д. Медведєва відійшов. Ніби-
то пришелепкуваті гітлерівці цього не помітили і билися між собою 
ще три години: із лісу по Нивицях стріляли одні, коли інші туди 
увірвалася. Якраз падав мокрий сніг (за спогадами А. Цессарсько-
го) і танув лід на річці Радоставка (О. Гладишева (Казанівська)). 

[Насправді перестрілка із нечисельним німецьким підрозділом, 
що прибув із повітового містечка Радехів із двома бронемашинами, 
але без пушок і мінометів, тривала із півгодини. Німці далі околиці 
не рушили, а з настанням сутінок відбули до місця дислокації. Їх 
радянські партизани чисельно переважали у десятки разів. Німецькі 
солдати мали б стати легкою здобиччю. М. Гнидюк обумовив утечу 
медведєвців тим, що «до світанку на допомогу українським есесів-
цям повинен був прибути з Топорова моторизований підрозділ 
гітлерівців». Це, як у відомому анекдоті про те, коли політики і 
мисливці найбільше брешуть. До Нивиць німці (разом із фотоко-
респондентами – всього вісім осіб) повернулися аж через два дні, 
30 січня, коли ознаки злочину проти людяності радянських парти-
занів стали очевидними]. 

На першому після бою ж привалі радистка Ліда Шерстньова 
урочисто передала Д. Медведєву радіограму. Із Москви категорич-
но наказували повертатися на схід, у найближчий тил Червоної 
армії для переозброєння. Кінець фільму. 

Чому саме такий наказ блискавично надійшов, за день до мети 
(лісу під Львовом), не пояснено. Як і те, чому мобільна група НКДБ 
від Нивиць добиралася до радянських військ десять днів – від чет-
верга 27 січня аж до суботи 5 лютого 1944 р. (залізниця Рівне – 
Луцьк). Якраз із 27 січня до 11 лютого 1944 р. війська правого 
флангу 1-го Українського фронту силами двох армій провели Рівне-
Луцьку наступальну операцію проти лівого флангу німецької 4-ї 
танкової армії (група «Південь»). 2 лютого вони взяли Луцьк, Рів-
не, Здолбунів, але аж 17 березня – Дубно. 

До того ж, є часові нестиковки і відверта фальш. Т. Гладков 
підкреслив, що командир радіовзводу Л. Шерстньова на першому 
привалі прийняла наказ Верховного головнокомандувача Й. Сталіна 
про звільнення Луцька і Рівного. Наказ же про відхід у радянський 
тил надійшов пізніше, на наступному сеансі звʼязку з Москвою. 
Обидва і Д. Медведєв, і Т. Гладков завбачливо не подали дати його 
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отримання. Вони промовчали, що у Нивицях біля хати, де жила 
Текля Тимківна Куць, 1919 р.н., медведєвці поставили вишку (ан-
тену) і радистка 27 січня 1944 р. мала ефір («кричала в рацію: «Я 
земля», і вистукувала щось ключем»). Гадаю, текст цієї радіограми 
багато що прояснив би. Хоч і без того все зрозуміло. 

Як тут не згадати віршовану усмішку Степана Руданського 
«Вовки» 1859 р. Починається вона знаменитим діалогом: «Чого, 
брате, так збілів? // Що з тобою сталось? // Ах, за мною через став 
// Аж сто вовків гналось!» Поступово в усмішці зʼясовується, що не 
йдеться про жодного вовка, бо до смерті втікача налякала звичай-
нісінька миша – «таке сиве та мале, а хвостик, як шило». 

 
Радянське розуміння подвигу: бойкот, провал, обман 
 
Наразі є очевидним, що Д. Медведєв свідомо бойкотував і 

провалив бойове завдання. А. Цесарський відверто зізнався, що бій 
у Нивицях (у його викладі – короткий, жорстокий і чомусь нічний) 
зупинив медведєвців на шляху назустріч М. Кузнєцову. Отже, 
Д. Медведєв на знайшов нічого кращого, як скористатися першим-
ліпшим приводом, розвернутися на 180 градусів, кинути відправ-
лених до Львова напризволяще. 

Виходить, що півторатисячна оперативна група НКДБ СРСР 
спеціально прибула в Нивиці «розімʼяти мʼязи» в двох раундах із 
тривалою перервою – із розрізненими і дуже нечисельними против-
никами – двома десятками «оунівців» і півсотнею німців, зігнати 
злість на двох беззахисних українських селах, дезінформувати мос-
ковське начальство і втекти в радянський тил. Очевидне небажання 
керівництва «Переможців» воювати, тому за крок до мети вони 
різко повертають назад, звідки прийшли. 

Потім Д. Медведєву вдалося під прикриттям П. Судоплатова 
викрутитися, зробити героя із М. Кузнєцова та із себе самого. Саме 
тому його у міфічному зіткненні з дивізією «Галичина», на диво, 
оминули навіть подряпини. Знаючи почерк радянських спецслужб, 
абсолютно логічним є той факт, що після арешту й увʼязнення 
П. Судоплатова (від 21 серпня 1953 р. до 1968 р.) Д. Медведєв про-
жив недовго, трохи більше року. Помер якось неждано вранці 
14 грудня 1954 р., у присутності гості – колишньої розвідниці-
терористки, котра йому чай подавала. Де в той момент перебували 
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дружина та їхня єдина дитина – син Віктор (народився 25 січня 
1947 р.), біографи чомусь не повідомляють. 

Повʼязані з Нивицями реалії виглядають інакше. 6 січня 
1944 р. легендовану під УПА групу в складі 21 бійця на чолі з лей-
тенантом Борисом Крутіковим полковник Д. Медведєв відправив за 
маршрутом Рівне (Цуманські ліси) – Дубно – Почаїв – Броди – 
Золочів – Перемишляни – Львів (ліс під селом Ганачів). Б. Крутіков 
мав осібну підготовку щодо УПА, включно з повстанським жарго-
ном і псевдо «Знайда». Більшість його підлеглих були українцями 
або добре володіли українською мовою. Вони мали дипломи школи 
старшин УПА, здобуті медведєвцями 19 грудня 1943 р. на Рівнен-
щині. Одначе на півдорозі їх швидко вирахували справжні повстан-
ці. Втративши радиста і рацію, вцілілі диверсанти 19 січня 1944 р. 
заховалися в селі Гута-Пеняцька (Бродівський район) під військо-
вим захистом польських націоналістів – підрозділу Армії крайової 
під командою лейтенанта Казимира Войцеховського. 

Інша група (Микола Кузнєцов, Ян Камінський, Іван Бєлов) під 
виглядом німецьких військовослужбовців 15 січня 1944 р. виїхали 
з-під Рівного на авто до Львова через Луцьк. 

Відразу за групами лейтенанта Б. Крутікова і гауптмана Пауля 
Зіберта (М. Кузнєцова) пустився в двохсоткілометровий перехід у 
бік Львова весь розвідувально-диверсійний загін «Переможці» під 
орудою полковника Дмитра Медведєва. У тому, по суті, окремому 
мотострілковому полку особливого призначення на той момент на-
лічували до півтори тисячі бійців. Він швидко пересувався кіньми і 
гужовим транспортом уночі, фактично перейнявши бойовий досвід 
військових формувань Нестора Махна 1918–1921 рр. 

«Переможці» порівняно легко вийшли з місця дислокації в 
сучасній Рівненській області та вступили у північні межі Львівської 
області. Тут їх чекало фіаско, котре пізніше слугувало еталоном под-
вигу за радянськими лекалами. Ось чому повсякчас маємо справу з 
викривленням дійсності та неправдивими відомостями. Якось му-
сили замаскувати те, як півторатисячна лава «легендарних медве-
дєвців» утекла під покровом сутінок після нетривалої перестрілки з 
бійцями української самооборони, розправи на мирними жителями 
і такої ж незначної баталії з німецькими солдатами. Місцем і злочи-
ну, і ганьби спеціально вишколених «Переможців» стало україн-
ське село Нивиці, за 60 км по прямій до Львова. 
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Опісля в Д. Медведєва не було іншого вибору, як дезінформу-
вати кураторів у Москві, проситися на фронт у контррозвідку 
«СМЕРШ», зачищати компрометуючі сліди у повоєнному Львові 
(осінь 1944 р.). Відтак він узагалі перейшов на «літературні хліби», 
творчо запозичивши сумнозвісні постулати нацистського міністра 
інформації та пропаганди Й. Геббельса. 

У тому, що командир «Переможців» кинув напризволяще 
групи Кузнєцова і Крутікова, сумніви навряд чи у кого були. Тому 
даремно після 12 лютого 1944 р. трійка радянських бойовиків (Куз-
нєцов, Камінський, Бєлов) шукали своїх в умовленому лісі. Але до 
справи підключився вагомий чинник – ідеологічна доцільність, що 
вивела радянське розуміння подвигу з гримучої суміші злочинних 
діянь: бойкот і провал завдання, розправа з небажаними свідками, 
тероризм. 

У підсумку ж не вдалося приховати правду про злочинні буд-
ні радянських партизанів на українських землях. Хрестоматійний 
приклад – багатолітня димова завіса над «подвигами» – злочинами 
проти людяності – оперативної групи НКДБ «Переможці» на чолі з 
«легендарним» полковником Д. Медведєвим, Героєм Радянського 
Союзу. 
 

* * * 
 
Зауважений у назві дослідження злочин проти людяності, 

скоєний радянськими партизанами, є типовим. Перша резонансна 
верифікація цієї події проведена 1990 р. Львівською обласною га-
зетою «Молода Галичина» з оприлюдненням девʼяти свідчень оче-
видців. Повніше зібрання показів (24 свідки) побачило світ через 
півтора десятиліття (2004 р.). 8 записів зберігаються в Електронно-
му архіві українського визвольного руху (Львів). Із цієї теми зʼяви-
лась низка публікацій, зокрема художні твори. 

Загалом оперативна група НКДБ СРСР «Переможці» під ко-
мандуванням Дмитра Медведєва 27 січня 1944 р. в селі Нивиці 
вбила 40 осіб: 25 українських селян, 11 бійців української само-
оборони, 3 німецьких солдатів, 1 радянського партизана. Причому 
27 осіб (25 українських селян і 2 німці-дорожники) закатовані з 
особливою жорстокістю та підпалені в стодолі. Серед тих 25 україн-
ців були мешканці пʼяти сіл: Нивиці, Трійця, Пустельники, Мукані, 
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Стовпин, переважно 17–24-літні. Водночас підлеглі Д. Медведєва 
спалили 67 селянських дворогосподарств у селах Нивиці та Трійця, 
скоїли численні грабежі та мародерства. 

Про злочини радянської репресивно-терористичної групи 
Д. Медведєва в селах Нивиці та Трійця добре відомо насамперед у 
формі розповідей (переказів), що передаються місцевим населе-
нням із покоління до покоління. Монументальним і символічним 
«місцем памʼяті» події служить меморіальний хрест у с. Нивиці. 
Його встановили в грудні 2012 р. відповідно до програми Львів-
ської обласної ради із вшанування місць загибелі та поховань бор-
ців за незалежність України. 

Проте від 1990 р. (часу оприлюднення викривальних свідчень) 
донині гучна кримінальна справа не потрапила до суду. Україна не 
виявляє волі розслідувати радянські злочини проти людяності. 
Наразі – вбивство через тортури (включно з розчленуванням) і 
спалення трупів 25 цивільних і 2 військових, знищення підпалами 
67 селянських дворогосподарств у двох західноукраїнських селах – 
Нивиці та Трійця. 

Власне, серед вагомих прикладних наслідків ефективного вті-
лення політики памʼяті щодо радянських репресій у західних облас-
тях України 1939–1953 рр. мусять бути не тільки здобутки у сферах 
освіти, науки, культури. Щонайперше держава повинна вживати 
всіх засобів, аби притягнути до кримінальної відповідальності орга-
нізаторів, виконавців, підбурювачів і посібників злочинів проти 
людяності в кожному конкретному випадку. 

 
Роман Офіцинський 


