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Друкується за ухвалою Редакційної колегії з підго-
товки та випуску серії книг «Реабілітовані історією» по 
Рівненській області (голова редколегії Іван Демянюк). 

9 червня 1996 року в Рівному було проведено гро-
мадські Історико-правові слухання на тему «Що принесли 
В К П ( б ) — К П ( б ) У населенню Рівненщини в 1939—1941 
роках». Слухання проводилися з ініціативи обласної гро-
мади Конгресу української інтелігенції та інших націо-
нально-демократичних організацій спільно з редколегією 
«Реабілітовані історією», 

Із рядом матеріалів громадських історико-правош» 
слухань читача ознайомить даний збірник. 

Редакційно-видавнича група: 

Петро Велесик, Григорій Дем'янчук, Лідія Рибенко, Єв-
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РІВНЕНСЬКИЙ „НЮРНБЕРГ-2" 
9 червня 1996 р. в Рівному у приміщенні найбіль-

шого в місті кіноконцертного залу міського Будинку ку-
льтури відбулись перші на Волині громадські історикс-
правові Слухання про злочинну діяльність ВКП(б) — 
К П ( б ) У проти населення Рівненщини. 

Впродовж майже п'яти годин йшла надзвичайно важ-
ка, гостра, часто до трагізму напружена розмова про те, 
що принесли па червоних багнетах жителям нашого краю 
більшовицька партія та її український «вилупок» восе-
ни тридцять дев'ятого і якими вони залишили нас у 
червні сорок першого своїм вчорашнім «братам по крові» 
— гітлерівським завойовникам. 

Ініціатором Слухань стали Рівненська громада Кон 
гресу української інтелігенції, обласне товариство «Про-
світа», обласне об'єднання політв'язнів і репресованих, 
спільно з редакційно-видавничою групою «Реабілітовані 
історією». 

Безпосередню організацію нечуваної досі на Волині 
акції взяв на себе Рівненський обласний Комітет з 
підготовки та проведення Міжнародного судового проце-
су над К П Р С за злочини тоталітарного режиму 
(«Июрнберг-2»). 

Мета Слухань полягала в тому, щоб на підставі зі-
браних, вивчених та узагальнених документів і матеріа 
лів, доповнених свідченнями живих учасників або їх 
рідних та близьких, порушити клопотання перед Пре-
зидентом, Верховною Радою та урядом України про ор-
ганізацію національного, а відтак Міжнародного суду 
над ідеологією і практикою КПРС. Йдеться про прове-
дення процесу, рівнозначного відомому в історії XX 
століття Нюрнберзькому Міжнародному Військовому Три-
буналові над головними нацистськими злочинцями, що 
проходив у 1945—46 pp. Як відомо, цей Трибунал за-
судив не тільки фізичних осіб — організаторів злочину 
проти людства, але й визнав злочинними супроти людей 



планети саму нацистську партію і її підвідомчі служби 
та організації, що безпосередньо виконували злочинну 
волю цієї партії. 

Нюрнберг-!-!, тобто суд над комунізмом — це велін-
ня часу, бо до брутальності розгнуздана діяльність ни-
нішньої КПУ свідомо повторює не тільки лозунги га 
дороговкази недоброї пам'яті КПРС, але й шляхи реа-
лізації своїх намірів. Вони все ті ж, які вже були 
насильно нав'язані нашому народові і за які він за-
платив страшну ціну. 

Міський Будинок культури був переповнений від по-
чатку і до кінця Слухань. Люди виходили з залу хіба-
що для того, щоб уступити місце іншим, яких на вули-
ці зібралось того дня незліченно багато. Крім рівняй, сю-
ди приїхали жителі найвіддаленіших кутків області, а 
також прибуло чимало громадян з інших областей нашої 
держави. 

На сцені під державним прапором та державним гер-
бом України, за столом, де іншого разу засідає президія, 
на цей раз місця зайняли 12 найбільш відомих та ав-
торитетних істориків та правників краю, а також народні 
депутати України від Рівненщини В. Ковтунець, О. 
Матковський, Р. Омельчук та В. Червоній. Спеціально 
для участі в Слуханнях з Києва прибув член Всеукраїн-
ського Комітету з підготовки Міжнародного Суду над 
КПРС народний депутат України Д. Чобіт. 

Вів Слухання голова обласного Комітету юрист О. 
Матковський. 

Справа за окремим столом розмістилися керівники трьох 
організацій, що виступили ініціаторами Слухань, — голова 
громади КУІ И. Пацула, голова Товариства «Просвіта» 
В. Ковтунець та голова об'єднання політв'язнів і репре-
сованих М. Рудик. 

Стіл зліва не зайнятий. Представники обласного ко-
мітету КПУ, що теж взяли участь у Слуханнях, відмо-
вилися зайняти місце захисника. 

Окремо засідала експертна група в складі юристів В. 
Матвїйчука, Ф. Парамоненка та А. Тененбаума. 

Процедурою Слухань було передбачено заслухати дві 
позовні доповіді історико-правового характеру, а сам-е 
«Про злочинну діяльність ВКП(б)—КП(б)У на Рівненщи-
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ні в 1939—1941 pp.», яку виголосив голова громади КУІ 
доцент УДАВГ Й. Пацула, та «Про ідеологію більшовиз-
му як теоретичну основу злочинної діяльності ВКП(б) — 
КП (б) У», яку оприлюднив член товариства «Просвіта» про-
фесор РДГП В. Михальчук. 

З промовою до учасників Слухань звернувся народний 
депутат України Д. Чобіт. 

Свідчення про злочинну діяльність більшовицьких «ви-
зволителів» у нашому краї протягом 21 місяця «тріумфаль-
ного ходу» радянської влади в 1939—1941 pp. давали 15 
свідків. 

На основі позовних доповідей, свідчень окремих грома-
дян та представлених до Комітету документів і матеріалів 
Слухання прийняли Ухвалу (Вердикт) «Про злочини біль-
шовицького тоталітарного режиму на Рівненщині в 
1939—1941 рр.» 

Окремим рішенням Слухань, за що теж одностай-
на проголосував увесь зал, була Ухвала про публікацію 
матеріалів та документів Слухань для того, щоб 

з часом їх можна було подати до Міжнародного Суду 
над КПРС за злочини тоталітарного більшовицького режи-
му у нашому краї в 1939—1941 pp. 
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ЗЛОЧИНИ БІЛЬШОВИЗМУ 
НА РІВНЕНЩИНІ [1939-1941] 

17 вересня 1939 р. о 18 год. передовий загін Черво-
ної Армії у складі окремого танкового батальйону 45 

стрілецької дивізії без бою зайняв повітове волинське 
місто Рівне. Якщо вірити його командирові, населення 
зустріло червоноармшців квітами та співом «Інтернаціо 
малу». Однак того ж дня під вечір батальйон вступив у 
бій з польськими військами на залізничній "станції 
Рівне. Як читаємо у зведенні про цю подію: «Танки 
негайно відкрили вогонь з гармат і кулеметів. Піля ЗО 
хвилинного бою білополяки здались. В результаті бою на-
ми було захоплено 4 ешелони військових вантажів, два 
танки та взято в полон біля 300 офіцерів та солдатів».' 

Як свідчать архівні матеріали, а також спогади уча-
сників цих подій, просування Червоної Армії на захід 
по території Волині супроводжувалося численними боя-
ми, що пов'язані з кровопролиттям. В боях під Остро-
гом, Мізочем, Тинним, Шацьком, Грубешевим були за-
діяні танки, артилерія, авіація. За визнанням учасників 
боїв, ворог ніс втрати від 300 до 800 офіцерів та жов-
нірів.2 

Згадка про активні бойові дії під час т. зв. «ви-
звольного походу» н*е випадкова. Адже офіційно СССР не 
оголошував війни Польщі. У своїй ноті польському пос-
лу у Москві від 17 вересня 1939 р. було заявлено, що 
«Після 17 вересня 1939 р. Польща перетворилася у зруч-
не поле для всяких випадковостей і несподіваностей, які 
можуть створити загроду для СРСР, а тому Черво-
ній Армії дано наказ перейти кордон і взяти під свій 
захист життя і майно населення Західної України та За-
хідної Білорусії».3 

Таке тлумачення мотивів переходу кордону і взяття 
під свій захист населення і його майна стосовно іншої 
країни, навіть якщо вона втратила свою державність, є 



нічим іншим, як яскраво вираженим актом анексії. Як 
відомо, у міжнародному праві анексія розглядається як 
загарбання, насильницьке приєднання державою території, 
що належить іншій державі або народу. 

Отже, т. зв. «визвольний похід» Червоної Армії 17—28 
вересня 1939 p.. в результаті чого до СССР насильно 
із застосуванням зброї було приєднано територію загаль-
ною площею 190 тис. кв. м. з населенням понад 12 
млн. чоловік, є всі підстави розглядати як анексію, то-
бто злочин міжнародного масштабу. 

Впродовж багатьох років Москва мотивувала приєднан-
ня (возз'єднання) Волині та Галичини до СССР як спро-
бу захистити ці землі від гітлерівського поневолення. «Тру-
дящим українцям і білорусам загрожувало фашистське 
поневолення, — читаємо в академічному виданні Історії 
УРСР. — Радянська країна не могла поставитися до цьо-
го байдуже».'1 Чи так воно було насправді? 

Вже в 1946 р. на Заході і лише в 1987 p., і то 
нелегально, в Україні були оприлюднені таємні матеріали і 
документи німецько-радянських переговорів від 23 
серпня 1939 р. Рїдеться, зокрема, про таємний додат-
ковий протокол до Договору про ненапад між Німеччи-
ною і Радянським Союзом: «У випадку територіяльних і 
політичних перетворень в областях, які належать Поль-
ській державі, сфері впливу СРСР і Німеччини будуть роз-
межовані приблизно по лінії Нарев, Вісла, Сян. Питання 
про те, чи бажане в інтересах обох сторін збереження 
иезалежности Польської держави, буде остаточно вирішене 
лише в ході майбутнього політичного розвитку. У будь-
якому випадку обидва уряди вирішать це питання шляхом 
дружньої угоди».5 

Нагадуємо, що цей документ було укладено за тиж-
день до нападу нацистської Німеччини на Польщу. 
Підписали його В. Молотов та Й. Ріббентроп, а присут-
ній при цьому Й. Сталій скріпив карту-схему майбут-
нього поділу Польщі власноручним підписом. На під-
ставі нього документа та наступних дій урядів обох дер-
жав з цього приводу маємо всі підстави стверджувати, 
що СССР безпосередньо причетний до розв'язання Другої 
світової війни. Для нас цей факт має особливе, значення. 
Адже прикордонна Волинь, тобто Рівненщина, була втяг-

? 



нута у цю найкровопролитнішу війну XX ст. вже через 
декілька днів. В останні дні серпня 39-го року на те-
риторії всієї Польщі, включаючи Волинь, була проведена 
мобілізація солдатів і офіцерів запасу. Конфедератку по-
льського вояка одягло тоді близько 200 тис. українців, що 
були громадянами Польщі, в т. ч. понад 42 тис. волин-
ських українців. Значна частина з них, незважаючи на 
антипатію до чужого українцям режиму санаційної Польщі, 
все ж самовіддано боролась проти німецьких та радян-
ських військ. Відомо, що завдяки українцеві з Волині ге 
нералу польської армії Павлу ІЦандруку очолювана ним 
29 піхотна дивізія героїчно обороняла від німців м. Грод-
но, за. що її командир вже після війни був удостоє-
ний вищого ордена Польщі «Віртуті мілітері». 

27 вересня 1939 р. німецько-польська війна фактично 
завершилась. Як і передбачали її організатори, Друга Річ 
Посполита перестала існувати. Сталін офіційно привітав 
Гітлера з блискучою перемогою, а неофіційно подякував 
за бездоганне дотримання умов такої угоди. Молотоз, 
па весь світ назвавши Польщу «огидним витвором Верса-
льської угоди», заявив, що про відновлення цієї держави 
не може бути й мови. Такі поняття, як агресор і аг-
ресія, на думку Кремля, отримали новий зміст і нове 

тлумачення. Тепер, сказав Молотов, Німеччина — це дер-
жава, що прагне якнайшвидшого закінчення війни І хоче 
миру. Тому безглуздо і навіть злочинно вести війну за 
знищення гітлеризму.6 

Того ж 27 вересня у Москві Молотов і Ріббентроп 
підписали німецько-радянський договір про дружбу і кор-
дон. У конфіденційному протоколі обидві сторони висло-
вили згоду не зашкодити особам німецького походження, 
що опинились на радянській стороні і хотіли б пересели-
тися до райху, у їхніх прагненнях. Аналогічно ніхто не 
заперечуватиме, — читаємо далі, — якщо особи україн-
ського походження, що опинились під владою німців, за-
хочуть переїхати у радянську зону.7 

Цей протокол мав найпряміший дотик до історичної 
долі десятків тисяч волинських німців та холмських 
українців, створивши правову основу для їх масового ви-
селення із земель, на яких німці жили близько сто 
літ, а холмщаки понад тисячоліття. Як відомо, у груд-
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ні 1939 p. та січні 1940 p. понад 40 тис. волинсь-
ких німців, що до того формували майже 140 колоній 
у Рівненському, Коряцькому, Костопільському, Сарненсько 
му та деяких інших районах, змушені були покинути 
ці землі і переселитися до т. зв. Вартелянду, тобто 'за-
хіднопольських земель. Сьогодні німецькі історики од-
нозначно стверджують, що цей акт був злочинною СПІ-
Л Ь Н О Ю акцією Берліна і Москви.8 Із українських земель 
Холмщини було насильно переселено на Рівненщину 
понад 10 тисяч українців, щоб звільнити життєвий про-
стір для німецьких та голландських колоністів. 

Маємо підставу стверджувати, що названі вище пере-
селенки по суті своїй є злочинними як для СССР, так 
і для І її райху, бо в ім'я імперських інтересів обох дер-
жав були принесені в жертву життя, майно і доля май-
же 50 тисяч мирних жителів. 

Радянська історіографія за завданням КПСС охаракте-
ризувала анексію Волині та Галичини в дусі власти-

вих їй «наукових положень та висновків». «В умовах, ко-
ли польська буржуазно-иоміщицька держава перестала 
існувати, а радянські війська розпочали свій визволь-
ний похід, тут створилася революційна ситуація, з якої 
розгорнулася соціалістична революція. Масові мітинги, 
озброєння трудящих, знешкодження контрреволюційних еле-
ментів, роззброєння польських військ, ліквідація органів 
окупаційної і створення органів революційної влади — рев-
комів, загонів робітничої гвардії та селянської міліції — 
такі характерні ознаки її початку».9 

Як добре відомо, революційною ситуацією, соціялістич-
ною революцією та її соціяльними наслідками більшовики 
завжди намагались пояснювати масштабні драматичні про-
цеси, започатковані ними як експеримент над власним 
народом. 

Принесені в наш край на червоних багн.етах радян-
ська влада та її історичні здобутки — аж ніяк не ви-
няток із злочинної історії російського більшовизму. 

Українське населення Волині за 20 літ польського 
панування сповна зазнало усіх можливих форм націо-
нального, СОЦІАЛЬНОГО, політичного та релігійного гніту. 
Тож не дивно, що у багатьох містах і селах Червону 
Армію зустрічали квітами, хлібом-сіллю, а подекуди й 
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жовто-блакитними прапорами. Волинякам приємно і ра-
дісно було слухати українську мову, нашу народну 
пісню, що лунали тоді з вуличних гучномовців та від за-
пальних ораторів на мітингах. Надію на омріяні зміни 
вселяли всюдисущі плакати, лозунги, газетні та інші 
друковані матеріяли, новостворювані українські школи, 
клуби, націоналізація земель, що належали осадникам і 
зайдам-колоністам;, нарешті численні обіцянки, заяви, ма-
ніфести, звернення та запевнення, що широкою рікою 
лились з вуст величезної когорти агітаторів та пропа-
гандистів. які прибули сюди в обозі Червоної Армії. 
Нагадаємо, що для встановлення і зміцнення радянської 
рлади ЦК КП(б)У направив в жоитні-листопаді 1939 р. 
сюди декілька тисяч партійних, комсомольських та армій-
ських політпрацівників. 

Невдовзі кількість цих місіонерів комунізму істотно 
зросла, бо треба було всюди мати надійних людей, а 
посад виявилось чимало. Лише у Волинському воєводстві в 
жовтні 39-го року функціонувало 5 повітових управлінь, 
51 волосний, 1203 сільських комітети, в яких працювали 
понад 7500 осіб.10 

На укріплення районних і первинних партійних органі-
зацій, відповідальних постів, у державних та господар-
ських установах нашого краю в кінці 1939 р. було від-
ряджено із східних областей УРСР 1000 комуністів та 
500 комсомольців. Таку ж кількість очікувано було і на 
початку наступного року.11 Насправді ці цифри були знач-
но більшими. В опублікованому звіті про вибори до 
Народних Зборів зазначалося, що в їх підготовці взя-
ло участь понад 10 тис. прибулих агітаторів, а в роботі 
виборчих комісій — 7350 чоловік.1"5 

Перші на Волині вибори до Народних Зборів, проведе-
ні 22 жовтня 1939 року за радянською технологією, 
доказали волинякам суть червоної демократії. Як читаємо 
із звіту в газеті «Комуніст», до виборчих урн прийшло 
95,44% усіх виборців. За висунутих кандидатів голосу-
вало 90,62% тих, що брали участь у голосуванні.1* 
Вісім претендентів не набрали необхідної кількости го-
лосів. Було оголошено, що в цих округах Рівненщини 
пройдуть повторні вибори, але робити цього ніхто не 
став, бо вже через 4 дні, а саме 26 жовтня, у Льво-
ві розпочали свою роботу т. зв. Народні Збори, тоб-
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то «парламент», якому належало проголосити на західно-
українських землях радянську владу, а відтак просити 
Москву прийняти ці землі до складу CGCP, оголоси-
ти про націоналізацію банків та великої промисловосте 
конфіскацію земель у поміщиків, церкви та великих 
державних урядовців.14 

1 листопада Верховна Рада одностайно включила За-
хідну Україну та Західну Білорусію до складу CCGP. 

І на цьому, можна сказати, закінчився «тріумфаль-
ний» етап великого возз'єднання, бо наступили буденні 
дні й ночі «революційних перетворень» і соціялістично-
го будівництва у кожному місті й селі, на кожному 
підприємстві і в установі, у кожній школі та сільській 
громаді. 

Москва і Київ мали чітко накреслену програму дій 
у новоприєднаних областях. За порівняно короткий 

час тут було заплановано провести всі ті державно-по-
літичні акції, які у великій Україні здійснювались впро-
довж 20 міжвоєнних літ. Йшлося, зокрема, про такі 
етапи соцбудівництва, як індустріялізація, колективізація, 
культурна революція у місті і на селі. Досвід у про-

веденні таких грандіозних заходів КПСС вже встигла на-
громадити. Справа була тільки за новими об'єктами 
експерименту та за необхідною кількістю працівників, 
яким можна було б довірити і доручити цю відповіда-
льну справу. 

Для того, щоб розпочати і успішно проводити більшо-
визацію краю, потрібно було, перш за все, підготува-
ти СОЦІАЛЬНИЙ грунт для перебудовчих заходів. Простою 
мовою це означало, що потрібно було позбутися. тих 
небажаних елементів, що могли б протистояти, заважати 
або, принаймні, не підтримувати нововведень. Мовою біль-
шовиків це називалось боротьбою із контрреволюційними 
елементами, яких у міру просування вперед мало бути 
все більше та більше. Такою була політична доктрина, ви-
сунута Сталіним на XVII з'їзді ВКЩ'б) . 

"Тому завданням № 1 в усіх західних областях Ук-
раїни було створення надійного партійного, державного 
та репресивного апарату і приведення його в дію. 

4 грудня 1939 р. була утворена Рівненська область 
в складі ЗО районів, 7 міських, 8 селищних та 856 сі-
льських рад. В обласному центрі, у кожному районі 
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були створені усі гілки партійної, державної, господарсь-
кої та репресивної влади. Першими були створені 
партійні комітети — обласний, міський та "районний. У 
відповідності з постановою ЦК ВКП(б) в ід 1.10.1939 р. 
«Про створення первинних парторганізацій та оголошен-
ня прийому в партію у західних областях УРСР» ця 

робота повелась виключно серед новоприбулих зі сходу 
активістів та працівників, иозаяк місцеве населення не 
поспішало пов'язувати свою долю з партією, про яку бу 
ло відомо хіба що неприємне. Відзначимо, що весь 
керівний склад райкомів, райвиконкомів та інших облас-
них, районних і міських установ був виключно з числа 
прибулих за вказівкою активістів. Місцеве населення мог-
ло претендувати хіба що на посади голів та секретарів 
сільських рад і не провідних працівників вищої ланки. 
Довірою у нової влади користувалися прибулі ак-
тивісти, а з місцевого середовища стопроцентні люмпени 
та деякі колишні члени КПЗУ, а також «західники», що 
довгий час жили і працювали в УРСР. 

Особливої уваги ЦК ВКП(б) і уряд надали комплек-
туванню репресивних органів НКВС та Н К Д Б . Для забез-
печення обласних, міських та районних відділів цих служб 
в жовтні—листопаді 1939 р. на Рівненщину прибули 
сотні працівників, що мали «великий досвід плідної дія-
льиости в репресивних органах», а також випускники 
Ленінградського, Саратовського, Смоленського, Рязансько-
го, Горьковського, Новочеркаського, Воронезького училиш 
НКВС. Звернімо увагу: жодного з УРСР. Кадри досвід-
чених та молодих офіцерів НКВС та Н К Д Б постійно 
прибували в область аж до червня 1941 р. 

Ще до початку репресій новою владою було вжито 
заходів щодо розширення мережі тюрем та концентрацій-
них таборів на території области. Враховуючи, що на-
явна при поляках кількість в'язниць виявилася недостат-
ньою, було організовано ще 19 нових. Як результат 
на Рівненщині тепер ця мережа становила, дві тюрми у 
Рівному, одна в Дубно, одна в Острозі та 8 таборів 
для військовополонених та інтернованих, а, точніше ска-
зати, для репресованих (Рівне, Здолбунів, Сарни, Дубно, 
Березне, Остріг, Варківці, Радивилів). Штат усіх тюрем 
становив 291 енкаведист, планова кількість в'язнів — 

12 



1182. Додамо, що ліміт в'язнів завжди перевиконував-
ся у 2, а то й 3 рази. У Рівненській окружній тюрмі 
при поляках була норма — 120 чоловік, при нацистах 
— 350 в'язнів, а при перших та других совітах — до 
700—800 чоловік. Що стосується таборів, то вони ви-
никали як гриби вже у жовтні 39-го року, згодом 
частина з них була ліквідована, оскільки полонені та 
в'язні були етаповані на схід. 

Зарані було також підготовлено низку інструктив-
них документів та матеріялів, якими належало керува-
тись усім репресивним службам в ході реалізації зло-
чинних акцій щодо місцевого населення. 

Заслуговує уваги, зокрема, таємний наказ керівника 
НКВС Л. Берії за № 001223, що визначає перелік ос-
новних контрреволюційних видів діяльности, які ні для 
гають негайним репресіям та утискам. Хто ж ці лю-
ди? Точніше, кого слід було вважати «ворогами народу»? 

Це: 1) члени усіх некомуністичних партій, в першу 
чергу ОУН, УНДО; 

2) члени молодіжних та студентських організацій і 
об'єднань, в т. ч. СУМ, Пласт, Сокіл, Просвіта та іи ; 

3) колишні жандарми, поліцаї, наглядачі в тюрмах 
та концтаборах; 

4) офіцери усіх не радянських військових форму-
вань; 

5) добровольці усіх аитирадянських армій; 
6) біженці, політемігранти, реемігранти з СССР 

минулих років; 
7) працівники зарубіжних фірм на території За-

хідної України; 
8) люди, що мають контакти із закордоном; 
9) державні службовці від референта і вище; 
10) працівники Червоного Хреста; 
11) священики, члени та активісти церковних об'єд-

нань усіх конфесій; 
12) осадники, шляхтичі, комерсанти, банкіри, фабри-

канти, поміщики, куркулі, власники готелів, кінотеатрів, 
ресторанів; 

13) активісти та функціонери буржуазних товариств, 
асоціяцій, видавництв, редактори газет, журналів, а також 
члени їхній сімей. 
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Вперше на західноукраїнських землях поряд з таки-
ми мірами покарання, як судовий вирок в ході кримі-
нального процесу, були запроваджені постанови т. зв. 
«трійок» («Особьіе иостановления»), тобто вироки, вклю-
чаючи смертні, що оголошувались без будь-якого судо-
вого вивчення справ, а тільки на підставі доносу 2— 
З свідків, частіше всього, сексотів. Єдиним документом, 
що служив підставою для страти людини, був прото-
кол «Особого постаиовления» за підписом 3 осіб — 
секретаря райкому, начальника оайвідділу НКВС та про-
курора. Часто-густо трійка навіть не бачила своєї жерт-
ви. Вирок виконувався невідкладно, бо ніяких касацій 
ніхто не приймав. 

Другою мірою покарання, причому масовою, стали 
примусові виселення людей, у віддалені регіони СССР 
(Сибір, Середня Азія, Північ, Казахстан) терміном на 
5—10—20 років. Згодом ці акції здобули сумнозвісну 
назву депортацій. 

За період з осені 1939 по червень 1941 р. з тери-
торії Рівненщини було здійснено 4 масові депортації 
місцевого населення у найвіддаленіші регіони Росії. У 
відповідності з діючими інструкціями всі вони проходи-
ли за єдиною фашистсько-більшовицькою методою: од-
ночасно в різних районах країни; торкаючись конкретно 
визначеної категорії людей; за зарані підготовленими 
списками; за єдиними правилами; маючи точно ви-
значені адреси висилки. 

Першими, кого торкнулась хвиля більшовицьких 
репресій, як не дивно, стали волинські німці — 42 ти 
сячі колоністів, що майже 80 років проживали на на-
шій території, поводили себе увесь цей час досить 
пристойно, бо не конфліктували ні з українцями, ні з 
поляками, ні з євреями, а добропорядно вели сільсь-
ке господарство, справно платили податки та шанували як 
свої, так і чужі звичаї та обряди. Юридичною підставою 

для масової примусової репатріяцГі цих людей до їрс 
історичної батьківщини став секретний договір, що був 
підписаний Молотовим та Ріббентропом 27 вересня 
1939 р. Виселення німців з Волині виявилось однаковою 
мірою вигідним як для Берліна, так і для Москви. 
Жертвою виявились лише самі репатріяити, бо їх було 
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підло обмануто. Замість фатерлянду їх було відправлено 
на західнопольські землі і поселено в садиби поляків, 
яких попередньо теж було депортовано. Через чотири 
роки, коли лінія східного фронту підійшла до цих зе-
мель, вчорашні р'егіатріянти вимушені були рятувати вже 
не майно, а власне життя, тікаючи услід з а ' відступа-
ючими гітлерівцями. Пройшло щонайменше 10 років, " до-
поки ці люди якоюсь мірою інтегрувалися у свою істо-
ричну батьківщину, але навіть сьогодні, через 56 років 
після їх добровільно-гіримусового переселення на захід, 
як старші так і молодші покоління волинських німців не 
можуть визначитись чи їх т. зв. репатріяція була по-
верненням на батьківщину чи втратою батьківщини. В 
одному і вони, і ми одностайні — їхнє переселення бу-
ло злочином супроти вагомої етнічної громади з боку 
як нацистського, так і більшовицького керівництва. 

Перша масова депортація корінного волинського на-
селення більшовиками була проведена 10 лютого 1940 р. 
На підставі подвірних списків, уточнених місцевими акти-
вістами, був підготовлений об'ємний список-перелік жертв, 
які належало депортувати до Сибіру. До нього увійшли, 
в першу чергу, польські осадники, а також актив і 

члени політичних партій та члени сімей раніше репресо-
ваних т. зв. контрреволюційних елементів. Список, як ба-
чимо, складався «од лукавого», тобто першими повсюдно 
називались польські осадники, тобто ті, хто більш за все 
в'ївся українським селянам у печінки за роки санацій-
ної Польщі. Але під їх прикриттям у цей трагічний 
реєстр вносились також люди, які нічим не провинились 
ні перед новою владою, ні перед українським народом, а 
вина їх полягала лише в тому, що в них виявилось бі-
льше землі, ніж передбачала інструкція НКВС, більша 
хата, ніж в інших, був свій млин чи оліярня, або ж 
магазин, готель, харчевня чи просто вони недобре упали 
в око новоспечених активістів. Нерідко причиною були за-
надто інтелігентний зовнішній вигляд та манера пове-
дінки. В одній з інструкцій щодо того, як проводили 
депортацію, її організатор Берія недвозначно висловлював-
ся: «Нам треба очистити міста і села від ворожих еле-
ментів, осадників, апарату місцевого самоврядування, не-
благонадійних священиків, т. зв. демократичної інте-
лігенції». Беріївська інструкція передбачала, що депортан-
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там дозволялося брати з собою одяг, білизну, взуття, 
постіль, столовий та кухонний посуд, місячний запас хар-
чів на родину, дрібний господарський інвентар, гроші 
без обмеження та побутові цінності, але вага всіх пожит-
ків сім'ї мала сягати не більше 500 кг. Для збору в 
дорогу відводилося дві години. 

Однак специфіка сталінського НКВС відрізнялася 
від гітлерівської тим, що жодна інструкція не викону-
валась належним чином. Часто-густо збір тривав від си-
ли півгодини, з хати забирали усіх, хто перебував там 
на момент приходу енкаведистів, людей похапцем ванта-
жили на підводи, звозили на залізничні вокзали, бру-
тально заштовхували у товарні вагони. 

Згідно зі складеними списками із Західної України 
па виселення було намічено 17807 сімей, або 95193 осо-
би. А вже 8 лютого у Львів, де знаходився головний 
штаб по виселенню, надійшла з Москви вказівка щодо 
інформування ходу операції: «Вам належить протягом 
доби давати повідомлення через кожних дві години. Під-
сумкове зведення про хід операції має бути в Москві 
12 лютого на 16.00». 

Трагедія розпочалась у строгій відповідності з пла-
ном. На дворі мороз сягав 30 градусів, але це не хви-
лювало екзекуторів. їм було видано заздалегідь теплі ко-
жушки, валянки, для бадьорости кожен запасся спирт-

ним. А люди? 
Дозволю собі навести декілька телефонограм, які збе-

ріг архів НКВС з тих днів: 
10 лютого, 6.20. Інформує начальник облуправління 

НКВС із Луцька А. Червінський: «Операция по області! 
началась. Все идет по плану». 

14.30. «Операция идет нормально, — повідомляє 
нач. НКВС із Рівного Іван Зубов. — За некоторьіми 
деталями. У одного из вьіселяемьіх прошлой ночью умер-
ла жена. Сегодня ее похоронят. Завтра семью отправим 
следующим зшелоном». 

04.45. З Рівного знову надходить повідомлення, що £ 
одному з вагонів померла тримісячна дитина» 

11 лютого, 22,30. Знову інформація з Рівного. Ста-
ном на 10 год. вечора завантажено 1510 господарств, і 
них нараховується 7795 осіб» На шляху до станції пере* 
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буває ще 538 чол. їм належить подолати відстань 50 
км. Мають місце часті зупинки через глибокий сніг. Мо-
роз сягає 30—38 градусів. Внаслідок переохолодження 
на станції Рокитне на запалення легень захворів один 
червоноармієць. П'ять бійців обморозилися. У повідом-
ленні цинічно інформується також, що "є декілька об-
морожених дітей».16' 

На трагедію, що розігралась у лютневі дні 40-го 
року на Рівненщині, додаткове світло проливає скупа ін-
формація, яку авторові цих рядків вдалося добути в 
облархіві УВС. Йдеться про хід та підсумки цієї акції 
в Здолбунівському районі. Читаю анкети на тих, ко-
го виселяли як активних ворогів радянської влади, ек-
сплуататорів та осадників. Протягом 10—11 лютого з ра-
йону було виселено 790 членів сімей згаданих вище ек-
сплуататорів, 194 голови сімей були заарештовані рані-
ше, частина з них була засуджена «трійками», деякі на 
цей час вже не були живі. Депортації підлягали лю-
ди різних національностей, різних соціяльних станів, 
різних релігій. Хто ж ці люди? 

Типова характеристика осадників схематично така: 
«Доброволец в бьівшей польской армии. Вел актив-
ную борьбу с советской властью в 1920 г. Пол.учил 
медаль. Кулак, владеет 10 га земли. Пользовался на-
емньїм трудом. Неоднократно вьісказьівал враждебньге 
мисли в адрес СССР». 

А ось дещо конкретніша характеристика: Козак Іван 
Матвійович, українець, лісник с. Тайкури. Майна пе 
має. Четверо дітей і дружина. В чому його гріх перед 
новою владою? «Работая лєсииком, — читаємо в анке-
ті, — расправлялся с простими крестьянами, которьіе ру-
били панский лес. Накладьшал на них большие штрафи». 

Миронюк Архип Іванович, українець, лісник с. Пу-
ща, Сім'я налічує 6 чол. Має 3 га землі. «Враждебнг 
настроен к Советской власти. Говорил, что при поляках 
жить било лучше». 

Мисевич Микола Петрович, хлібороб із с. Тучин, З 
дітей, дружина. «Сам перешел в католическую веру и аги-
тировал народ украинский и русский принимать като-
лицизм». 
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Не буду наводити більше прикладів, бо справді може 
спрацювати формула Сталіна, що кількість злочинів пе-
реростає у якість статистики. 

Всього за два дні з Рівненщини було виселено 1601 
сім'ю, що складало 7922 особи. Залишено по хворобі 95 
осі, не знайдено на місці 148 жертв, втекли по доро-
зі 11 чоловік.17 

Куди прямували сотні ешелонів, переповнених депорто-
ваними? їх адреси відомі. Це Комі та Башкирська 
АССР, Вологодська, Кіровська, Акмолінська, Кустанайська, 
Новосибірська та ще 15 інших країв та областей Ро-
сії та Казахстану. Про їхню подальшу долю ми можемо 
дізнатися хіба що із скупих розповідей тих, кому по-
щастило з часом повернутись в рідну оселю, що була 
вже, безперечно, заселена, або через Іран, Африку, Іта-
лію, Францію, Німеччину прокладати собі шлях у но-
вий світ. їхні могили ми знаходимо сьогодні на цивіль-
них та військових цвинтарях Європи і Америки, але біль-
шість тих, хто не повернувся, спочивають вічним сном у 
мерзлотах ГУЛАГу, пісках Середньої Азії та степах Ка-
захстану. 

У Стенфордському університеті CILIA в знаменитому 
Гуверівському архіві Другої світової війни зберігається 
понад 20 тис. анкет, які заповнювали поляки, українці, 
білоруси, литовці, що їм пощастило в складі армії по-
льського генерала Андерса вирватись із сибірських ка-
цетів в 1942 р. Кожна така анкета — драматична іс-
торія волиняка чи галичанина, в яких люди розповідають, 
за що, коли і як було депортовано в Сибір. Нам п о 
щастило отримати лише 20 таких життєписів. Всі вони 
належать перу наших земляків, що по-різному зуміли 
врятуватися від сибірського ГУЛАГу. Маємо падію, що 
з часом хтось з молодих науковців нашого міста чи 
области займеться глибоко вивченням цих матеріялів. На 
жаль, доводиться констатувати, що сьогодні набагато лег-
ше нам вивчати архіви Німеччини, США, Великої Брита-
нії, ніж архіви Рівненського облуправління внутрішніх 
справ. 

Три наступні депортації, що були спрямовані на 
«очищення Західної України від ворожих елементів.*, 
відбулись теж у чітко визначені терміни, після грун-
товно проведеної підготовчої роботи. 
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13—14 квітня 1940 p. в азіятську частину РРФСР 
та до Казахстану було депортовано 380 тис. людей, що 
були зареєстровані у документах НКВС як власники ве-
ликого майна, промисловці, банкіри, торговці, шляхтичі, 
поміщики, а також дружини, діти та батьки раніше 
арештованих за антирадянську діяльність «контрреволю-
ціонерів». Активісти та члени ОУН, «Просвіти» як во-
роги № 1 йшли поза чергою. 

Зарахування до категорії багатіїв, тобто експлуата^ 
торів, в більшості сіл проводилось, як кажуть, «На око», 
бо для успішної колективізації новій владі конче було 
потрібно мати т. зв. початковий капітал та матеріальну 
базу — добрі будівлі, стайні, сараї, обійстя. Надія на 
майно, залишене волинськими німцями, виправдала се-
бе не цілком. Надто жадібними до чужого майна вияви-
лися організатори нового життя, як і ті, що прийшли 
зі сходу, так і свої, домороіцені активісти. З другого 
боку, імперія ГУЛАГ постійно потребувала свіжих робочих 
рук. Не забуваймо, що в 1940 р. за колючим дротом 
більшовицьких концтаборів перебувало 1 мли. 600 тис. 
політв'язнів та депортованих. В 1941 р. їх кількість 
зросла до 1 млн. 930 тис., тобто більш ніж на чверть 
мільйона людей. Ця трудармія продукувала в СССР 
вагомий відсоток вугілля та кольорових металів, 
тобто це була чи не найдешевша у світі робоча сила, 
від якої людину могла звільнити хіба що смерть. Кон-
курентами ГУЛАГу могли бути тільки німецькі нацисти. 

Ми не маємо точних даних щодо кількости депорто-
ваних з Рівненщини у квітні 40-го року. На підставі 
польських джерел можна допускати, що з двох волинсь-
ких областей, тобто Рівненської та Луцької", за тих 
два дні було виселено понад 120 тис. осіб.18 Наші відом-
чі архіви, повторюю, продовжують мовчати з цього при-
воду. 

Третя депортація відбулась через два місяці, у черв-
ні—липні сорокового. Вона вирвала з отчої землі 240 
тис. тих же волиняків та галичан. На цей раз її жерт-
вою стала переважно інтелігенція — українці, поляки, 
євреї. Першими у списках ворогів народу опинилися пред-
ставники духовенства, науковці, особливо гуманітарного 
спрямування, далі все ті ж «експлуататори», тільки 
значно нижчого рангу — куркулі, куркулята, куркулики, 
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дрібні торгівці, нарешті, величезна кількість біженців, 
що у вересні 39-го, тікаючи із західних та центральних 
польських земель від німців, опинились на Волині, а 
відтак у центральних та південно-східних областях Украї-
ни. Як свідчать архіви, ці люди дуже швидко стали 
«контрреволюціонерами», бо радянський спосіб життя був 
•їм не до вподоби. На Рівненщині таких ворогів народу 
виявилось понад 2 тисячі, а в сусідній Волинській об-

ласті — аж 12 тисяч. Всього ж цих rope-шукачів по-
рятунку було зареєстровано 24700 сімей, або майже 67 
тис. осіб. 

Якщо «гріхом» землевласників чи фабрикантів було 
їхнє майно і наймана робоча сила, то вина інтелігенції 
перед радянською владою полягала в тому, що педаго-
ги, священики, журналісти, інженери, митці, формуючи со-
вість нації, завжди знаходили в собі мужність виражати 
історичні сподівання та повсякденні турботи свого народу. 

Перед війною наш край не був багатим на духов-
ну українську еліту. Санаційна Польща саме для неї 
відкрила концтабір Березу Картузьку в 1932 році, і 
Другу світову ві йну ми зустріли з вельми бідним на-
ціональним потенціялом — на Волині не було жодного 
вузу, в Рівному та Дубні діяло по одній українській 
гімназії, більшість масових шкіл були якщо не польсь-
кими, то двомовними. І все ж основу української інте-
лігенції Волині формували педагоги, священики, а також 
певна кількість лікарів, агрономів, інженерів, економістів, 
служителів мистецтва. За невеликим винятком це були 
полум'яні патріоти України, борці за її незалежність. Але 
останні 20 років вони жили в країні, яка хоч і була 
ворожою українцям, однак це була правова держава, що 
гарантувала їм певну долю демократичних свобод. Ве-
ресень 39-го ці люди зустріли з надією на краще. Як 
і властиво інтелігенції всього світу, вона схвалювала 
одні кроки нової влади, але критикувала інші. Цього 
виявилось досить, щоб ними не тільки зацікавились, але 
й потурбувалися органи НКВС. 

Без будь-яких перебільшень ми сьогодні констатуємо, 
що під час більшовицьких репресій 1940—41 pp. були 
заарештовані, страчені або депортовані більшість педаго-
гів усіх рівненських, польської, української та єврейської 
гімназій, понад ЗО православних, 9 римо-католицьких, 
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4 іудейських священики, сотні вчителів, агрономів, меди-
ків, власне, усї, хто не зумів своєчасно зійти зі сцени, 
тобто не перебрався за Буг. Як згадує у своїх спога-
дах колишній директор Рівненської української гімназії 
Михайло Гуцул як, основними донощиками, а дуже часто 
також безпосередніми екзекуторами масових виселень 
місцевої інтелігенції стали прислані зі сходу керівники від-
ділів народної освіти та окремі директори шкіл. Дирек-
тор СНІ № 1 їм. Сталіна в м. Рівному Бібко особис-
то організовував виселення до Сибіру польських та укра-
їнських вчителів цього міста.,р 

І нарешті четверту, останню довоєнну депортацію біль-
шовики затіяли 15 червння 1941 p., тобто за тиждень 
до початку мім'ецько-радянської-війни. Плани депортації 
були грандіозні, бо влада збиралася позбутись усіх, хто 
міг завадити організації колгоспів, тобто т. зв. курку-
лів, їх наставників, тобто українських «буржуазних націо-
налістів», а також діячів сільських «Просвіт», кооперато-
рів. Було репресовано, зокрема депортовано 416 сімей 
поміщиків, понад 1700 сімей решти осадників, куркулів та 
колоністів. Плани, одначе, рухнули, їх зірвав вчорашній 
союзник, дружба з яким, за словами Сталіна, була скріп-
лена кров'ю і розрахована надовго. І все ж ГУЛАГ 
прийняв у ті дні із Західної України ще близько 300 
тис. жертв. 

Скільки людей було репресовано більшовиками впродовж 
21 місяця їхнього панування на Волинській землі? Істори-
ки, соціологи, статистики називають різні цифри. Але всі 
вони сходяться на тому, що з наших земель, тобто із За-
хідної України у безмежні простори східної частини 
СССР було депортовано 1200 тис. західних українців, бі-
лорусів. Це був кожен десятий житель нашого краю. 
Який це злочин — вам судити. Проти кого він був за-
подіяний? 

Для усіх очевидно — проти власного народу, про-
ти тих, кого но-фарисейськи «визволителі» називали єди-
нокровними братами, кого офіційно СССР «взяв під 
свій захист» 17 вересня 1939 року. 

На нашу думку, більше тою, на наше тверде пере-
конання, це був злочин, заподіяний КПРС—КПУ супроти 
українського народу, проти польського, німецького, чесь-
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кого, єврейського, білоруського, та й проти російсько-
мовного населення, що теж проживало тоді на нашій 
землі. Це був злочин проти людства. 

Шановне високе журі. Я приступаю до висвітлення ос-
танньої, найдраматичнішої сторінки «тріумфального ходу 
радянської влади» по західноукраїнських землях і зокре-
ма по Рівненщині. Говоритиму про злочини, яким немає 
і не може бути прощення. Говоритиму про масові убив-
ства українських та польських політв'язнів у більшо-
вицьких тюрмах области вже в перші дні німецько-ра-
дянської війни, тобто в період з 22 по ЗО червня 
1941 року. 

Панічно відступаючи перед гітлерівськими інтервен-
тами, більшовики продовжували чинити масові злочини 
на нашій землі. На цей раз їхніми жертвами стали 
тисячі в'язнів, котрі перебували у тюрмах Перемишля, 
Дрогобича, Львова, Луцька, Дубна, Острога, Ковеля та 
інших міст західної і східної України. 

На початок війни в 4 в'язницях области офіційно 
перебувало 1182 в'язні. Але це не відповідає дійсності, 
бо тільки за архівними даними, які теж належать НКВС 
України, евакуації підлягало з області 2015 в'язнів.'1 

Судячи з протоколів комісії Міжнародного Червоного Хре-
ста, яка в перші дні війни на прохання гітлерівців ви-
вчала наслідки більшовицьких злочинів в тюрмах Дубна та 
Острога, там виявилось трупів замордованих значно біль-
ше, ніж всього в'язнів, якщо вірити офіційній більшови-
цькій статистиці. 

Архів головного інформаційного бюро МВС України не-
давно підготував колекцію документів, за якими можна 
до певної міри простежити долю політв'язнів, яких війна 
застала у тюрмах Рівненщини. Хоч ці дані досить 
суперечливі, проте вони проливають світло на події, про 
які йде мова. З Другого боку, крім радянських джерел, 
маємо стислу інформацію про результати вивчення цього 
злочину комісією Міжнародного Червоного Хреста. Нарешті, 
збереглись записи живих свідків, більше того, ще й до-
сі живі люди, що волею долі опинились на той час у 
застінках більшовицьких кацетів. Маю надію, що вони 
сьогодні доповнять моє звинувачення. 
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Почнемо з того, що 24 червня 1941 р. НКВС Украї-
ни затвердив план евакуації в'язнів із тюрем Західної 
України. Чотири рівненські в'язниці повинні були відправи-
ти своїх в'язнів у тюрми Нерчинська, Камишина, 
Владимира та Омська. Для цього планувалось використа-
ти 49 вагонів.*1 

Є підстави стверджувати, що цей план не був здійс-
нений, і не тільки тому, що 49 вагонів знадобились для 
ціннішого вантажу, ніж «враги народа». Справа в тому, 
що вже на третій день війни усі облуправління 
Н К Д Б отримали секретну телеграму за підписом самого 
Берії з вказівкою розстріляти всіх в'язнів, що перебу-
вали під слідством або вже були засуджені за контрре-
волюційну діяльність, або за економічний саботаж та дивер-
сію, чи за т. зв. антирадянську діяльність. Практично 
під один з названих параграфів підпадала переважна 
більшість в'язнів. 

У спецдонесенні в Москву від 28 червня читаємо, 
що 24 червня о 20 год. з Рівного було відправлено 
спецешелон з в'язнями рівненської в'язниці № 1. В еше-
лоні перебував 651 в'язень. 25 червня поблизу станції 
Корачі поїзд обстріляла німецька авіяція. 26 червня 
поїзд прибув до ст. Ніжин. Далі його сліди втрачають-
ся. З польських джерел, проте, дізнаємося, що на кор-
доні з Росією в'язнів було вивантажено, і далі колони 
просувались на схід пішки/3 Щоправда, дати не збігають-
ся, але люди могли й помилятись. З іншого повідомлен-
ня, підписаного заст. нач. управління НКВС по Рів-
ненській області Країнова, дізнаємося, що станом на 25 
червня в тюрмах № 1 та № 2 м. Рівного залишилось 
ще 510 в'язнів, в Острозі було 23 чол., а в Дубно — 
жодної людини.24 

Через 3 дні, а саме 28 червня, на ім'я наркома 
внутрішніх справ УРСР Сергієнка з Острога надійшов 
рапорт працівника тюремного відділу НКВС Бевзюка, 
який спеціяльно був відряджений на Рівненщину для 
виконання вказівки Берії. Бевзюк інформував, що 77 по-
літв'язнів острозької в'язниці розстріляні, їхні трупи за-
копані/5 Доля в'язнів рівненських тюрем досі не з'ясова-
на. 
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Заслуговує на увагу доповідна записка начальника 
дубнівської тюрми на ім'я свого керівництва в Києві. 
Датована вона також 28 червня. Зазначимо, що тут на 
початок війни перебувало серед інших 320 політв'язнів. 
«Ввиду скоропостижной обстановки для принятия мер 
заключєнньїм, я связался по телефону с зам. нач. Ровен-
ского облуправления Н К В Д Климовьім, которьій в зто 
время находился в обкоме партии. Тов. Климов дал ука-
зание по телефону контингент З К З К уничтожить. В 22 
часа я приступил к вьіполнению зтого распоряжения, но 
і . к. противник уже занял станцию Дубно и продол 
жал наступать на город, я не смог уничтожить всох 
ЗКЗК. В камерах осталось закритими примерно 60—70 
чел.»26 

В наступних донесеннях з місць читаємо, що у 
трьох львівських тюрмах було розстріляно 2464 в'язні, а 
живими залишилось ще 11546. В Луцьку 23 червня бу-
ло замордовано 2000 в'язнів, у Ковелі — 194 чол., у 
Володимирі-Волинському — всі політв'язні, в Стрию та 
Самборі — разом 1101 чол., в Тернополі — 560 чол., 
у Станіславі — 1000 чол. 

Повторюю, ми не знайшли повідомлення про розстріл 
в'язнів у Рівному, хоч після приходу в місто гітлерів-
ців розмов про масові вбивства не бракувало. Як ствер-
джують свідки, па територп колишньої рівненської тюр-
ми № 1 (по вул. Соборній, 16), де згодом поставлено 
пам'ятних Кузнецову, було закопано сотні трупів в'язнів, 
що були розстріляні у перші дні німецько-радянської 
війни. Але, повторюю, це не доведено, бо німці свої 
архіви вивезли в Люблін, а згодом до Німеччини, а 
радянські архівні матеріяли про рівненську в'язницю досі 
закриті в спеціяльних сховищах Москви. 

Масові убивства політв'язнів у тюрмах Західної Ук-
раїни викликали свого часу хвилю обурення в середо-
вищі різних верств українського та польського населення 
Волині, На початку липня 1941 р. в багатьох містах 
і селах области проходили багатолюдні прощання та похо-
рони замордованих. На могилах жертв більшовицького 
терору стихійно і організовано виникали мітинги,_ на 
яких " лунали прокльони убивцям, заклики до молоді ні-
коли не забувати про ці злочини, 
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Повідомлення про звірства більшовиків з'явились па 
шпальтах не тільки піднімгцької, але й західної пре-
си. Про це писали американські газети «Нью-Йорк Пост». 
«Нью-Йорк Геральд Трібюн» за 7 липня 1941 року, дру-
куючи, зокрема, висновки комісії Міжнародного Ч'ервонпго 
Хреста, свідчення очевидців, численні фотозвинувачення. 

В 1954—57 pp. Палата Представників США на ос 
нові численних свідчень очевидців та захоплених у на-
цистів архівних документів провела спеціяльне розслідуван-
ня того, шо сталося у більшовицьких в'язницях Галичини 
і Волині в червні 1941 р. Згодом ці матеріяли були 
оприлюднені на сторінках світової преси. Планета сприй-
няла їх з природним обуренням, як й інші злочини 
більшовизму — голодомори 1933 та 1947 pp., масові 
репресії в Україні в тридцятих роках, агресію проти 

прибалтійських держав та Фінляндії, а відтак і повоєнні 
агресивні акції Кремля. Москва називала їх наклепами 
антирадянського характеру. Такої ж думки дотримува-
лась і офіційна радянська історіографія. Якщо Катинсь-
ку трагедію більшовики приписували німцям, то убивства 
політв'язнів просто замовчувались. Тільки, в кінці горба-
човської перебудови стало можливим голосно сказати, хто 
і за що мордував людей в червні сорок першого. 

Свого часу Сталін кинув фразу, що стала крилатою: 
«Убивство однієї людини — злочин. Убивство тисяч — 
статистика». Для злочинної КПСС і її передового заго-
ну КПУ, рівно ж як і для підвідомчих їм репресивно 
каральних органів, десятки тисяч замучених, розстріляних, 
повішених, спалених, а нерідко й живими в землю за-
копаних, завжди були і назавжди залишились статисти-
кою з багатозначною поміткою «Для службового корис-
тування». 

Шанові-ге високе журі! 
У позові який я подав на ваш розгляд, представлені 

факти, матеріяли та документи, що недвозначно, на нашу 
думку, свідчать про яскраво виражену злочинну діяль-
ність партії, керівництво якої, розтоптавши елементарні 
норми загальнолюдської моралі, протягом майже двох дов-
гих років завзято проводило дикий, позбавлений будь-якого 
гуманізму експеримент над мільйонами людей. 
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Готуючи даний позов, ми вважали за необхідне 
представити на ваш розгляд і оцінку майже сто доку-
ментів, які переконливо стверджують, що у вересні 1939 
року на багнетах Червоної Армії на Рівненщину було 
принесено не соціяльне і національне визволення трудящим, 
тобто людям праці, а жорстоке, лукаве і облудне ярмо, 
що може зрівнятися хіба що з тим, яке пробували на-
в'язати українському народові німецькі фашисти. На щастя, 
німецьке ярмо тривало від сили два з половиною роки, в 
той час як більшовицьке розтяглось майже на пів-
століття. 

Доповненням до викладеного мною вище я прошу вва-
жати підбірку документів, що підібрані нами у Рівнен-
ському, Київському, Львівському, Московському, Лондонсь-
кому. Вашингтонському та Боннському архівах і частко-
во опубліковані в останніх числах молодого рівненського 
часопису «Дзвін», який належить нашій «Просвіті». Орг-
комітет подбав, щоб ці матеріяли стали надбанням шанов-
ної аудиторії. 

Решту матеріялІв та документів стосовно теми наших 
Слухань оприлюднили останнім часом відомі та мало 
ще відомі, але високоповажні, а головне, добропорядні до-
слідники і серед них, в першу чергу, доктор права та 
історії народний депутат України п. Білас І. В., у своїй 
двотомній праці «Репресивно-каральна система в Україні»; 
історик професор Сорбонського університету (Франція) п. 
Володимир Косик у його книзі «Україна і Німеччина у 
Другій світовій війні»; відомий у Польщі, а тепер і в 
нас в Україні, історик, наш земляк з-під Дубна др. Ми-
кола Сивицький у своїй тритомній праці архівного по-
шуку «Основи польсько-українських конфліктів (польською 
мовою), а також у недавно опублікованих «Записках сірого 
волиняка»; відомий американський історик польського по-
ходження Томаш Гросс у кількох своїх вагомих публіка-
ціях і в першу чергу у високоінформативному збірнику 
документів та спогадів очевидців волинської трагедії 39--
41 pp. під драматичною назвою «В сороковому нас, мамо, 
в Сибір депортували...», «Польща і Росія в період 1939— 
1942 рр.» та ін. 

Маємо надію, що наш матеріял поглиблять, розширять, 
доповнять, нарешті, конкретизують живі свідки, що вияви-
ли готовність взяти участь в " СЛУХАННЯХ і присутні в 
цьому залі. 
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Ми запросили до участи, як вам відомо, керівни-
цтво Рівненського обкому Компартії України в надії, шо 
ці люди знайдуть у собі громадянську мужність сказати 
тут, у цьому залі, хоча б те, що сорок років тому на-
брався сміливости сказати всьому світові з трибуни XX 
з'їзду КГІСС її лідер Микита Хрущов. Це має тепер особ-
ливе значення, бо партія, яка свого часу розкритикувала 
культ особи Сталіна і засудила сталінізм, невдовзі зно-
ву захворіла цією недугою, заподіявши своєму народові 
г-а його сусідам низку злочинів, достойних руки «великого 
батька народів». Історія довела, що більшовизм як по-
літична система тоталітаризму не міг бути іншим і му-
сив сконати під тягарем заподіяних злочинів. 

Відродження, реставрація та оживлення КГІСС, над 
чим сьогодні посилено трудяться вчорашні «бурбони» та 
їх послідовники, приречені на загибель у такій же мі-
рі, як це було з усіма репресивними, антинародними ре 
жимами. Ллє для цього потрібні свідома воля і зусилля 
всієї нації, всього народу. 
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ХИБНІСТЬ ТА ЗЛОЧИННА СУТЬ 
ІДЕОЛОГІЇ 

МАРКСИЗМУ-ЛЕНІНІЗМУ 
Якщо коротко формулювати, то хибність ідеології марк-

сизму-ленінізму полягає в тому, що вона властиву люди-
ні як розумній істоті духовність з її багатим" арсена-

лом складових нехтує, глумиться над духовним світом 
людини. Що ж таки духовний світ людини? У поглядах 
на навколишній світ, його пізнання до арсеналу духовної 
складової входять: надія, віра, воля, мрія, інтуїція, інте 
лекї та інші елементи, що відносяться до ірраціонального 
та екзистенціального (тобто до буття), а у пізнанні сус-
пільних відносин сюди ще входять національна духовність 
і психолого-расові особливості. Злочинність згаданої ідеології 
проявилася у насильстві над духовністю багатьох народів 
в ім'я імперських цілей. 

Основою марксистсько-л'еиінської ідеології є діалектич-
ний матеріалізм та історичний матеріалізм, які грунтують-
ся на матеріалістичній діалектиці. На відміну від науко-
вої діалектики Регеля, яка складається, за його «Енцикло-
педією філософських наук», з трьох складових («Науки 
логіки», «Філософії природи» і «Філософії духу), діалек-
тичний матеріалізм дві перші складові сприймає, а третю 
складову («Філософію духу») відкидає. Претендуючи на 
науковість, класики марксизму-ленінізму гордовито заявляли 
про те, що від діалектики Гегеля взяли «раціональне 
зерно», а третю складову (духовну) розцінювали як міс-
тику. Це призвело до збіднення матеріалістичної діалек-
тики, вона стала двовимірною: з логіко-раціональною і ем-
пірично-матеріальною складовими. Бурхливий розвиток нау-
ки, зокрема генетики, кібернетики і EOT, дедуктивно-ак-
сіоматичних методів, психології виявили обмеженість мето-
дології матеріалістичної діалектики. З появою на Заході 
наукових публікацій про генетику «народний академік Ли-
сенко» та високі партійні ідеологи КПРС виступили у 
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пресі з «викриттям» генетиків як лженауковців, що ком-
прометують «практику соціалістичного сільського господар-
ства». Аналогічно радянськими вченими-ідеологами була зу-
стрінута кібернетика. Ідеологи марксизму-ленінізму відпові-
ли партійними постановами з осудом та «викриттям» (фак-
тично власного невігластва) як хибного розвитку «сучас-
ної буржуазної філософії». Неспроможними виявилися ле-
нінська формула теорії пізнання і методологія матеріа-
лістичної діалектики взагалі вияснити поширення дедуктив-
но-аксіоматичних методів на все інші галузі знань, по-
яснити явища внутрішньо-психологічних процесів, обгрун-
тувати діяльнісний підхід у пізнанні. Більше того, інтен-
сивний розвиток досліджень виутрішньо-пснхологічних про-
цесів, ірраціонального та екзистенціального (Бергман, Леод-
тьев, Хайдеггер, Фромм, Швейцер, Яснерс, представники 
різних напрямів неофрейдизму) дав можливість зрозумі-
ти, що методологія матеріалістичної діалектики з логіко-
раціональною і емпірично-матеріальною складовими та з 
приглушеною духовною складовою є однобокою, І в цьо-
му її обмеженість і хибність. Не випадково матеріаліс-
тична діалектика почала розкладатися з майже інородиої 
по відношенню до неї психології. Радянський психолог 
академік АГІН В. В. Давидов у 1972 році видав мо-
нографію «Видьі обобщений в обучении», де, за тверд-
женням автора, на основі експериментального матеріалу 
робиться висновок про те, що мислення слід розглядати 
двох типів: емпіричне і теоретичне. На підставі цього 
однобокого підходу розглядаються відповідно емпіричні і 
теоретичні типи пізнання і навчання. Слідом за психоло-
гією логіка розвитку матеріалістичної діалектики у 70— 
80-ті роки призвела до внутрішнього логічного самозавер-
шення ідей у вигляді відокремлених типів (рівнів) піз-
нання емпіричного і теоретичного (Ю. Петров, О. Спір-
кін, В. Швирьов, П. Федосеєв, І. Фролов та ін.). Цим 
замкнувся круг ідей методологічної обмеженості матеріаліс-
тичної діалектики, вона фактично розпалася на різновид-
ності відомих філософських течій 17—18 ст.: емпіризм і 
раціоналізм. 

А які наслідки? Відставання та хибні (навіть ту-
пикові) тлумачення у наукознавстві взагалі та у суспіль-
ствознавстві зокрема, спад у розвитку фундаментальних 
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наук, відставання в автоматизації та технології виробни-
цтва, нек'онкурентноздатність продукції, насування еконо 
мічної кризи, перегини у хибно спрямованій культурології. 
Хибність законів теорії пізнання потягла за собою не-
вірні методи теорії навчання, підготовку інтелігенції і мо-
лоді з формуванням хибного безбожного світогляду. Оголо-
шення релігії «опіумом народу» (Маркс, Ленін), заборона 

українських церковних конфесій (УАПЦ, УГКЦ), пере-
слідування і нищення духовенства, поширення атеїзму, спад 
моралі є злочином проти культури взагалі та українсь 
кої національної культури зокрема. 

Другою складовою марксистсько-ленінської ідеології є 
історичний матеріалізм, який видається комуністами як 
«вчення» про пізнання суспільства на основі методології 
матеріалістичної діалектики. Вперше ідеї історичного матеріа-
лізму в цілісному викладі були сформовані у «Маніфесті 
комуністичної партії», виданому у січні 1848 р. Марксом 
і Енгельсом. Починається цей твір ніби епіграфом: «При-
вид бродить по Європі — привид комунізму». Символічно, 
що саме перше слово «привид» означає щось примарне, 
безглузде. 1 таке безглуздя твердить вже перша фраза 
першого розділу: «Історія всіх суспільств, що існували т 
цього часу, була історією боротьби класів». Запитується, 

чи спостерігав хтось із суспільствознавців або істори-
ків суспільства державу чи імперію якогось класу. Ніхто 
не бачив країни пролетарів, держави буржуїв чи держа-
ви інтелігентського прошарку. Є, правда, дитяча казка-
іронія про державу «буржуїнів». Ніхто також не спосте-
рігав війни між пролетарями однієї країни з буржуями ін-
шої країни. Виходить, йдеться у маніфесті про внут-
рішню у суспільстві «боротьбу класів», тобто пролетарі 
«боролися» з своїми буржуями і інтелігентами, а останні 
з іншими. Це дійсно привид... чи не у сні? 

Історія свідчить, що утворювалися імперії чи держави 
на етнічно-національній або психолого-расовій основі. Більш 
розвинені народи з хижацькими настроями шляхом заво-
йовницьких війн або іншими засобами поневолювали інші 
етноси і території з знесиленими, рідконаселеними і тому 
відсталішими народами, створюючи імперії, а національ-
но-визвольна боротьба, війни за визволення від колоніа-
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льного рабського поневолення приводили до розпаду ім-
перій і утворення власних держав. Про це ж говорить 
вся історія українського народу. Згадаймо завойовників і 
колонізаторів та визвольну боротьбу проти татаро-монголь-
ської навали, литовського панування, польської Жечі Пос-
политої, Російської імперії, фашистської Німеччини. Хіба 
можна українцеві, який хоч трохи знає історію власного 
народу, повірити у згадані нісенітниці історичного матеріа-
лізму про «історію всіх суспільств» з визначальною класо-
вою боротьбою? Яким треба бути невігласом і тупиц'ею 
у власній історії, щоб повірити у ці примарні привиди! 

Нам підсовують філософську систему одурманення, ніби 
в основі суспільних відносин лежать класові інтереси, від-
носини власності, нехтуючи іншими складовими суспільних 
відносин. Як показує аналіз історії людської цивілізації, 
відносини між людьми або між певними групами людей 
складаються на основі етнічно-національних відносин (на-
ціональне), психолого-расових відносин (расове) і відносин 
власності (класове). Ці складові основ суспільних відно-
син й визначають основи загальнолюдських цінностей. На-
дання переваг якійсь з цих складових і нехтування чи 
неповага до інших проводить до нестабільностей, насиль-
ства та соціальних вибухів. Про це яскраво свідчать по-
дії у країнах, які утворилися на територіях колишніх 
імперій Радянського Союзу і Югославії. Пролетарі різних 
країн чомусь не єднаються, а воюють між собою. 

Значне місце в теорії історичного матеріалізму зай-
має положення про те, що нація і національне є 
явищем тимчасовим, властивим тільки капіталізмові (буржу-
азному ладові), а при соціалізмі на основі «пролетар-
ського інтернаціоналізму» (тобто російського шовінізму) 
вже має формуватися «єдиний етнос — радянський народ». 
Отже, аналіз явищ і розвитку суспільних відносин з 
позицій класово-партійиого підходу (тобто істор, матеріа-
лізму) є однобоким і хибним і з діалектикою нічого спі-
льного не має. 

Впровадження у практику життя хибних ідеологічних 
доктрин розвитку економіки і культури за класово-партій-
ним підходом могло проводитися лише насильницьким шля-
хом і наслідками його могли бути лише криза еконо-
міки та криза суспільства в цілому. А засоби впровад-
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ження? Для цього був створений багатомільйонний репре-
сивний апарат на чолі з КПРС і ЧК, пізніше НКВС 
• КДБ. Що означає тільки цифра понад 100 мільйонів 
жертв репресій? В ім'я якого «світлого майбутнього»? Ті-
льки тепер, після розкриття ряду злочинних таємниць, на-
роди починають усвідомлювати дійсну суть і мету кому-
но-більшовицької ідеології: збереження «вєлікой і нєдє-
лімой» Російської імперії. Ось що означає «другой путь» 
за Леніним (після арешту брата за участь у замахові 
На царя). 

З особливими труднощами зустрілася керівна верхівка 
імперсько-колонізаторської ідеології в українському сус-
пільстві, де сформувалася вже національна культура, на 
основі всієї історії буття взагалі і національно-визволь-
ної боротьби зокрема склалася національна духовність 

Тому й наслідки спроб зламати духовність українського 
народу навіть трудно піддаються усвідомленню. Яка ті-
льки «ідеологічна» термінологія: «український буржуазний 
націоналізм», «класовий ворог», «ворог народу», «куркуль», 
«самостійник», «концтабір», протиставлення національного 
і інтернаціонального, «націоналіст», ГУЛАГи та ін. А які 
«ідеологічні» методи: голодомор по-л'енінськи, голодоморі; 
по-сталінськи, масові розстріли «ворогів народу», фабрику-
вання судових процесів над «націоналістами», виселення 
па Соловки і до Сибіру, нищення національної культури 
та її носіїв — інтелігенції з наслідками у десятки мі-
льйонів жертв, одурманення інтернаціоналізмом, «науко-
вим комунізмом», «науковим атеїзмом» і «світлим майбут 
нім», перетворення Півдня і Сходу України у «рускоязич-
поє насєлєніє» і т. д. 

Знівечений, побитий, звалений, піднявшись, оглядаєть-
ся навкруги, оцінює обстановку і думає, що далі діяти. 
То ж, піднявшись, огляньмося навкруги, оцінімо обстанов-
ку, в якій ми опинилися, і приступаймо до дій. Даймо 
можливість іншим знівеченим усвідомити. Разом з тим 
необхідно роз'яснити їм і дати зрозуміти також рядовим 
сучасним неокомуністам, що більшовицька ідеологія з ін-
тересами бідних і «соціальним захистом» нічого спільного 
не має. Треба відкинути цей фіговий листок. Таке розу-
міння і усвідомлення може прийти лише з правдивим по-
глядом і справедливою оцінкою нашого буття за останні 
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77 років. їх необхідно висвітлити за законами справедли-
вості: злочин проти людства має судити людство — між-
народний суд. 

Якими діями і хто повинен започаткувати цю діяльність? 
Той, хто найбільше потерпів — український народ, його 
інтелігенція. Адже, майже половина жертв за «світле май-
бутнє», очевидно, припадає на український народ. Отже, 
до дії! 

Мова іде не про відповідь терором на терор, а про 
справедливий у правовому відношенні суд над злочинним 
насадженням злочинної ідеології з особливо тяжкими на 
слідками. Старше покоління пам'ятає, що аналогічна ідео-
логія націонал-соціалізму Гітлера була засуджена разом з 
її живими і мертвими натхненниками. Нюрнберзький про-
цес показав усьому світові варварську суть німецького фа-
шизму, чим сприяв оздоровленню суспільних сил в усьому 
світі на багато десятиріч. Радянський соціалізм за наслід-
ками нищення національних культур і масштабами винищен-
ня народів у кількакрат разів перевищив німецький фашизм, 
однак, належної оцінки І відповідного системно-кваліфіка-
ційного визначення не одержав. За аналогією з німецьким 
націонал-соціалізмом назва йому — шовіністичний соціалізм 
Леніна-Сталіна. Черга Нюрнбергу-2. 

Всеволод МИХАЛЬЧУК, 
професор Рівненського державного 
педагогічного інституту. 
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ЯК СОВІТИ ВМІЮТЬ ОБМАНУТИ, 
НАГНАТИ СТРАХУ 

І ЗАВОЛОДІТИ МІСТОМ 
(Польщу замінив новий окупант з.і сходу) 

Дня 17 вересня 1939 р. в м. Рівне увійшло совітське 
військо, щоб нас визволяти. 'Того ж дня військом було ви-
дано розпорядження, щоб усі польські уряди та установи, 
як рівнож поліція залишились на своїх місцях і норма-
льно працювали далі, а що до обміну грошей, то совєт-
ський 1 «рубль» (карбованець) рівняється одному польсько-
му злотому. 

Звичайно, що люди з цікавістю придивлялись до цієї 
нової зміни — на нове військо, на порядок у війську, 
пильно прислуховувались до пропагандистів, які скрізь на 
базарах та й на хідниках, у військових строях, пропо-
відували «Что у нас, мовляв, всьо єсть» та про «счастлівую 
жізнь в СССР» і таке інше. 

А в той же час совєтські командири, урядовці та різні 
службовці, а то й рядові бійці бігали по склепах та ма-
газинах і на розхват закуповували все, що бачили, а 
найбільше кинулись на мануфактуру, галянтерію, взуття. 

Так пройшло з півтора місяця. Склепи були порож-
ні, а що де ще уціліло, склепарі поховали. Нараз стали 
появлятись совітські міліціянти. Одного дня у листопа-
ді, в порядку служби, нова влада скликала польську по-
ліцію до польського комісаріату поліції. Коли всі зібрали-
ся, їх обеззброєно й арештовано. На другий день, коли 
жінки поліцаїв прибігла за своїми чоловіками, то їм по-
яснено: «Чго поліцаєв нєт, отправлєни по назначєнію». Ко-
ли ж жінки підняли бучу, тоді їх заспокоїли, сказавши, 
що їх чоловіки сидять у вагонах на залізниці; якщо вони 
хочуть їх бачити, то мусять піти до вагонів. Жінки кинулись 
на залізницю, а там їх відразу приборкали й замкнули до 
інших вагонів. 
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Що сталось із тими поліцаями і їх жінками, нікому 
не було відомо та й більше вже їх ніхто не бачив. До-
перва по 3-ох місяцях одна із тих жінок повернулась і пе-
редала знайомим, що їх самих жінок везли у Казахстан 
а вона з розпачу віддалась під опіку одного енкаведис-
та в Києві і він її вирятував з того обозу, а своїх 
чоловіків поліціянтів так вони й не бачили. 

Пізніше, як совіти з поліцаями і їх жінками скінчили 
за яких два тижні по місті пройшла вістка, що одної ночі 
забрано всіх поляків, які були на провідних становищах 
та в польських організаціях. Забраних було приблизно 130 
чоловік. Що з ними сталось, теж нікому невідомо. Поля-
ки, хто тільки міг, звичайно втікали із Рівного, хто куди. 

Доречі, треба зазначити, що з вибухом німецько-по-
льської війни, в день 1 вересня 1939 p., поляки з Вар-
шави та інших місцевостей втікали на південь, таким 
чином місто Рівне було в цей час центром польських бі-
женців. Тут вони було організували свій біженецький ко-
мітет, що відправляв їх організовано домів. Але все це 
тепер відпало. 

Перед Різдвом 1939 р. блискавкою пронеслась чутка, 
що арештовують селян українців по селах та ладують до 
товарових вагонів. 

Тимчасом, у місті вже цілий місяць грудень новоство-
рена «Профспілка» вела регістрацію всіх мужчин для 
затруднення в праці. При реєстрації випитують, де родив-
ся, що робив, та що робить і т. п. Я теж стояв у черзі 
до реєстрації і приглядався, як перші проходили. Отож, 
одного при регістрації питають, він усе розказує, а як 
скінчив, то звернувся до того члена «Профспілки» з про-
сьбою приділити його на роботу за його фахом.. А той 
«член» з криком: «Ти что хочеш? Чтоби тєбє і нагони по-
вернуть?» — «Та, прошу пана, я ніколи ніяких пагонів 
не мав», — відповідає регістрований. — «Не разсуждать! 
Профспілка знаєт, куда кого послать! Слєдующій подходЬ>. 

вже як наступні підходили, а в тому числі і я, то 
було чути, як муха летить, ніхто* й пари з рота не 
пускав, а не тільки, щоб щось питав. 

Слід зазначити, що дописувач цих рядків працював 
у польській кооперативі «Сполем» і мусів ходити до праці 
двічі на день — ранком і ввечері. ГІо приході совітів, 
цією кооперативою вже опікувались совітські кооператори 
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— «партійці». Тут відбували вони різні свої наради. Влас-
не це давало мені можливість спостерігати всі події та 
бачити і пережити страхіття терору в той час. 

Місто шаленим темпом міняло своє обличчя. На вули-
цях появлялось щораз то більше нових типів людей і 
то якось штаидартно бідно вдягнених у «кепках» з загну-
тим догори «козирком». Поміж ними у великій кількості, 
вдягнені в шкіряні або футряні куртки, в таких же самих 
кепках з загнутими догори козирками, «партійні работнікі». 

Склепи щораз то більше вже були позасинювані, не 
було вже що продавати. 

По вулицях маршували патрулі та конвоїри, які про-
вадили до тюрми або на залізничну станцію арештова-
них людей. Провадили не як небудь, а з рушницями 
й багнетом приставленим до спини. 

Про ці арешти од хати до хати передавались жахливі 
вісті. Всіх огорнув страх. Люди не знали, що робити, ко-
жен чекав своєї долі. А тут же пустили чутки, що ду-
же допитуються за петлюровців. За короткий час уже й 
з десяток моїх знайомих арештовано... 

Зима 1939—40 р. була люта, морозна і снігова. І ото 
в таку зиму на залізничній станції в Рівному, на запа-
сових торах, стоять сотки товарових вагонів, битком наби-
тих людьми і запломбованих. Жінки і діти разом в од-
них вагонах, а чоловіки в інших окремих вагонах. До ва-
гонів доступу немає, бо на всіх залізничних торах вели-
кий патроль червоноармійців з рушницями і багнета-

ми, і коли були відважні, що підходили до вагонів, щоб 
передати через віконце хліба, чи що, то таких стріляли 
на місці. У тих вагонах люди не то що кричали — про-
сили про поміч, а просто вили нелюдськими голосами. 

О це було оте людовбиветво., про яке часом потихо і 
делікатно говорять в ОН «сильні мира цього» 

Коли прийшлося глянути здалека на ті вагони, то 
кругом такого вагона висіли ледяні брудні соплі, бо л-юди 
там сідали і під себе віддавали моч та інше під стінами 
вагону. 

Хто ж були ці люди? Це наші українські селяни. 
На перший раз по цілій Рівненщині із кожного села було 
забрано невинних по 10 або 20 родин, у залежності віл 
величини, села, під закидом, що належав або до «Просві-
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ти», або був куркуль (люди вперше почули це нове страш-
не слово). Арештованих людей забирали так, як стоя-
ли, а взяти з собою можна було хіба кусник хліба, і то. 
якщо він був під рукою. О це власне і є той жахливий 
терор для наведення страву на позосталих селян. А дальше 
вже забирали людей після доносів. Це вже була робота 
«Сельрад» і темних, злосливих сусідів, чи нікчемних бро-
дяг та покидьків села. 

Доля арештованих людей була страшна; багато їх 
гинуло по дорозі, а хто остався живий, то опинився в тунд-
рах Сибіру. Мені сьогодні, тут у Канаді, довелось чи-
тати багато листів наших волиняків із Сибіру та бачити 
їх фотографії. Між іншим, одна дочка пише до своєї 81-
річної матері, яка тепер ЛІИВЄ в Канаді, таке: «Мамо, я 
дивлюся на Ваше фото, та Вам посилаю своє, щоб Ви ба-
чили, що не Ви мені мама, а я Вам мама»... 

Отакого то «визволення і щастя» зазнали наші зем-
ляки в «комуністичнім раю». Як була тюрма народів, так і 
осталась, але два рази в квадраті. 

З днем 1 січня 1940 року всі польські уряди, установи 
і кооперативи були ліквідовані. Всі товари по склепах 
і магазинах, якщо такі де ще були, були націоналізовані, 
цебто заграблені урядом до радянської ніби кооперації, час-
тина до «Горторгу» в Рівному, а частина до «Облпотреб-
союзу». Місто стало порожнє і мертве. 

На ціле місто большевики, замість ресторанів, харчівень, 
споживчих склепів, зробили яких 10 ларчиків, де можна 
було купити тільки щонебудь з'їсти і то, як попадеш на 
пору і як є. 

Містом став керувати «Городекой Совет». На мурах міс-
та появились відозви вибирати членів до «Городского Co-
вета», і тут же подано кандидатів. Цих кандидатів міща-
ни не бачили і не чули про них. Але в день виборів 
ціле місто голосувало на 100% і всі кандидати були од-
ноголосно вибрані. 

Першим кроком «Городского Совета» була націоналі-
зація нерухомого майна і призначення певних людей на 
так зване становище «Управдомами», які розміщували но-
вих прибулих совітських громадян, а місцевих «уплотня-
лі» (стискали). А дальше йшла реквізиція домашнього 
уетатковання, бо для нових панів треба було «мебелів» і т. а. 
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Після цього «Городской Совєт» відкрив для міста т. зв. 
«Культбазу», яку наповнив статуями і статуетками Лені-
на і Сталіна. Ці статуї були різного розміру, різного 
кольору, переважно білого, в загальній кількості коло де-
сяток тисяч штук. Коли по приході німців у 1941 році все 
це «барахло» наказано побити і викинути, то той сміт-
ник насилу за ладу вали на 10 вантажних авт. 

Слід ще пригадати, що по приході совітів з місця 
зліквідовано Ршенську Українську Гімназію, а директора 
гімназії Бичківського з родиною вивезено в Казахстан. 

Було б неповно, як би ще не згадати про жидів, 
яких в Рівному було по статистиці 17,000 осіб і які в-
більшості займалися приватною торгівлею. З днем 1 січня 
1940 р. їх прийнято на умислову працю в совітських уря-
дах та установах, чи організаціях, тоді, як місцевих укра-
їнців було затруднено ніби тільки на показ: приблизно на 
100 жидів — 8 українців. Большевики знали, що Гітлер 
робить з жидами, тому вони жидів не чіпали, а вико-
ристовували їх для праці, тим більше, що жиди були в 
більшості русофіли — і комуністи. 

Іван РІВЕНСЬКИЙ. 
(«Літопис Волині», ч. 6. 
Канада, Вінніпег — 1962 р.) 
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Совершенно секретно 

НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР КОМИССАРУ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 3-го РАНГА С Е Р О В У 
Записка по «ВЧ» связи. Из Ровно 

...В связи с виселенням беженцев средн отдельной части 
населення отм'еченьї фактьі распространения провокационньтх 
слухов о предстоящем вьіселении поляков, а также фактьі 
вьісказьівания сочувствия вьіселяемьім и сбор ср'едств для 
них. 

...Служащий Ровенторга Блюмам состоит на формуляр-
ном учетє. В разговоре с сослуживцамн заявил: «Происхо-
дит вьіселение беженцев, ловят их как собак, вьіселяют на 
китайскую границу, зто ужасно, но зато неизвестно, не 
будем ли мьі им завидовать, так как они находятся да-
леко от границьі». 

Гражданин Розенберг, без определенньїх занятий, зая-
еил: «28 июня во всех городах западньїх областей Ук-
райни происходило массовое вьіселение беженцев, задержи-
вали их, как преступников, без различия пола, возраста; 
сценьї, которьіе происходили в зто время, трудно описать, 
Везут иесчастньїх под охраной неизвестно куда, зто фор-
менное издевательство». Розенберга берем на учет. 

Коммерческий директор Ровенторга Пер'ельмутер гово-
рит: «На днях бьіл в Ковеле, Луцке. Видел ужасную кар-
тину. Производят вьіселение беженцев, забирают буквально 
всех, вьівозят на китайскую границу; там страшньїе усло-
вия жизни, голод, нищета, люди заранее обреченьї на смерть 
Зто у большевиков назьіва'ется социализмом». Перельмутер 
берется на учет. 

Мальїшевская, без определенньїх занятий, заявляет: «Вьі-
селение беженцев — зто издевательство, советская власть 
допускает то, что нет даже в фашистских государствах. 
Вьіселяют евреев, люди устроились на новом месте жить, 
а их разоряют... Когда атому издевательству будет конец». 
Мальїшевскую берем в проработку... 

УНКВД Тернопольской области. Записка по ВЧ. 
4 июля 1940 г. 
АГІБ МВС України. Ф. 15, on. 1, спр. 10, арк. 39—41. 

(Подано за виданням: Іван Білас. «Репресив'/ю-каральна 
система в Україні 1917—1953». Ки. 2. К-, «Либідь» — 
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ДЕ ЇХ МОГИЛИ? 
Більшовицько-сталінські репресії не обійшли стороною 

жителів мого рідного села Крилів, що в Корецькому районі. 
А почались вони з того «золотого» вересня 1939 p., ко-
ли, як про те часто трубили радянські газети, «червона 
армія на своїх п'ятикутних зірках принесла щастя і во-
лю для західних українців». Бо насправді в наше село 
з радянською владою прийшла насильницька колективіза-
ція, руйнування сільських господарств, репресії. Зокрема, я 
хочу розповісти, як протягом 1941 року без суду і слід-
ства було арештовано 20 чоловік. 

Починаючи з березня 1941 р. і до початку радянсько-ні-
мецької війни з нашого села зникло 15 чоловік. Енка-
ведисти потайки вночі забирали їх. Я знаю, що ці люди 
були хорошими господарями, хліборобами чесними, добро-
совісними. З п'ятнадцяти чоловік живим після ув'язнення 
повернувся лише один — Сидь Іван Митрофацович. Про 
своїх товаришів він ніколи нікому нічого не розказував 
Після радянсько-німецької війни жив у місті Ризі, а в 
с. Крилів приїжджав лише один раз. Декілька років тому 
він помер. Про отих п'ятнадцять репресованих я зібрав 
таку інформацію: 

1. Бруховський Миколай Васильович, приблизно 1916 р. 
народження, один серед усіх мав духовну освіту; закінчив 
Кременецьку Духовну семінарію. В селі Крилів працював 
регентом церковного хору, одружений. Користувався пова-
гою, авторитетом серед молоді і всіх жителів с. Крилів. 

2. Горкун Платон Юхимович, 1917 року народження, 
освіта 1—2 класи, одружений, жив у багатодітній сім'ї з 
батьками. 

3. Климук Аврам Спиридонович, 1917 року народжен-
ня, освіта 1 клас, неодружений. 

4. Гринь Миколай Павлович, 19IS року народження, 
сирота, освіта 2 класи, неодружений. 

5. Ярмолюк .Дмитро Феодосійович, 1918 року народжен-
ня, неодружений, освіта 2 класи. 

6. Демчук Юхим Трохимович, 1892 року народження, 
освіта 2 класи, одружений, залишив 4-х дітей. 
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7. Захарчук Степан Іванович, 1915 року народження, 
одружений, освіта відсутня. 

8. Міськевич Петро Андрійович, 1915 року народження, 
освіта 1 клас, неодружений. 

9. Ковальчук Сергій Андрійович, 1911 року народжен-
ий, освіта 2 класи. Одружений, співав у церковному хорі, 
залишив двох дітей. 

10. Ярмолюк Федір Архипович, 1905 року народжен-
ня, освіта 1 клас. Одружений, залишив 3-х дітей. 

11. Сабанкж Олександр (Деркачишин), 1914 року на-
родження, освіта 2 класи, співав у церковному хорі. 

12. Паламарчук Петро Ананійович, 1901 року народ-
ження, освіта відсутня, одружений, залишив дві дочки. 

13. Сидь Іван Митрофапович, 1920 року народження, 
неодружений, освіта 4 класи. 

14. Кравчук Гнат Тимонович, 1904 року народження, 
освіта відсутня, одружений, залишив 2-х дітей. 

15. Музичук Григорій Миколайович, 1915 року народ-
ження, освіта 1 клас, одружений, залишив 2-х дітей. 

Сталінсько-більшовицька система не тільки звинуватила 
лазваних вище 15 чоловік с. Крилів у 1941 році, але 
були випадки інших арештів органами НКВС. 

Так, Рабчук Роман Максимович, 1913 року народжен-
ня, був заарештований в с. Берездів Хмельницької облас-
ті під час поїздки туди на базар. Підстава для арешту 
і його майбутня доля до цього часу невідомі. 

Горкун Сергій Юхимович, 1911 року народження, Чер-
вук Семен Миколайович, 1909 року народження, Федори-
шин Петро Тихонович, 1908 року народження, Сабанюк 
Федір Сидорович, 1912 року народження. Усі вони напере 
додні радянсько-німецької війни в 1941 році були мобілізо-
вані в Червону армію і направлені на проходження війсь-
кової служби в Свердловську область. Через деякий час 
безпідставно вони були заарештовані органами НКВС. їх 
доля до цього часу- невідома. 

Хотілося б, щоб Рівненська прокуратура вказала на ви-
ну цих людей (якщо дійсно вони винні), або хоч повідоми-
ла, по якій статті вони були засуджені і за які злочини, і 
де знаходяться їх могили. 

ГОРКУН Василь Юхимович, 
священик Свято-Казанського храму 
м. Луганська, протоієрей, уродженець 
села Крилів Корецького району. 
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СКАЖУ ЯК ОЧЕВИДЕЦЬ 
У 1939 році я закінчував останній клас Рівненського ук-

раїнського ліцею гуманітарного типу. Це було вже після 
реформи середньої освіти польських шкіл. Польські окупанти 
прагнули за всяку ціну ополячити («сиольонізувати») наш 
український нарід. Отож єдина на Поліссі українська гім 
назія була також піддана реформі і останні дві кляси гім-
назії (7—8) були замінені 1-ю та ІІ-ю клясою ліцею з 
відповідним нахилом навчального процесу. 

Щоб вам було краще відомо, у ті далекі часи польсь-
кої окупації Західних українських земель, у місті Рівно-
му, яке було повітови*м центром Полісся, знаходилося (про-
живало) десь 60—70% жидівського населення, 20% україн-
ського та 10% польського, російського та інших. Звідси й 
шкіл було відповідно 3 середніх жидівських, 2 польських 
та одна російська. Української школи не було ні одної. 

Та ось один із досвідчених українських педагогів, істо-
рик, професор Федір Ількович Пекарський вирішив добити-
ся дозволу у польської влади на відкриття у Рівному при-
ватної змішаної (хлопчики та дівчатка) гімназії. Ця при-
ватна гімназія, яка починала своє існування із набору в 
першу клясу всього 14 учнів, незабаром вступила в навча-
льне змагання із другими школами та виборола собі правз 
державних шкіл. І все, здавалося, було гарно налаштовано 
для того, щоб і українські діти могли здобувати собі освіту 
рідною мовою і в українській школі. 

У 1939 році виникла німецько-польська війна. Згодом 
прийшли совєти та почали наші землі «визволяти» від усьо-
го нашого добра і достатків. Дійшло і до шкіл. їх закрили. 
Усі. І польські, і жидівські, і російську, і українську гімна-
зію. Натомість організували десятирічки. 

Почалося нове навчання, вірніше — перенавчання. Де-
сятки вчителів стали безробітними. Сотні учнів лишилися 
поза школою. Мені ж довелося переступити поріг нової 
десятирічки № 1, директором якої був призначений член 
КП(б)У тов. Бібко. Він ходив у військовій формі, як і всі 
енкаведисти. Дисципліна в школі була побудована на взі-
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редь якогось військового підрозділу. У клясах почалися по-
літичні нагляди за дітьми, доноси. Тільки за п'ять мі-
сяців навчання у нашій школі було репресовано троє учнів. 
Вони пройшли всі муки допитів, а врешті, після всіх 

тортур, засуджені до різних строків ув'язнення, а одна 
учениця, Ірина Кульчинська, до вищої міри покарання. І 
це все — діти, школярі... 

А зимою, 1940 року, в січні місяці був заарештований та 
без суду і слідства розстріляний директор нашої колишньої 
гімназії, професор української мови, Бичківський Яків Фе-
дорович. Це мало дуже негативний вплив, як на викла-
дацький склад, так і на учнів школи. Ми всі були дуже 
пригнічені. Яків Бичківський користувався великим автори-
тетом серед учителів та інтелігенції міста. Усю його сім'ю 
було негайно заарештовано та вивезено на каторжні роботи 
в Казахстан. Власний будинок директора в Рівному був 
реквізований, як і все його майно. А у будинку посе-
лився якийсь енкаведист зі своєю сім'єю. 

Мене також було несправедливо арештовано і засудже-
но та заслано у Воркуту, де я відбував каторжні роботи 
протягом 16 років. 

Потім мене було звільнено й реабілітовано. Але життя 
пропало... 

Оце те, що я можу сказати як свідок і очевидець то-
го, що принесла ВКГЇ(б) і КП(б) України населенню Рів-
ненщини і то тільки в ділянці освіти та шкільництва в 
1939—1941 роках. 

КАРП'ЮК Феодосій Іванович, 
jw. Рівне, вул. Світанкова, 15. 
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П О Ч А Т О К 
Я, Денищук Амастасія Кас'яиівна, 1926 року народжен-

ня, свідчу про те, що бачила своїми очима і що знаю 
від своїх батьків. 

У жовтні 1939 року в селі Колодинка, що неподалік Рів-
ного, енкаведисти приїхали вночі «чорним вороном» (так 
тоді всі називали енкаведистські автомашини) і заарешту-
вали чоловіка моєї рідної тітки Акулини Марківни — Іг-
иаца Чаплю. Він був ^голяком за національністю, працю-
вав лісником на військовому полігоні, жив досить заможно. 
Після арешту ного хазяйство повністю розграбували, виве-
зли все живе І неживе. 

Тоді ж у селі КваснловІ заарештували наших знайо-
мих — фабриканта Шваровського і його двох синів. І теж 
вночі. Вони за національністю були чехи. У вельми скорому 
часі їх із сім'ями вивезли до Сибіру, а їхнє майно розгра-
бували. 

Не обминула розправа і комерсантів єврейської націо-
нальності Юнішмана та Ліхта, мешканців Рівного. Вони 
були добрими знайомими нашої сім'ї, бо ми нерідко гос-
тювали одні в одних. І були вони людьми добре знаними 
в місті і дуже набожними. їх заарештували теж уночі і 
«чорним вороном» відвезли до в'язниці. їхні сім'ї згодом 
і'ивезли до Сибіру, перед тим конфіскувавши все набуте 
працею майно. 

Таким був початок більшовицького правління в Рівно 
му та в околицях міста. 

ДЕНИЩУК Анастасія Кас'янІвна. 
м. Рівне, вул. Приходька, 66, кв. 14. 
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ТРАГЕДІЯ В БЕРЕЖНИЦІ 
17 вересня 1939 року Червона армія перейшла радян-

сько-польський кордон. 21-го, на свято Пречистої Діви 
Марії, «визволителі» увійшли в тихе поліське містечко Бе-
режницю, в якому проживали в мирі й злагоді декі-
лька тисяч українців, поляків, євреїв. 

Була в Бережниці «Просвіта», діяла хата-читальия з 
великою бібліотекою. Аматорський театральний гурток та 
прекрасний народний хор ставили п'єси українських пись-
м'енників-класиків, виступали з концертами. На паях про-
світян було відкрито український продуктовий магазин із 
синьо-жовтою вивіскою над входом. Одним словом, про-
тікало більш-менш нормальне життя українців на Поліссі, 
незважаючи на недружнє ставлення до них польської оку-
паційної влади. 

Однак малосвідома частина поліщуків із приходом 
більшовиків сподівалася на покращення життя, не відаючи, 
що ч'ервонопрапорна мошкара насправді стане їх лютим 
ворогом. 

Так і сталося. Спершу було заборонено «Просвіту», 
зруйновано хату-читальню, цінні книжки з бібліотеки зни-
щено, а магазин розграбовано. Дал і — більше. 

Наближалися вибори до Верховної Ради УРСР. От іцо 
сталося тоді у нас. 

На хуторі за містечком у маленькій хатинці під со-
лом'яною стріхою жив такий собі Яків Вікторович Дячок 
з дружиною та чотирма діточками. Ж и в настільки бідно, 
що орав свою нивку коровою, бо не мав ані коня, ані 
волів. І от цей нещасний батько малечі (старшому з них 
було всього дев'ять років) відмовився голосувати за канди-
дата в депутати Фадея Попка, якого знав далеко не з 
кращого боку. Того ж самого вечора заїхали до нього 
енкаведистські кати і забрали просто з хати. Начебто 
для того, щоб проголосував, виконав, так би мовити, свій 
громадянський обов'язок. Насправді ж його завезли за 
Бережницю й, напевне, замордували — бо навіщось пози-
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чали в крайній хаті лопату, а самого Якова Дячка більше 
ніхто не бачив. Дружину ж зниклого Дячка та четверо 
його діточок взимку (а зима 1939—1940 років була лютою) 
виволокли силоміць із хатинки й запроторили до Сибіру, 
Там вона «під сонцем сталінської конституції» й пом'ерла, 
а за нею — і двоє діток. 

Таким був початок злодіянь більшовицьких нелюдів на 
наших землях. Далі потягнулися інші арешти, розстріли, 
ЕИВЄЗЄННЯ в Сибір, насильницька колективізація. І так усі 
22 місяці панування в нас «перших советів». 

КЕДРУК Михайло Сергійович, 
колишній в'язень більшовицьких концтаборів, 
с. Бережниця Дубровицького району Рів-
ненської області. 
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ТАК НИЩИЛАСЯ НАША ЦЕРКВА 

Я, Семенюк Филймон Олександрович, 1912 року народ-
ження, працюю пастором Рівненської громади Української 
Євангельсько-Реформованої Церкви. За більшовицької Вла-
ди був засуджений на десять років таборів та п'ять років 
позбавлення прав. Покарання та висилку відбував у Си-
бірі, там же перебувала і моя родина, 

Окупація більшовиками західних областей України в 
1939 році була несподіваною і багатьом порушила життєві 
плани. Принесла вона б а г а т е лиха і Українській Євангель-
сько-Реформованій Церкві, яка була молодою і ще нечис-
ленною, бо нараховувала 35 громад, обезпечених душиастир-
ськими кадрами, і мала консисторію в Коломиї. 

Із приходом більшовицької влади уже 20 жовтня 1939 
року в містечку Олександрії на Рівненщині пройшли арешти 
пасторів та церковного активу. Зокрема, тоді заарештува-
ли пасторів Теодосія Довгалюка, Теодосія Сем'еиюка, брата 
Т. Довгалюка — Хому та ще вісьмох інших. У скорому ча-
сі пішли арешти молодих прихильників нашої Церкви — 
членів товариства «КУЄМ» (Кружки Української Євангель-
ської Молоді) в Олександрії та громаді села Кустин. На-
весні було проведено депортацію родин арештованих. У 
1941 році при відступі більшовики розстріляли у Дубенсь-
кій в'язниці двох молодих дівчат із числа «куємівців» — 
Любу Рудакову та Віру Заборовську. Тоді ж розстрілюва-
ли і проповідника Потана Чирву, але у поспіху насмерть 
не вбили і він вижив, хоч і залишився калікою на все 
життя. 

Більшовики постійно переслідували нашу Церкву, особ-
ливо після свого повернення в 1944 році. Так, в 1945 
році в Олександрії була закатована на слідстві сестра па-
стора Володимира Боровського — Віра. Того ж року в гро-
маді Тучина був прилюдно повішений Федір Осипчук, а 
в Рівному — член нашої громади тучинської Степан Тро-
химчук разом з іншими жертвами. 
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Репресували багатьох і багатьох. Всі депортовані та 
засуджені відбували визначене їм, безвинним, покарання 
в областях та краях Сибіру, Далекого Сходу та в районах 
Півночі. Дуже малий процент їх повернувся на рідні землі, 
переважна більшість загинула. Серед них — і відомий цер-
ковний та громадський діяч пастор Теодосій Довгалюк, му-
ченицький шлях якого обірвався в 1943 році в одному із 
радянських концентраційних таборів. 

Оцінку наслідків більшовицького панування у нашому 
краї можна зробити із того факту, що з відродженням 
української державності нині відновили свою діяльність ли-
ше дві наші церковні громади із колишніх тридцяти п'яти. 

СЕМЕНЮК Филимон Олександрович, 
м. Рівне, вул. Орлова, 33-А. 



У ТОМУ ДАЛЕКОМУ РОЦІ 
У тому далекому 1939 році я повернувся із концтабору 

Берези Картузької, куди мене, як і багатьох інших сві-
домих українців, були запроторили польські окупанти. Тоді 
ж я мав нагоду бути присутнім на мітингу червоноармійця, 
який розхвалював «червоний рай» — породільні заводи, де 
без болю матері родять дітей («вчора породила дитя, а 
сьогодні гопака танцює»), і таке інше. Але як він на кі-
нець своєї брехні сказав: «А тепер наша дорога на Берлін», 
то мене немов би хто мокрим мішком по голові вдарив. Він 
же тоді правду сказав, якої ніхто не сподівався. 

За червоних я мав лише одне богослужіння у Степані. 
Бо прийшла була звістка, що пасторів Довгалюка та Се-
менюка арештовано і вони сидять у Рівному. Налякані сте-
панці порадили мені поїхати в Галичину до моєї родини 
і чекати доброї вістки про арештованих. Але вістка згодом 
прийшла ось така: «Не думайте вертатись до Степаня, бо 
арештованих уже вивезли на Схід». 

У своїх родичів я також не був певний довго сидіти. 1 
я замішався між німців, яких якраз вивозили з наших 
країв, і подався на Захід. Першого січня 1940 року я буз 
уже на німецькій стороні й заблукався аж у Нюрнберг, 
де по війні судили німецьких злочинців. Але більшовиць-
ких злочинців і досі ніхто не засудив. 

Василь ВІНЯВСЬКИЙ, 
пастор. 
м. Едмонтон, Канада. 
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ЦЕ БУЛО НА СВІТАНКУ 
Я, Сиротюк Олексій Матвійович, 1929 року народження, 

уродженець села Чекно Млннівського району Рівненської 
області, свідчу про те, що взимку 1940 року, коли якраз, трі-
щали великі морози, якось на світанку в село Чекно наїха-
ло багато енкаведистів. Вони оточили куток, де мешкали 
польські осадники, і з уст одного політрука пролунала 
команда: «ГІріказиваю за два часа всєм собраться і бить 
готовим к перєсєлєніюі» 

Осадників чекали заздалегідь підготовлені запряжені 
сани — десь десять чи дванадцять, точно не пригадую чис-
ла, але десь, здається, саме стільки. 

Потім иолітрук додав, звертаючись до зігнаних докупи 
осадників: «Всьо імущєство ваше конфісковано. Вам только 
разрешается взять с собой на три дня піщі і тьоплую одежду, 
кромє шуб і пухових одєял. За нарушєнїє етого пріказа 
будете строго наказани!» 

Ось так із нашого села було вивезено тринадцять осад-
ницьких сімей у невідомому напрямку. 

V тих сім'ях були діти — і мої ровесники, і старші, 
і менші, і зовсім немовлята. 

Відтоді уже минуло 55 років. Але ніхто з чекнянців їх 
більше не бачив і не знає, яка їх доля. Майно їхнє було 
конфісковане більшовиками, пограбоване і протягом кіль-
кох днів вивезене теж у невідомому напрямку. 

Подаю список вивезених сімей за прізвищами, бо імена 
тих господарів забув уже з перебігом часу: 

1. Антолік. 2. Боровській. 3. Цуцккевській. 4. Зборовсь-
кій. 5. Крижановській. 6. Кемпінській. 7 Козловській. 8: Ку-
лькевіч. 9. Матусевіч. 10. Мостіцкій. 11. Піскілевіч. 
12. Скрипчак. 13. Валер'ян. 

Вимагаю за вчинені злочини порушити кримінальну 
справу про заборону комуністичної партії та її ідеології 
і притягнути до відповідальності виконавців цих злочинів. 

СИРОТЮК Олексій Матвійович, 
м. Рівне, вул. Гагаріна, 12, кв. 17. 

53 



ЗА РІШЕННЯМ „ТРІЙКИ" 
Шановні пані і панове! 
Ви, які прийшли сюди засвідчити геноцид, який пере-

жили самі і були очевидцями того, що робив сталінський 
р*ежим з вами і вашими рідними та знайомими! Ви, які 
прийшли посвідчити за тих, хто не зміг прийти у цей зал. 
за тих, хто навічно залишився у мерзлотах Сибіру та у 
пісках Казахстану! 

Я, Робітницький Антон Іванович, 1928 року народження, 
хутір Адамків, гміна Клевань (із 1939 року — Грабівсь-
кої сільської ради Рівненської області) засвідчую, що нашу 
родину у складі: 

дідуся Робітницького Микити Андроновича, 
його сина Робітницького Кузьми Микитовича, 
невістки Робітницької Євгенії Мефодіївни, 
невістчиної матері Білецької Ганни Андріївни, 
внука Робітницького Павла Івановича, 
внука Робітницького Антона Івановича, 
внука Робітницького Ростислава Кузьмовича 

було вивезено за рішенням «трійки» від 21 травня 1941 ро-
ку в Південио-Казахстанську область із конфіскацією майна. 

Причиною виселення родини було те, що мій батько 
Робітницький Іван Микитович, дядько Робітницький Воло-
димир Микитович та моя мати Робітницька Юстина Григо-
рівна являлися членами СУМ і перебували на нелегально-
му становищі. 

Дідуньо помер у 1942 році в Казахстані. 
Дядько Кузьма зі своєю сім'єю жили окремо, 

Я із братом Павлом працювали на різних роботах. Спо-
чатку водоносами у бригаді, де трудилися переважно люди-
засланці із нашого ешелону. Потім брат пас уночі коней, а 
я — лошат. Потім ще були інші роботи. Про умови нашо-
го життя це кажу — адже відомо, як у той час булося 
вільним, а ми ж були безправними засланцями. 
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У 1946 році ми з братом самовільно втекли додому. До-
биралися потайки, довго і трудно. У рідному краї нас при-
хистила мамина сестра Олена. З допомогою добрих людей 
пощастило уникнути арешту і відправки назад на заслання. 

Але, повернувшись, із батьками ми так і не побачи-
лися. Бо сліди батьків загубилися у воєнному вирі, і ми 
про долю найрїдніших нам людей так і не змогли нічого 
довідатися. 

Таким чином наша, колись велика і дружна, добре зна-
на в окрузі родина, яка багато робила для піднесення куль-
тури і просвіти у своєму регіоні, діяннями більшовиків була 
розсіяна і частково вигублена, а наше зразкове господар-
ство зруйноване вщент. 

РОБІТНИЦЬКИЙ Антон Іванович. 
Рівненський район, смт. Клевань 1, вул. Нова, 8 
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ЕНКАВЕДИСТСЬКІ ЖОРНА 
Я, Мотруніч Ростислав Остапович, уродженець смт. Бе 

резного Рівненської області, свідчу про те, що долю моєї 
родини перемололи енкаведистські жорна. Ось лист із уп-
равління К Д Б УРСР по Рівненській області від 5 вересня 
1990 року за номером М/22, підписаний тодішнім заступни-
ком начальника управління Яременком: «Сообщаем, что 
Ваш отец Мотрунич Остап Климович, 1902 года рожде-
ния, арестован 26.03.1941 г. УНКВД по Ровенской области. 
В связи с воениьтми действиями следстви'е по делу Вашего 
отца проводилось в Астрахани, где Особьім Совещанием 
при Н К В Д СССР 1 августа 1942 года он приговорен к 8 
годам лишения свободьі в ИТЛ как активний участник 
ОУН. Другими сведениями в отиошении дальнейшей судь-
бьі Вашего отца УКГБ по Ровенской области не располагаег. 

Дело Вашего отца пересмотрено гірокуратурой Ровен-
ской области. 15 декабря 1989 года Мотрунич О. К. реаби-
литирован...» 

15 квітня 1991 року із Головного інформаційного центру 
Міністерства внутрішніх справ СРСР мені повідомили: «На 
Ваше заявление сообщаем, что по сведениям УВД Астра-
ханского облисполкома Мотрунич Остап Климович, 1902 г. р. 
умер 15.08.42 от знтероколита и пеллагрьі. Данньїх о месте 
захоронепия в деле не имеется». 

Мій батько працював у Зірному. 26.03.1941 року їхній 
головний бухгалтер видав йому направлення на курси в 
Рівне. Вранці по батька приїхала підвода — їздовий місце-
вий, але з ним було двоє, які в хату не заходили. Батько 
зібрався і поїхав. Виявилося — назавжди. Перед Паскою 
до нас прийшов мамин брат Попруга Сергій Ничипорович 
і запитав, де батько. Мама сказала, що поїхав на курси. 
А той говорить: «Це не курси, це — арешт. Звідти він не 
вернеться. Отож рятуй дітей (а нас, дітей, було п'ятеро). Як-
що приїдуть тебе арештовувати, то вихід один: на допиті 
говори, що чоловік п'яниця, гуляка, а людей, які до ньо-
го приходили, ти взагалі не знаєш». Дядько як у воду 
дивився. Вранці напередодні Паски приїхало двох і нака-
зали мамі збиратися. Повезли в Рівне. Там на допитах во 
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на говорила так, як радив брат. ї її відпустили. Через 
добу, подолавши пішки шістдесят кілометрів, вона була вдо-
ма. А за батьком і слід пропав на довгі-довгі роки. Ото ті-
льки аж у 1990 році я довідався, що він помер голод-
ною смертю в астраханській тюрмі № 2. 

V справі батька є документи про арешт нашого сусіда 
Пастушка Василя Степановича та про його смерть. Тоді ж 
був заарештований і Пастушок Степан, батько Василя. Він 
сидів у лубенській тюрмі. Пізніше він розповідав, що в 
перші дні війни лубенських в'язнів розстріляли, що роз 
стрілювала руда жінка — жидівка. Степан був поранений, 
але виліз з-під трупів і врятувався. Все це з розповідей 
батька знає і пам'ятає його донька Пастушок Галина, яка 
проживає в Рівному по вулиці Степана Бандєри, 55, квар-
тира 22. 

Тоді ж заарештували мою бабусю Попругу Одарку та 
мою тітку Попругу Глафіру. В переповненому вагон і-теляг-
нику їх повезли в Узбекистан, в Гїахт-Арал, радгосп імені 
Сталіна. По дорозі люди вмирали, ніхто їх не рахував, бо 
від спеки і від голоду всі були мов божевільні. Узбекам 
сказали, що до них привезли бандитів, звідси й відпо-
відне ставлення до новоприбулих поселенців. У тому роз-
печеному степу моя бабуся одразу ж померла. Похоронили 
її в ямці, яку видовбали руками. А вночі покійницю вигреб-
ли шакали і з'їли. 

Разом із моїми родичами вивезли і їхніх сусідів — 
сім'ю Воробіїв та сім ю однофамільців ГІопруг (вони жили 
в Березному там, де тепер аеродром). Старші всі одразу 
ж в Узбекистані померли, а діти і внуки їхні і тепер жи-
вуть там, бо повертатися їм зараз нікуди. 

Тоді ж були заарештовані із Березнівського району Тро-
цюк та Мушии - - їх розстріляв працівник Н К В Д Ярина і 
вкинули в яму біля цвинтаря. Згодом їх перезахоронили. 
Про це знають усі жителі Березного. 
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Начальнику тюремного управлення НКВД УССР 
напитану госбезопасносги тов, Филиппову. 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

26.05 с/г в 4 ч. 40 мин. тюрьма № 2 Н К В Д г. Дубно 
бьіла обстреляна из самолетов противника, после чего бьіла 
сделана тревога всему личному составу тюрьмьі по усиле-
нию охраньї, весь надзорсостав бьіл переведен на казар-
м єн несе положение о чем Вам 22.06 бьіло сообщепо спецдо-
несением, а также УНКВД и ТО Ровенской области. 

До 24.06 с/г со сторони ТО н УНКВД по вопросу реше-
ния с заключенньїми распоряжения никакого не бьіло, лишь 
24.06 в 10 часов утра по телефону ТО сообщили, что для 
отправки З К З К (заключенньїх) по к/р ст. будут поданьї ва-
гони. На зто число З К З К по к/р ст. осужденньїх и след-
ственньїх насчитьівалось 320 чел. Вагони для отправки 
З К З К 24.06 прибили в 17.00, в то время г. Дубно подвер* 
галея бомбардировке и артиллерийскому обстрелу со сто* 
роньї противника, а также по сведению начальника гарни-
зона, что на город Дубно со сторони м-ка Верба противник 
ведет наступление в составе 127 танкеток. 

По прибьітию вагонов я обратилея к начальнику РО 
НКВД и РО НКГБ для оказания помощи отправки З К З К 
на вокзал, последние в помощи отказали, мотивируя заня-
тость обороной города, а своими силами отнравить на вок-
зал З К З К я не мог, не било транспорта, а вести пешком 
невозможно, т. к. до вокзала 5 км. 

Ввиду скоропостижной обстановки для принятия мер к 
З К З К я связался по телефону с зам. начальника УНКВД 
по Ровенской области лейтенантом госбезопасности т. Кли-
мовьім, которий в зто время находилея в обкоме партии. 
Тов. Климов дал распоряжение по телефону при невозмож-
ности звакуации намеченньїй контингент З К З К к отправке 
уничтожить, а остальньїх заключенньїх освободить. 

Мной ироделано било следующее. 
1). З К З К осужденние на дороткие ероки и по указу с 

тюрьмьі били освобожденьї, осужденньїе на более долгие 
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сроки и следственньїе по ст. УК бьіли направленьї в г. Ров 
но с частью надзорсостава и охраняющим взводом; 

2). в 20.00 я приступил к вьшолнению распоряжения зам. 
начальника УНКВД по уничтожению З К З К по ст. к-р, но 
так как противник занял ст. г. Дубно и продолжал на-
ступать на город, (я уничтожить) всех ЗКЗК, подлежавших 
к уничтожению, не смог, осталось закрьітьіх в камерах око-
ло 60—70 чел.; 

3). в 22 ч. ЗО мии. с остальньїми личньїм составом приш-
лось оставить тюрьму и отправиться в г. Ровно. Коллек 
тив тюрьмьі звакуировался с г. Дубно после всех, т. к. 
РО НКВД и. РО НКГБ и руководство г. Дубно всех бьіло 
звакуировано и не поставили об зтом руководство тюрьмьі 
в известность... 

28.06.41. Начальник тюрьмьі № 2 г. Дубно (підпис). 

АГІБ МВС України. Колекція документів. 
(Подано за виданням: Іван Білас. «Репресивно-каральна 
система в Україні 1917—1953». Книга друга. Київ, «Ли-
бідь» — «Військо України», 1994, Стор. 233—234). 
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Начальнику тюремного управлення НКВД УССР 
капитану государственной безоиасности тов. Филиппову 
г. Киев. 

ДОКЛАДНАЯ 

Доношу, что 26.06.41 г. в г. Острог Ровенской области 
вступила немецкая разв'едка в количестве 3 танков и неско-
лько мотоциклистов, которьіе обстреляли город и тюрьму 
в 21 ч. 10 мин. 

В г. Острог находилась только одна тюрьма со своим 
личньїм составом, а остальньїе органьї власти города вьіе-
хали до обстрела, то єсть в 20 ч. 

При обстрел'е я бьіл вьінужден оставить тюрьму и со 
всем личньїм составом вийти из города к бьівшей советско-
польской границе по направлению города Славута. При 
отходе в тюрьме бьіло оставлено заключенньїх 74 чел. по 
следующим категориям: 

следственньїх и заключенньїх по бьітовьім статьям 59 
чел. и сл'едственньїх и осуліденньїх по к-р статьям 15 чел. 

Следственньїх ГІО 54/10 — 13 человек и осужденньїх по 
54/10 и 54/13 — 2 человека. 

26 июня 1941 года в 18 часов мной бьіло освобождено 
осужденньїх по указу от 26.06.40 г. 4 человека по указанию 
нач. облуправления ИКВД. Через нач. РО ІТКВД бьіло 
дано распоряжение исполнить по 1-й категории одного че-
ловека, которьій бьіл вьіполнен 23.06.41 г. 

Все заключенньге не звакуированньїе бьіли оставленньїе 
в тюрьме гюд замком по указанию иредставителей тюремно-
го управлення НКВД УССР сержанта госбезопасности тоз. 
Бевзюка и воєнного комисара тов. Багдасарова. 

При отходе из г. Острог Ровенской обл. со своим лич-
ньїм составом тюрьмьі 26.06.41 г. бьіло потеряно надзи-
рательского состава 2 чел. По прибьттию в село Виль-
бовно, расположенное возле границьі бьівшей советско-поль-
ской, мне встретилась воинская часть, (и) полковник ири-
казал вернуться в город Острог и занять тюрьму, что 
мной бьіло сделано совместно с представителями тюремного 
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управлення и группой красноармейцев внутренних войск, 
следовавших с ними. 

Тюрьма бьіла взята в 0 ч. ЗО мин. 27.06.41 г. и (мьі) 
пробили (в ией) до 2 ч. ЗО мин., а после гіриказали снять 
пости И ми виехалн в РО НКВД. Из РО НКВД ми 
вишли из-под обстрела, пачавшегося около 4 часов, и 
отошли на прежнее место в тил воинской части. При от 
ходе в тил ранено два надзирателя. 

При виходе из г. Острог мной бьіло уничтожено все до-
кументи за исключением нриказа Н К В Д № 0859 — 1 шт., 
тюремное дело — 1 шт., по оперработе — 2 шт., которьіе 
направлень! в тюремное Управление через тов. Бевзюк, а 
также личньїе дела на з/к, оставшихся в тюрьме. 

Начальник тюрьмьі НКВД 
№ 3 гор. Острог 8.07.41 г. Докунин. 

АГІБ МВС України. Колекція документів. 

(Подано за виданням: Іван Білас. «Репресивно-каральна 
система в Україні 1917—1953». Книга друга. Київ, «Ли-
бідь» — «Військо України», 1994, Стор. 247—248). 
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ В Н У Т Р Е Н Н И Х Д Е Л УССР 
СТАРШЕМУ МАЙОРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 

Т. С Е Р Г И Е Н К О 

Спецсообщение 

Как сообіцил в 8.00 час. 28.6.41 г, сотрудник Тюремного 
Управлення НІ \ВД УССР, командированньїй в тюрьмьі Ро-
венской области, т. Б Е В З Ю К по телефону, из тюрьмьі № З 
г. Острог звакуировать заключенньїх ввиду сильной бомбар-
дировки не удалось. Заключенньїе в количестве 77 чело-
век расстреляньї, трупьі зарьітьі... 

Зам, нач. тюремного управлення НКВД УССР — 
политрук Демехин. 

28 июня 41 г. 
г. Киев 
зкз. БС 
с(8543) 

АГІБ МВС України. Колекція документів. 

(Подано за виданням: Іван Білас. «Репресивио-караль-
на система в Україні 1917—1953». Книга друга. Київ, 
«Либідь» — «Військо України», 1994. Стор. 232). 

62 



ТРАГЕДІЯ ДУБЕНСЬКОЇ ТЮРМИ 
Спомин 

Дня 14 червня 1941 року мене перевезли з Рівненської 
в'язниці до Дубна. Там я опинилася в Маленькій камері, 
де, крім мене, сиділо ще 7 жінок. Почалися випитування та 
розпитування. 

Виявилося, що вони вже раніше знали, як я назива-
юся, і що мене скоро перевезуть до Дубна. За короткий час 
я пізнала всіх своїх нових товаришок недолі. Ніколи не за-
буду тих худих облич із палаючими очима, з мрією про волю. 

Не знаю чому, але до в'язниці найшвидше доходять най-
свіжіші вістки. Так і тоді було. Ще в мурах Рівенської 
тюрми ми всі чули про те, що ось-ось має вибухнути вій-
на. А вже тут у Дубні то й говорити нема що. В тюрмі 
зафарбовували лямпи темно-синім кольором, на прохід не 
виводили, а коли й пускали, то дуже строго поводилися. 
Збільшено при дверях варту, і взагалі відчувалось у всьо-
му загострення. Та ще й слова одного з вартових, сказані 
таємничо нам на втіху, щоб ми не журилися — він 
нас перший визволить.., 

Все це охоплювало пас тривожним тремтінням і надією 
на щось інше, а може й па волю... Монотонність зникла. 
Під час перестукування з в'язнями через стіни, також від-
чувався якийсь піднесений настрій, що запанував у всій 
в'язниці. Та не так судила доля бідним в'язням, як вони 
сподівалися. 

Дня 22 червня в полудень пролетів над тюрмою літак 
зовсім низько, і сторожа почала на нього стріляти. Це вже 
була війна. Не зважаючи на те нам ще дали їсти. Од-
нак мусіли всі сидіти попід стінами, підібгавши під себе но 
ги, і не рухатись. 

22 червня — від самого ранку тишина. Тільки час від ча-
су брязкіт ключів і притишені кроки. Опівдні дали нам зу-
пи із зіпсованих легенів невідомою походження. Вечері не-
має. Я підлізла тихенько до вікна — хотіла бодай одним 
оком глянути, що там діється, коли враз двері без шуму 
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відчинилися і в них стала постать типової советської «Мар 
фуші» і люто заверещала — куди я лізу? Я чемно відио 
віла, що хочу трохи відчинити вікно, бо тут душно. 

— Вєрнісь! Не смєй! Будєт вам сєводня душна! — крик-
нула і гримнула дверима. 

Що означали ті слова, я зрозуміла щойно пізніше. Ве-
чері нам не давали, натомість як почало темніти, задзво-
нили на спання. Всі полягали, крім мене, бо я завжди 
«мала час». 

Не минуло й години після сигналу на спання, як 
почулися стріли внизу. Наша камера була на першому по-
версі, третя праворуч. Треба зазначити, що Лубенська 
в язниця була дуже велика, модерна, мала масу камер, які 
були вщерть заповнені людьми. Далі ще й ще постріли 
й страшні крики людей. Трудно було відразу зорієнтуватися 
— що це? Чи стріляли на подвір'ї, чи десь поза мурами 
Але нараз я зрозуміла все: це розстрілювали в'язнів. 

Ще з оповідань мами я знала про звірячі дії больше-
виків, які замордували мого батька й дядька за те, що були 
в армії Петлюри. (Через те й мене мучили вже рік — 
мовляв, «насіння петлюрівське треба геть із корінням 
винищити»). Може тому я й не злякалась, тільки почала 
запевняти всіх жінок, що це стріляють назовні, щоб сиділи 
тихо, бо можуть і до нас прийти... Всі повдягались і п'я-
теро почало тихцем молитися, стоячи під стіною, а нас троє 
сиділо навпроти (це Стефа, Тереса і я) і курили папі-
роску за папіроскою, розмовляючи цілком ніби спокійно, 
щоб не виникла паніка. 

А постріли й несамовиті крики наближалися з кожною 
хвилиною до нас. Це була ніч, якої несила описати... — Аж 
ось почули ми крики на нашому поверсі... Перша каме-
ра... Крик та стріляння, друга... і — наша. Своєї черги 
нам довелося, від початку тієї трагедії, чекати години з 
півтори. Відчинилися двері і в камеру, з автоматом у 
руках, увійшов корпусовий, якого ми знали, а за ним 
миттю стала на дверях стіна голів з рушницями — загін 
чекістів... Гола невблаганність стояла перед нами, і ми 
розгубилися. 

— Становісь в угол! — прогримів голос старшого, — 
бистрей! 

І навів автомат. Я стояла непорушно на місці. Решта 
жінок, замість «в угол», кинулись відрухово до мене. Pan-
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том щось страшно затріщало в вухах, і на мене звалилась 
Оля, тягар її тіла повалив і мене, на підлогу. То були 
перші постріли, за ними посипались другі, треті, і вже й 
не знаю котрі з ряду... Бідні жінки падали, як скошений 
колос на землю — без крику, без скарг. Несподівано я 
відчула сильний біль у нозі, і вогонь — немовби горіло 
тіло, Однак, це не змусило мене ворухнутись, За хвилину 
вони, покінчивши своє «діло», вийшли, замикаючи двері на 
ключ. Почувши, що кроки віддаляються, я з нестями 
схопилася встати, але повалилась наз,ад. Права рука та 
й нога були безвладні. Одначе, не було часу про те роз-
думувати. Я підвелась, як могла, і, рачкуючи, зверталася 
до кожної з товаришок, 

— Хто живий, озвіться! 
По довшій, достоту смертельній тиші, підвелася Надя 

Орловська, а за нею Фрося. Надя була поранена лише в 
ногу легко, і в живіт — попід шкіру, але з жаху не моґ« 
ла вимовити й слова. Фрося — комуністка — мала роз-
трощену праву руку, якраз в лікті — рука просто висіла 
на шкірі. Вставши, вона з божевіллям в очах кинулася до 
дверей з криком: 

— Кого, мене, мене стріляти? Я ж для вас працювала!! 
— і т. д. 

Насилу я її притишила, запевняючи, що вони ще сюди 
можуть повернутися і добити нас. 

Решту жінок було повбивано. Старенька бабуся лежала 
лицем униз, обіймаючи мішок з речами. Біля неї Стефа К. 
з розтрощеною головою, далі Тереса — у неї розірвані 
груди і решта — достоту пошматовані розривними кулями. 
Я жила дякуючи тому, що мене прикрила Оля своїм тілом. 

Тимчасом пекло продовжувалось далі. Камери, в яких 
було більше людей, або самі чоловіки, чекісти боялись від-
чиняти і тому сікли скорострілами через мале віконце в 
дверях, або кидали в камери розривні ручні гранати. Зго-
дом скінчився наш поверх — пішли на другий, і вже над 
нами чути було крик, стрілянину та вибухи гранат — аж 
в'язниця здригалася. Однак нас не залишили в спокою. 
Кожного разу хтось підходив під двері, відчиняв віконце і 
заглядав, питаючи: 

— Хто живой, отозвісь! Ішь, как пабіл, свалачєй! 
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Це нас примушувало лежати непорушно, хоч рани 
почали немилосердно пекти. Аж десь над ранком моє 
вухо почало відрізняти якісь інші звуки. Так, ніби покін-
чивши з людьми, вони почали демолювати в середині 
в'язниці. Потім якась біганина, але вже без крику. Брязкіт 
ключів. Я почала прислухатись з більшим напруженням. І 
ось почула голоси біля наших дверей. Серце завмерло. А 
тут, як на те, ранені почали стогнати. 

— Де ключі? Давай ключі! — чути було притише-
ні голоси за дверима. Нарешті брязкнув замок і в камеру 
вскочило кілька людей. Переконані, що це большевики, ми 
не ворухнулися. Кінець прийшов — рішила я, всього 
сподіваючись. 

— Боже, всі дівчата побиті! — почула я вигук котрогось 
із них. 

Напруження зникло. Це були в'язні, яких не встигли 
постріляти чекісти, яким пощастило відбити калориферами 
двері та визволитись. Я ворухнулась, однак іще з недо-
вір'ям спитала, чи вони прийшли рятувати, чи добивати. По-
бачили живу, всі вони кинулись витягати мене з-під бруд-
них шмат та посадили під стіну, оповідаючи, що большеви-
ки із в'язниці чогось повтікали, але поховались за мурами 
і коли хто хоче втікати, січуть із скорострілів. Отже, нара-
зі не було мови про втечу. Тим часом, вони почали 
помагати раненим, як могли. Найгірше було з водою: бо-
льшевики заздалегідь замкнули всю воду. А тут у роті за-
сихає, гарячка збільшується. Мені ще не так, але он Фро-
ся... Від утрати крови вона вже маячить. Хтось приніс тро-
хи води, і Фрося, тягнучись через мої рани па йогах, бра-
ла воду і падала тягаром свого тіла на мене, обливаючи 
мене водою, що не давало мені з жахливого болю зне-
притомніти. Всі мої прохання до неї не доходили. Вона 
— в безтямі... 

Тим часом в'язні, роздивившись, почали поволі втікати 
через мури. Це було нелегко. Два мури побіч, височенні 
перелізти, а потім — багно, та й щоб чекісти не помітили 
— це було неможливе. І тому багато ще бідаків загинуло 
в цій останній переправі. Багато також довелось мені того 
дня бачити чоловіків хоч і не ранених, але — збожеволілих... 

Вже добре розвиднилося, коли моя Фрося трохи заспо-
коїлася — краще сказати, знесилилась та й мені біль 
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зменшився через те. Я лежала, прислухалася до стогону в 
інших камерах. Думка про рідних маячіла мені в голові. Чи 
побачуся я ще з ними, чи ні?.. Трохи замала надія. Як ви-
явилось, дістала я шість пострілів, і вже ніч без пере-
в'язки. Що далі?.. 

Група в'язнів, які ще лишилися тут, ходили від ка-
мери та чим могли, полегшували долю ранених. Вони не 
могли втікати зараз, бо надворі стріляють. До мене піді-
йшло двоє. Один був молодий хлопець із Дубна, дру 
гий — із Сарнів. Сказали, що хочуть перенести мене від 
трупів до другої камери, яку вони вже сяк-так прибрали. 
Я охоче погодилась, бо тут від запаху крови й пороху аж 
нудило. Однак підвестися я вже не мала сили. Я попро-
сила, щоб і тих двох поранених перенесли до мене. Так 
пораючись біля нас, хлопці заспокоювали, що як тільки 
їм пощастить добратися до міста, вони зараз же постараю-
ться і нас забрати звідси. Я, проте, передчуваючи щось ли-
хе, просила їх якнайшвидше самим утікати, бо потім буде 
запізно. Один із них, усміхаючись відповів, що й без моєї 
поради знає, що робити... 

Нараз почули ми на подвір'ї большевицьку команду. 
Хлопці кинулись в двері, але так й полягали на дверях від 
куль. Ми відрухово повкривалися ковдрами. За хвилину, 
переступаючи через трупи, вбіг до нас начальник Лубенсь-
кого НКВД, жид із Крем'янця — Винокур — невисокий 
на зріст у шкіряній куртці, з чорним наганом у руці. За 
ним — чекіст. 

Підійшов до мене, він зірвав ковдру: — Живйош — 
проскреготів зубами і навів просто в голову нагана. 

Я відповіла: 
— Живу, не добивайте — і так скоро кінець! 
Він підскочив ще до однієї, потім другої моїх поране-

них товаришок, потім знов до мене. Цим разом свого чор-
ного нагана наставив мені просто в вічі. Мене охопив жах. 
Чомусь боялась пострілу в голову... Почала просити, щоб 
стріляв в груди — так, мовляв, певніше буде, швидше кі-
нець. І тоді він почав націлятися — то в груди, то в го-
лову... Не знаю, як довго це тривало — може хвилину, мо-
же дві, але для мене це була вічність... немов навмисне 
він насолоджувався моєю мукою. «Тепер таки буде вже по 
мені», — майнуло в голові. Коли раптом цей садист опуе-
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тив руку, раптом повернувся і подався скорим кроком із 
камери, а за ним і його прибічник — чекіст. Чому це 
сталось, що вплинуло на нього, що він не натиснув га 
шетки нагана і не вистрілив, я й до сьогодні не знаю. 
Хіба, може, якраз тоді пригадав, що має десь пильнішу 
роботу... 

Як мені пізніше оповідали, він із нашої в'язниці поїхав 
у монастир із тим самим наганом у руках — видно, хотів 
там постріляти людей, але, коли вбіг до церкви, побачив 
дивну картину: всі ченці лежали хрестом на підлозі перед 
іконою, яку виносили тільки з нагоди великого нещастя. Жид 
бісився, бігав, як божевільний по людях, але ніхто з них 
і не ворухнувся. З монастиря подався він до замку, де 
свою злість зігнав на нещасних новобранцях — молодих 
хлопцях, яким большевики наказали, під загрозою смертп, 
зібратися в замку. І тут катюга цих сердешних постріляв 
власноручно. Зробивши свою мерзенну роботу, помив руки 
і пішов на сніданок, його потім зловили німці, як тікав 
із Дубна в напрямку на Рівне з своєю помічницею. Коли 
він побачив, що виходу н'емає, то застрілив свого шофера 
й помічницю, а сам почав утікати полем, але був убитий. 

По дивній візиті начальника НКВД в нашій камері де-
який час була тиша. Час від часу було тільки чути з ін-
ших камер стогони поранених. Потім кроки однієї людини, 
які рівномірно вистукували в коридорі. З часом, коли я бі-
льше прислухалася, ці кроки попрямували на стогін і по 
тім усе затихло. Надя почала тулитися до мене й благала 
помогти їй, бо вона не хоче вмирати, їй хочеться жити, а 
тут її наміряються забити, і т. д. Видно, температура в неї 
підвищувалась. 

Але ні! Це в неї було передчуття нещастя, яке Зіа хви-
лину й скоїлось. 

Сталося це так: у мене була страшна спрага, я нама-
галась дістати воду, що стояла в склянці з правого боку. 
Це було для мене неможливе, бо вся моя права сторона 
була побита й нестерпно боліла. І не зчулась я, як постать 
чекіста стала на дверях. 

— Чєво вєртішся? — спитав. 
— Я Дуже хочу пити, — ледве вимовила я, — дайте 

трохи води, бо не можу сама дістати. 
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— Сєйчас я тебе дам воду! — і з тими словами по-
чав зближатися, знявши з плеча рушницю. В цю мить 
злетів йому багнет із рушниці і він, стоячи наді мною, по-
чав його накладати. Я наївно чекала води, нічого не підоз-
ріваючи. Поправивши багнет, він нахилився і... замість 
води, я відчула вістря багнета в своїй голові. З неспо 
діванки я навіть не застогнала від нового болю. Він шарп-
нув рушницю назад, і голова моя від того руху перехи-
лилась на другий бік, з чого скористався садист і по-
частував мене вдруге, пробиваючи цим разом шию. Я за-
лилась кровю, однак не втратила притомности. 

Тим часом, чекіст підійшов до Фросі, яка була цілком 
непритомна і проколов їй лице, язик, аж до горла, а На-
дю вразив багнетом у саме серце, так що вона скрутилася 
в калачик і без зойку вмерла... 

А я живу, лежу в калюжі крови, захлинаюся нею і 
живу... Лишень відчуваю брак повітря... Це вже горло onv 
хало. Ось-ось, і зближався мій кінець... 

Та померти не довелось. 
Чути було бій в місті. А під вечір до в'язниці прибігли 

люди з околиць, які мен'е з Фросею забрали і аж пізно вно-
чі завезли до шпиталю. Дістала я разом шість пострілів і 
два багнети. Майже цілковитий уплив крови не давав надії 
на життя. Але час та молодість перебороли все. 

Валя ПЕТРЕНКО. 
(«Наша боротьба», Міннеаполіс, США, 
ч. З, червень 1987, ст. 25—33). 
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СМЕРТОНОСЦІ 
В'язнем лубенської тюрми був і вчитель однієї з місце-

вих шкіл Олексій Сацюк. Під час німецької окупації він 
став головою міської управи. У квітиі-червні 1944 p., пере-
буваючи в м. Турка на Львівщині, написав документальну 
повість «Смертоносці», в якій на основі особистих пережи-
вань (недаремно повість має підзаголовок «На тлі пережи-
того») описав розстріл в'язнів у перші дні війни у тюр-
мі і втечу частини їх звідти. 

Добре знав Сацюка Улас Самчук. Пізніше в мемуар-
ній книзі «На коні вороному» він запише: «...оповідання 
Сацюка винятково тяжкі. Оповів нам про масакру політич-
них в'язнів у лубенській в'язниці при відступі совєтів. 
Було просто в камерах розстріляно з кулеметів п'ятсот сім 
десят людей. Сацюк був також між ними, але йому вда-
лося, сливе чудом, врятуватися під трупами. Мотив, що 
звучить тепер по всій Україні і звучатиме так довго, по-
ки житиме цей народ на землі». 

Подаємо уривки з документальної повісті «Смертоносці». 
Налягає густа сутінь. Мов каламутна вода, напливає в 

камеру темрява і розпливається попід стінами... На кори-
дорах — знову напружена, пригнітаюча тиша. 

Лежимо покотом на підлозі. Дехто молиться, дехто 
важко і схвильовано дихає: перед нами кошмарним при-
видом смерти гойдається страшна таємниця в'язничних му 
рів. Ми вже не маємо найменшого сумніву, що нам виби-
вають останні хвилини. Отой передчасний наказ спати без 
перевірки, ота біганина вартових по коридорах... 

Напружую слух: на коридорах та сама підозріла тиша, 
лише в лівому крилі в'язничних будинків зграя поліційних 
собак гавкає без упину. 

— Може втікають? —• схвильовано питає Блідолиций. 
— Дав би Бог!.. 
— Мабуть, вантажать собак на авта. Чуєте, як гавкають? 
За хвилину чуємо мотор: під браму під'їхала якась ма-

шина. Мотор тихне, і чиїсь кроки стугонять по брукованом) 
подвір'ї — від брами до в'язниці, Кроки вже в будинку. 
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Притаївши подих, лежимо схвильовані. 
Кроки вже на коридорі першого поверху. Бряжчать клю-

чі, клацає замок і нараз... смертельний крик з грудей кіль-
кох десятків в'язнів. Жахливий, страшний крик! Останній 
крик людини! 

І в ту ж мить — густі постріли пістолів і гвинтівок... 
Крик обривається... 

Зриваємося на ноги. Тиснемося в куток біля дверей. 
— Боже, Боже!.. 
На коридорі першого поверху знову бряжчать ключі. 

Знову стрясає мурами повне жаху й розпуки «А а-а-а!» 
Знову постріли... І знову — тиша. 
Розпучливі крики мордованих, густі постріли, зловісне 

виття собак!.. Усе зливається в несамовиту симфонію смер-
ти, протискається крізь мури, двері, заґратовані вікна,.. 
Гадюкою обвиває груди. Душить! 

Розправу на першому поверсі закінчено. Тепер чути кри-
ки передсмертного жаху без пер'ерви — то внизу, то вгорі. 

Невблаганна смерть гасає по довжезних коридорах в'яз-
ниці, відвідуючи камеру за камерою. 

—А-а а-а, маа-мо!.. 
Останній крик в'язня — дитини. 
См-ерть швидкими кроками зближається вже й до нас. 

Уже розстрілюють на третьому поверсі... 
Смерть іде... 
Вирватись від неї! Тікати! Бігти! Крізь землю прова-

литись! 
— Сини мої, сини! — голоснішим за тріскотню автома-

тів прочувається розпачливий голос не то батька, не то 
матері... 

Це ж і брат Созон десь у камері! Може, чекає на 
смерть, а може вже... 

Жити! Жити! 
— Мати Божа Почаївська, рятуй!.,. 
Хтось навколішки... Хтось хапається за голову... Хтось 

розпучливо ломить руки... 
Товариші немов божевільні! Обнімаються, прощаються 

в останню дорогу. 
Нараз •— постріли ззовні. Наче б з болот, що з 

одного, боку оточують в'язницю. Постріли падають щораз 
густіше. 

71 



Невже? Невже рятунок?.. 
Хтось біжить. Стугонить гіо сходах. Зупиняється десь 

на другому поверсі. Чути переляканий голос: 
— Да вольно, ребята! Удєрай! Нємєцкій патруль! 
В одну мить тихнуть постріли в довжезних коридорах 

в'язниці. 
— Вони тікають! Чуєш?.. 
І враз, мов на команду, бряжчать шиби і дощем сипле-

ться скло на в'язничне подвір'я. Усі камери, яких ще не 
встигла навістити смерть, торощать шиби. Наша — також. 

...На коридорі зчиняється рух. Хтось відчиняє наш вов-
чок і заглядає до нас. Потім з тріском відламує дощечку-
закривку вовчка» 

Кидаємося до дверей. У блідноблакитному світлі елект-
рики бачимо якихось юнаків. 

Ми врятовані! Тепер вирватися з проклятої камери! 
— Хлопці! Друзі! — кричимо. — Поможіть нам! 
На наш крик двоє підбігає під двері... 
Ми врятовані! Незабаром проберемося за мури і роз-

пливемося по полях. 
В'язні ходять по камерах закатованих, розпізнають 

своїх знайомих, кревних, перев'язують ранених і забирають 
їх з собою. 

По деяких камерах ще сидять в'язні і ніяк не можуть 
вибити дверей. Уже далеко за північ — пора виходити. 
Але ще залишається кілька камер. Треба їх звільнити за 
всяку ціну! У двері гупають іззовні і зсередини. 

Раптом — від головної брами доходить зловісне гав-
кання собак, а з наріжної вежі на мурі падають рушнич-
ні постріли. Маса сколихується й німіє. Це, напевно, вер-
нулися енкаведисти і, боючись відразу ввійти до в'язниці, 
обстрілюють нас через вікна вздовж коридорів. 

— Згасити світло! — скрикує хтось. 
Сиплеться скло з електричних лампочок, і на коридо-

рах — темрява. 
Стрілянина не втихає. З вежі від мостів також стрі 

ляють. Усі тиснуться попід стіни або вбігають до відчи-
нених камер. 

— Люди, не гаймо часу! Беріть у руки що попало, і 
виходьмо! — лунає голос у пітьмі, 
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Лавиною посувається юрба до головного виходу. Перед 
дверима затримується. Кожний боїться першим вискочити 
на подвір'я. Може, при головній брамі тільки й чекають, щоб 
маса випливла на майдан?.. Тоді блиснуть рефлектори, за-
цокотять причаєні кулемети і нікуди буде діватись. 

Нараз сильно лунає юнацький голос: 
— Вперед! Масою на них! Сто згине, решта втече! 
Лавина сколихується. Двоє перших, що стояли в две-

рях, похапцем кладуть на груди знак хреста і прожогом ки-
даються на подвір'я. За ними друга двійка, третя. Я біжу 
в четвертій двійці, женуся в тому напрямі, що й перша 
двійка. Вона ж біжить не до головної брами, а до проти-
лежного муру. Перебігаємо широкий в'язничний майдан. По 
нас ніхто не стріляє. 

Добігаємо до муру. Мур високий — не можна переліз-
ти. Зупиняємося і хвилинку стоїмо безрадні. 

Раптом від вежі чуємо притишене: 
— Хлопці, сюди! 
Біжимо на поклик і поблизу в'ежі натикаємося на під-

вищення з дощок, колод і якогось воза. На мурі, при кож-
ному підвищенні, сидять хлопці, а від залізних гаків, що 
повбивані зверху, звисають прив'язані коци. 

Починається спішна переправа... 
Стрілянина з-над річки не втихає, не перестають гав-

кати собаки. Довкола — знову небезпека. З вікон в'язнич-
ної канцелярії — метрів сто від нашої переправи — почи-
нають обстрілювати мур. Кулі розтинають повітря, свищуть 
і стукають у мур. Ану ж вони перегородять огнем кулеме-
тів дорогу втечі або вистріляють зараз же за муром, ще 
поки встигнемо перебратися на багна?.. 

Поспішаємо. Один за другим видряпуємося на мур. 
Кулі від канцелярії сиплються щораз рясніше. Вже когось 
убили, когось ранили... 

Хтось підсаджує мене. З великим трудом спинаюся по 
коцу, хапаюся за гак, мене витягують на мур. Кулі щохви-
лини пронизують повітря і бзичать подратованими осами. 
З покинутої в 'язанці долітає глухе гупання в двері. Пере-
лажу крізь вікоице вежі і крутими сходами спускаюся вниз. 

Я — по той бік муру! 
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Роблю кілька кроків уперед і несподівано натрапляю на 
нову перепону: за мурами два ряди колючого дроту. Нама-
гаюся чим швидше перелізти. Дереться одяг, але виплутую-
ся, перелажу. 

Приємне почуття радости наливає всю мою істоту. Пе-
реді мною — очерет, осока і розлогі надіквянські багна. 
Наді мною — небо і зорі. Дихаю повними грудьми... 

Я — на волі! 
* * * 

...Спішу до свого родинного огнища. По вулицях зустрі-
чаю знайомих, приятелів. Усі радіють, що живий, поздоров-
ляють, неначе прибулого з того світу. 

Ш кільний друг Серьожка впізнав мене здалека, дога 
няє, сердечно вітаємося. Його голос тремтить, заламується... 

— Я сьогодні вранці бігав до в'язниці, шукав тебе між 
убитими. Не знайшов. Але я був переконаний, що ти живеш, 
бо в канцелярії на столі, де була розкидана картотека, звер-
ху лежало твоє «лічноє дєло». Ось воно... 

Удома застаю все в порядку. Незабаром прибігає сусід. 
Він також ледве вирвався з рук енкаведистів. 

— І ви були арештовані? — питаю здивовано. 
— Арештований я не був, але вони мали мене в своїх 

руках. 
— Як це? 
— А ось послухайте .. Вже, мабуть, з місяць буде, як 

мене з машиною приділили шофером при Енкаведе. Пра-
цював я там і потерпав, коли мене розміняють. Та якось не 
зачіпали. Але позавчора начальник Винокур наказав мені 
під'їхати з машиною під будинок райпарткому. Вже смер-
кало. Мені не довелося довго чекати. В авто всіло їх чет-
веро і Винокур. 

— А ви не запримітили, хто вони? 
— Та це ті — з райпарткому. Я їх з вигляду знаю, 

тільки не пам'ятаю прізвищ. Між ними був і секретар парт-
кому, Тимоигенко (очевидно, це помилка; треба — Денисен-
ко. — Ред.) . 

— Я чув, що його вбили на Панталії в житах. 
...Продовжує сусід: 
— Отож наказано було їхати до в'язниці. Там усі висіли 

та спішно подалися всередину. За кілька хвилин я почуч 
страшні крики людей і постріли. Мною стрепенуло! Я " бояв-
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ся далі лишатись під брамою. Я знав, що коли відвезу 
їх під партком, вони й мене застрілять, щоб позбутися не 
бажаного свідка. Я пустився тікати... А ви були вже у 
в'язниці? 

— Ще не був. Я тільки-що прийшов з Панталії. 
— Там — жах! Я не міг на це дивитись. 
— А коли ви там були? 
— Учора пополудні. Як тільки відійшли червоні, до 

мене прибіг лікар Балейко. «їдьмо до в'язниці! — каже 
схвильовано. — Там є ранені, яких треба негайно забрати 
до лікарні». Увійшли всередину. Я схопився за голову, ма-
ло не впав в обморок. Балейко завів мене до однієї ка-
мери, де кривавою купою лежали жіночі трупи. Для мене 
цього було забагато. Я не витримав — утік до авта. За 
хвилин двадцять винесли і поклали на машину дві жінки. 
Вони були подібні до трупів. Ми відвезли їх до лікарні. 

— Це були ранені? 
— Так, і то в безнадійному стані. Але в лікарні вже, 

крім них, лежало кілька осіб легше поранених. 
— Що вони оповідають? Хто мордував в'язнів? 
— Вони всі стверджують, що це робили енкаведисти, 

в'язничні стражники і якісь цивільні. Винокура всі бачили. 
Він стріляв з нагана, цивільні — з автоматів. Між ними бу-
ла також жінка — упир. І вона стріляла. 

— Жінка? Невже? 
— Факт!. Це Хана Беренштейн. Може, пригадуєте: чор-

на, присадкувата, носила форму енкаведиста? Вона служи-
ла стражником у в'язниці. 

По короткій паузі він підводиться з лави і просить мене 
До себе. Виходимо на вулицю і нараз... я задрижав від 
радости — он батько мій... 

— Сину мій! — тужливо і болісно виривається з бать-
кових грудей. — Я ж недавно мав вас трьох... 

— І Степан не вернувся? 
— Ні... Та й чи живе він?.. 
— Заспокїйтесь, тату. Вони вернуться, прийдуть і 

Созон, і Степан... Ось зайдімо до хати, спочинете трохи. 
— Ні сину, я не стомлений. Ходімо скоріше туди... 

— показав рукою за річку, а в очах — знову блискучі 
горошини. — Там, може, бідний Созон нас дожидається... 

— Ходімо, тату... 
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* * * 

Входимо до в'язниці. Мене обдає холодом і жахом! Не-
давня трагедія кошмарним сном снується по уяві, у вухах 
лунають постріли і передсмертні, розпучливі крики мордо-
ваних. 

Ідемо в ліве крило першого поверху. Обходимо камеру 
за камерою. Двері до кожної відчинені наостіж. На долів-
ках, витягнені на всю довжину, лежать у калюжах застиг-
лої крови замордовані. Усе молоді хлопці. Спокійно сплять 
юнаки... 

Ідемо далі мовчки. 
— Боже, Боже!.. Що тут діється! — з жахом скрикує 

батько. 
Терпне шкура. Холоне кров... 
Перед нами страшна картина: в кутку камери — скри-

вавлена маса людських тіл. З-під неї випливає потоком 
темний багр і широкими калюжами розпливається по під-
лозі. 

Батько сахнувся, поточився назад. Хитається на ногах. 
Підтримую, щоб не звалився. 

— Може, вас надвір, тату? Трохи свіжого повітря... 
— Ні, ні... Може, тут Созон? Подивись-но... 
Обережно обходжу калюжі крови, стаю під вікном і 

придивляюся. Скісно падає сонячне проміння і ясним сно-
пом розсипається на вершку макабричної піраміди. А во-
ни лежать, немов страшний клубок, немов фантасмагорич-
не плетиво смерти. З клубка вистають голови, ноги, свіч-
ками виростають закостенілі руки. На мене дивляться чиїсь 
очі... Скляні, холодні! 

Мене проймає холодом. Подаюся взад. 
Вийти звідціль! Не дивитись! 
По обличчі батька котяться сльози. 
— Ходімо звідси, — беру його за рукав. 
Робить крок до виход-у-. Але раптом перелякано кидає-

ться до купи трупів і скрикує несвоїм голосом: 
— Созоо-н!.. 
Мене пройняло жахом. Задрижали ноги... Миттю прис-

какую до батька. Ой, Боже! Це він — його одежа, його 
фігура... Обличчя! Побачити обличчя!... Скоріше} Воно при-
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валене... Дрижать руки. Відкидаємо тих зверху. Вже ви-
тягнули. Перевертаємо. І з грудей — глибокий віддих... Сла-
ва Богу — не він... 

Вертаємося додому. Минаємо мости. Сонце самоцвітни-
ми кольорами грає на воді. Іква пливе тихо-тихо, як і 
віками пливла... 

Понура в'язниця криваво відбивається в воді фарбова-
ній багрями догоряючого проміння. 

Олексій САЦЮК. 
(Смертоносці. Українське видавництво 
«Перемога». — Буенос-Айрес. — 1947). 
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НАД НИМИ НЕ БУЛО СУДУ 
Розстрілюючи в'язнів Лубенської тюрми, кати зробили 

все, щоб не залишилося свідків їхніх злочинів. А свідки є! 
Є очевидці того закривавленого червневого дня (точніше — 
ночі) 1941 року. Лише в одному селі К О С Т Я Н ' Є Ц Ь Лубенсько-
го району багато людей розповіло мені про трагічні події у 
лубенській в'язниці. У 1989 році я записав окремі з тих 
розповідей і опублікував їх у пресі. 

Ось ті страшні свідчення. Послухаймо їх. Послухаймо 
сивих, згорьованих, зневірених у справедливості, напрацьо-
ваних, б'ез вини винних моїх страждених земляків. На 
їхніх руках нема крові. Є — мозолі. Над ними не було 
суду, тільки самосуд немилосердний. 

ВОИТЮК Федір Йосипович: 

«Потрапив я у лубенську тюрму весною, за шість не-
діль до війни. За що? Досі не знаю. Певне, хтось щось 
сказав на мене. Тоді часто і багатьох забирали в Костянці. 
Та хіба лише в Костянці?! 

Серед ночі стукіт у двері: 
— Відчиняй!.. 
Зайшли у хату. Не привітались. 
— Збирайся... 
Не встиг я навіть з жінкою кількома словами перемо-

витись. Чи то злякався, чи то впевнений був, що сталася 
помилка і скоро повернуся. 

— Ти бач, навіть не прощається, — здивувався один 
уголос і штовхнув мене до «чорного ворона». 

Привезли в Дубне, в енкаведе, пробували щось допи-
тувати, а звідти удосвіта переправили до в'язниці. Там ще 
кілька разів викликали на допит, щоразу — уночі. Мабуть, 
думали, що спросоння щось на себе чи на когось іншого 
набалакаю. Але нічого так і не добилися, крім того, що я 
підтвердив: так, якоїсь ночі ночували у моїй клуні не-
знайомі люди, просили їсти, то я їх і годував один 
раз. Досі не знаю, хто то був. Слідчий кричав: 

— Та ж то оунівці! Отже, і ти теж — бандит... 
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Підсилали до мене в камеру таємиика, щоб той щось 
вивідав. Розбалакував, залазив у душу, прикидався лисом. 
Але з чим прийшов, з тим і пішов. Б о ' вини я за собсю 
не чув. 

І ось знову серед ночі заскреготів у дверях ключ. Про-
кидаюсь. Гадаю: знову на допит. Аж ні! 

— Прізвище? 
— Войтюк, — кажу. 
Чую постріл. Із пістолета. Вогнем обпекло надбрів'я. 

Кров. Падаю. Скільки пролежав я без пам'яті, не знаю, 
Пригадую тільки, що гурт людей (таких же в'язнів, як я) 
вибив чимось металевим двері: 

— Живий? 
— Живий, —• стогну. 
— Рятуйся... 
Темно було. Ще й око .закипіло кров'ю. Боліла голова. 

Єдина думка свердлила мозок: «За що?.. За що?..» 
Додому, в Костянець, прийшов на світанку. Пішки. А 

через пару днів — знов у Дубно, до лікаря Балія. Бо ду-
же боліло око. Куля покалічила кістку над бровою. А 
Балій сказав: 

— Якщо хочете бачити хоч на одне око, то оце, 
пошкоджене, треба вирізати. Інакше можете зовсім осліп-
нути...» 

КАШТУЛА Степанида Йонівна: 
«їх стріляли не німці. Фашисти тоді саме підходили до 

Дубна. Коли стихли останні постріли у тюрмі, гітлерівці 
були ще тільки на беконці. А як ввійшли у Сурмичі, то 
стали фотографувати все те страхіття. І мене теж тоді 
фотографували. 

Трьох наших, костянецьких — Власа Ольховського, Ми-
колу Поліщука та Івана Войтюка — позабирала рідня ра-
ніше. 'їх і поховали разом на могилках, в одній ямі. 1 
батюшка одну відправу робив. 

А я ще вірила, що мій Филимон живий, що прийде. 
Але не приходив. То попросила я свояка Варійона Мат-
війчука, щоб запріг коней. І рушили ми до Дубна. Нім-
ці водили нас по тюрмі, відчиняли двері — шукайте, мов-
ляв, своїх. 
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Не зразу, але знайшла я Филнмона. У двомісній ка-
мері. Одне ліжко було порожнє, а на другому він лежав. У 
голову застрелений. А біля нього алюмінієва кварта ва-
ляється. Він її з дому взяв, як забирали вночі пару тижнів 
перед цим. Бережу її, як єдину згадку. Ось вона. Погнута, 
обшмульгана. Вона, ця кварта, теж свідок. Вона все бачила. 
От тільки розказати не може. 

А Филимоиа я поховала поруч біля тих трьох, Тільки 
пам'ятник окремий поставила. Филимон розумний був. За 
Польщі в Дубні на столяра вивчився, Спитайте людей — 
у багатьох і досі його меблі: гарні, крепкі», 

МАТВІЙЧУК Варійон Мусійович: 

«Старий вже я. Але те все добре пам'ятаю. І як Степа-
нида прибігла просити поїхати разом у Дубно, бо сталася 
там чорна біда, і як їздили ми забирати Филимона. Ще 
був з нами його батько. 

Вознюк Филимон Тихонович на два роки молодший за 
мене. Побачив я його у камері — босого, хтось взуття за-
брав уже, бо нове було. 

Дуже багато було побитих. А найбільше — дівчат. Такі 
молоді, гарні, коси розкидані в різні боки. І всюди кров, кров. 

Ще з Костянця був Поліщук, Степан Ярмолович, Не 
вбили його, тільки поранили. А тих, кого не позабирали 
родичі, закопали на тюремному дворі. І чоловіків, і жінок, 
і дівчат...» 

САВЧУК Марія Яківна: 
«Мого брата, Ольховського Власа Яковича, забрали пе-

ред війною. Вночі приїхали і забрали. 
А як постріляли їх там, у тюрмі, то їздив по нього 

батько із сусідами. Потім розповідав батько, що деякі двері 
там були розчахнуть деякі довелося силою відчиняти. 

Влас лежав у самісінькій білизні. На тілі — багацько 
ран, а в голові — дві. 

Про що говорили, батько не розказував, бо був глу-
хий, недочував, але про те, що бачив на свої очі, про 
ге не мовчав. Бо там було страшне». 

ФЕНЮК Ольга: 
«Ніхто в селі не знає, коли вперше почули тут пісню: 

Приїхали кати до хати, 
Івана з постелі беруть. 
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«Прощайте ви, тату і брати, 
Бо, певне, мене вже уб'ють...» 

Це пісня про мого дядька, Войтюка Івана Григоровича, 
Нині його ім'я вик ар був а п'є на металевій меморіальній дош-
ці, встановленій н.а костянецьких могилках. Бо не винен 
він ні в чому. Хіба що в одному — любив рідну землю 
над усе, і мову нашу, і пісню, і бажав добра Україні. 

Це сталося весною сорок першого року. За дві неділі до 
Пасхи. Приїхали посеред ночі й — забрали. Як злочинця 
якогось, бо навіть кайдани на руки вчепили. Я це бачила. 
Бо ночувала тоді у дідуня свого, Грицька Спиридоновича. 
Я часто ночувала там, коли верталася зі школи з Мок-
рого. Ось і тоді теж. Мала я тоді одинадцять років. А 
йому, дядькові, було двадцять один. 

Кажуть, тої ночі на горищі дідусевої хати знайшли 
якісь книжки й синьо-жовтого прапора. Кажуть, що дядь-
ка арештували через Лисавєту, яку дядько любив. Батько 
Лисаветин — Улас Бузиневич — був «активістом» й де 
міг, як міг — винюхував про тих односельців, які берегли 
традиції «Просвіти». 

Через кілька ночей забрали до лубенської в'язниці і 
мого тата, але протримали кілька днів і пустили. А дядька 
вбили. Мабуть, із пістолета. Мабуть, впритул. Хоч я що 
була тоді малою, але ніколи не забуду маленької круглої 
дірочки на високому дядьковому чолї. 

їх привезли з Дубна, з тюрми, трьох разом — Власа 
Ольховського, Миколу Поліщука, Івана Войтюка. Молодав-
ський піп відмовився правити заупокійну службу. Злякався. 
То дідуньо привіз батюшку з Мирогощі. 

Всі троє нежонаті ще були, парубки. Молоді та гарні. 
Кожної суботи після того страшного похорону костянецькі 
дівчата плели вінки з польових та лісових квітів, кожної 
суботи. А ще, пригадую, на тих хрестах — тернові вінки. 

Четвертого розстріляного, Филимона Вознюка, його жін-
ка Степка привезла через добу. Поховала поруч, але без 
батюшки і вночі, бо літали німецькі літаки й бомбили. 

Що я ще знаю про мого дядька? Знаю, що сидів у 
тюрмі в одиночці, що не брали жодної передачі, хоч дідуньо 
носив і носив, і носив. Знаю, що коли його привезли, то із 
ним були якісь документи і фотознімки. Довго ми хо-
вали їх за іконами. Але папери дідуньо спалив, уже 
по війні. 
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А ще я знаю, що про кого-небудь пісень н*е скла-
дають. Значить, чимось мій дядько заслужив це. Є в тій 
пісні і про те, як «батько зомлів і упав», і про те, як 
«просили брати і благали катів», і ще багато про що. 

Розумію, це пісня, можливо, не тільки про мого дя-
дька. Бо таких, як він, було багато. Це вони наближали 
день, який уже € (і вірю буде вічно) в наших кален-
дарях — День Незалежності України». 

Ось такі розповіді записав я в Костянці. Хай вони 
доточаться до усіх інших звинувачень злочинних дій біль 
шовицької партії та її криваворуких опричників у нашому 
краї. 

ПШЕНИЧНИЙ Микола Іванович, 
член Спілки письменників України, де-
путат Лубенської міської Ради народ-
них депутатів. 
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ІЗ ПОГЛЯДУ МІЖНАРОДНОГО 
ПРАВА 

Ще в 1917 році в законодавство майбутнього СРСР був 
внесений принцип міжнародного права Декретом уряду Ро-
сії про мир без анексій і контрибуцій. 

В основному законі СРСР — «Сталінській Конституції» 
— внесений принцип міжнародного права у ст. 29. «Відно-
сини Союзу з іншими державами будуються на основі дотри-
мання принципів взаємної відмови від використання сили 
непорушності кордонів, територіальної цілісності держав., 
мирного врегулювання суперечок, невтручання у внутріш-
ні справи, повага прав людини і основних свобод, добросо-
вісного виконання зобов'язань, які випливають з норм між-
народного права і договорів». 

Однак безперечним є той факт, що керівництво СРСР, 
тобто Комуністичної партії, здійснило військовий злочин, 
який криється в розв'язанні СРСР другої світової війни. 
Підтвердженням цього є опублікування таємного протоколу 
д« пакту Ріббентропа-Мологова. Суттю його є розподіл сфер 
впливу і політичних інтересів Німеччини і СРСР. Погоджен-
ня захоплення певних територій обома країнами. Фактично 
наявність цього документу доводить скоєння СРСР злочину 
проти світу і участь в змові з гітлерівською Німеччиною, які 
були спрямовані на підготовку і розв'язання війни. Ці дії 
підпадають під юрисдикцію міжнародного військового три-
буналу, який був заснований після другої світової війни для 
покарання військових злочинців. 

Зокрема, одна із статей Статуту військового міжнарод-
ного трибуналу говорить про підсудність організаторів дру-
гої світової війни: «...трибунал заснований для суду над го-
ловними військовими злочинцями країн осі, особами, які, 
діючи в інтересах країн осі, індивідуально або в якості чле-
нів організації здійснили злочини проти світу, — плану-
вання, підготовку, розв'язання війни в порушення між-
народних договорів і угод, або участь у загальному пла-
ні або змові, які спрямовані на здійснення будь-якої з на-
званих вище дШ» (Ст. 6, розділу II). 
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Враховуючи підписання країнами — членами ООН — 
конвенції' «Про незастосування строку давності до воєнних 
злочинів і злочинів проти світу» в 1968 році, підготовку 
в 1954 році Комісією міжнародного права за дорученням 
Генеральної Асамблеї ООН Кодексу злочинів проти світу 
і безпеки, в основу якого і пізніших міжнародних договорів 
та правових інституцій покладені принципи Нюрнберзького 
трибуналу, а також на підставі наведених вище докумен-
тів, керівництво КПРС і СРСР, яке причетне до розв'язання 
другої світової війни, є військовим злочинцем і підсудне 
перед міжнародним військовим трибуналом у м. Гаазі. 

Ще один аспект злочинів, скоєних комуністичним режи-
мом, полягає у здійсненні масових вбивств без суду і слід-
ства українських політв'язнів у 1941 році в тюрмах і кон-
центраційних таборах на території Рівненської області, а 
також виконання постанов про страту чи ув'язнення відо-
мих «трійок» опричниками Сталіна і Берії, депортації насе-
лення області, переселення волинських німців і українців 
з Холмщини без їх згоди на це у відповідності до таємної 
угоди між СРСР та Німеччиною. 

Немає необхідності піддавати глибокому правовому ана-
лізу розстріли І депортації українських політв'язнів напере-
додні відступу Червоної армії у 1941 році без суду і 
слідства працівниками НКВС самочинно або виконуючи роз-
порядження обласного комітету компартії чи безпосередніх 
начальників у порядку підлеглості. 

Адже ще в древньому Римі, в Римському праві існу-
вала правова норма, що «людина може бути позбавлена жит-
тя тільки після виконання рішення суду або на полі бою». 

У радянському праві, зокрема, в кримінально-процесуа-
льному Кодексі УРСР, стаття 15 якого теж регулювала здійс-
нення правосуддя, зазначено: «Правосуддя в кримінальних 
справах здійснюється тільки судом. Ніхто не може бути 
визнаний винним у вчиненні злочину і підданий криміна-
льному покаранню інакше як за вироком суду». 

Стосовно вироків «особливих трійок», особливих поста-
нов про оголошення судових вироків у ході кримінального 
процесу без судового вивчення справ, то слід підкреслити, 
що в «трійку» входили секретар райкому ВКП(б) , начальник 
райвідділу НКВС і районний прокурор. А встановлений по-
рядок провадження в кримінальних справах згідно з чншшм 
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законодавством (кримінально-процесуальним Кодексом 
УРСР та РСФСР) включав у себе діяльність як органів 
дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, так і 
всіх учасників процесу. 

Це значить, що вироки «особливих трійок», які створюва-
лись у відповідності з таємними наказами, були незаконни-
ми, а організатори цих «особливих» процесів КПРС—КПУ, 
як і їх безпосередні виконавці, є злочинцями. 

Особливо необхідно грунтовно проаналізувати з точки 
зору права здійснення «правосуддя» радянськими судами у 
зв'язку зі значною кількістю винесення вироків суду невин-
ним людям, звинуваченим у «контрреволюційній діяльності». 

Слід мати на увазі, що велика кількість вироків суду 
була винесена підсудним із врахуванням таємного наказу 
Берії за № 001223 «Про перелік контрреволюційних видів 
діяльності», положення якого відсутні в Кримінальному Ко-
дексі УРСР і РСФСР. 

Це значить, що під кримінальну відповідальність неза-
конно підпадали, з точки зору правомірності притягнення 
до кримінальної відповідальності, невинні люди. Вина за цеп 
злочин криється в ідеології компартії СРСР та у виконан-
ні органами НКВС інструкцій і розпоряджень керівних ор-
ганів КПРС—КПУ. 

Злочинна ідеологія КПРС—КПУ також призвела до 
того, що ряд вироків суду було винесено підсудним згідно 
з нормами чинних Кримінального і Кримінально-процесуа-
льного Кодексів за здійснення «контрреволюційних» злочи-
нів, перелік яких був законодавчо закріплений в Криміна-
льному Кодексі, але справи підсудних були сфальсифікова-
ні. Можливості для фальсифікування справ криються в 
діючій на той час законодавчій базі СРСР та теорії радян-
ського права. Справа в тому, що важливу негативну роль 
для справедливого попереднього слідства в процесі дізнан-
ня зіграла «цариця доказів» — «чистосердечне зізнання» 
підсудного, бо найбільше можливостей для фальсифікуван-
ня справ було в ході дізнання і попереднього слідства. 

З чисто формального боку згідно з нормами чинного на 
даний час Кримінально-процесуального Кодексу кримінальне 
розслідування включало дізнання, попереднє слідство, суд 
і вирок. А радянський кримінальний процес знав 5 видів 
доказів: показання свідків, висновок експертів, речові дока 
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зи, протоколи оглядів і інші письмові документи та особисті 
пояснення звинувачуваного. (Ст. 5 КПК РСФСР та УРСР) . 

Одіозну роль в підготовці «правової» бази для засуджен-
ня невинних, але «ворожих» режиму людей зіграла фігура 
«творця» теорії доказів, генерального прокурора СРСР, ака-
деміка Вишинського, який за цю «працю» отримав Сталін-
ську премію. Звичайно, ця «праця» писалася на замовлення 
і на догоду К П Р С і КПУ. На перший погляд, Вишинсь-
кий критикує «царицю доказів» — визнання звинувачува-
ним своєї вини як основний процесуальний доказ. Насправді 
ж Вишинський створив «правову» основу для скоєння масо-
вого злочину над невинними людьми, наголошуючи: «питан-
ня, однак, набуває зовсім іншого значення, якщо свідомість 
звинувачуваного або підсудного є єдиним доказом по спра-
ві». Тобто цим відкидається принцип презумпції невинності, 
До чого привела ця «горе-тєорія» і як вибивали «зізнання 
підсудного» опричники Сталіна і Берії — це відомо всім 
і про це сьогодні говорилося теж більше ніж достатньо. 

Василь МАТВІЙЧУК, 
юрист, експерт історико-правових 
Слухань. 
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УХВАЛА 
Рівненського обласного громадського комітету по підготовці 

та проведенню Міжнародного суду над КПРС 
за злочини тоталітарного режиму 

(«Нюрнбєрг-2») 

Предметом розгляду для громадського комітету стали 
події, що відбулися з вересня 1939 р. по липень 1941 р. 
і до яких причетні КПРС—КПУ. 

В основу взяті науково обгрунтовані, документальні, іс 
торичні факти, що мали місце на Рівненщині і підтвер-
джуються свідченням громадян, які були очевидцями або 
володіють інформацією про тогочасні події. 

Виходячи з цього, громадський комітет констатує: 
1. Так званий, за совєтською історіографією, «визволь-

ний похід Червоної армії на захист західноукраїнського на-
селення у вересні 1939 року» має всі ознаки збройної агре-
сії проти незалежної Польської держави та анексії ра-
ніше захоплених Польщею західних земель Української На-
родної' Республіки. Цей агресивний акт кваліфікується зло-
чином міжнародного масштабу. 

Розсекречені документи радянсько-німецьких перегово-
рів, зокрема так званий «пакт Ріббентропа-Молотова», є 
прямим доказом того, що ці події були заздалегідь детально 
сплановані двома світовими агресорами — націонал-соціа-
лістською Німеччиною і комуністичним Совєцьким Союзом. 
Це дає підстави вважати, що комуністичний режим С Р С Р 
безпосередньо причетний до розв'язання другої Світової вій-
ни і несе рівносильну відповідальність поряд з німецьким 
фашизмом. Якщо фашизм завершив свій шлях Міжнарод-
ним судом у Нюрнберзі, то комунізм чекає на нього у 
«Нюрнберзі-2». 

2. Створений К П Р С тоталітарний режим та його репре-
сивно-каральний апарат у досліджуваний період на Рівнен-
щині повторили антилюдські злочини, які вже скоювались 
ними на інших територіях СРСР у 20—ЗО pp. XX ст. Зо-
крема, мирне місцеве населення було безпідставно піддане 
репресіям, масовій депортації у необжиті райони Сибіру, 
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де більшість і загинула. На Рівненщині число депортованих 
становить понад 300 тис. чол. Як і на Великій Україні, про 
довжилась і в анексованому її західному регіоні грабіжни-
цька націоналізація майна людей, були заборонені громад-
ські, політичні організації, брутально знищувалась Україн-
ська Православна Церква та інші церкви. 

3. Найбільш драматичною сторінкою «тріумфального хо-
ду радянської влади» по західноукраїнських землях, зокрема 
по Рівненщині, були масові вбивства українських, польсь-
ких, єврейських політв'язнів у більшовицьких тюрмах Рів-
ного, Дубна, Острога, Здолбунова, які вимагають окремих 
розслідувань. 

Керуючись правовими засадами Статуту Міжнародного 
Військового Трибуналу, ми заявляємо, що є достатньо під-
став для порушення питання про відповідальність КПРС— 
КПУ як злочинних організацій за скоєні злочини проти ми-
ру, за воєнні злочини та злочини проти людяності. 

Висловлюючи думку населення Рівненщини, громадський 
комітет на підставі існуючих документів, інших доказів звер-
тається до державних правоохоронних органів України з 
вимогою: 

Визнати КПРС—КПУ та її ідеологію і практику зло-
чинною і такою, що загрожує існуванню миру і спокою у 
нашій державі. 

Відкрити доступ громадськості до всіх архівних доку-
ментів, що стосуються діяльності комуністичного режиму в 
Україні та. сприяти їх передачі у Міжнародний 'суд по да-
ній справі. 

Створити комісію для підготовки збірника документів 
і матеріалів про злочини КПРС—КПУ на Рівненщині. 

Комітет постановляє продовжити подальші слухання і 
збір доказів по даній темі, включаючи виїзні засідання на 
місця вчинення злочинів. 

Закликаємо громадськість Рівненщини взяти активну 
участь у спільній роботі і підтримати загальноукраїнську 
акцію. 

9 червня 1996 р. м. Рівне 
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