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госбезопасности — непосредственные проводники террора). И большинство из 
них наказаны за уголовные преступления, а не по политическим мотивам. В 

этой связи также совершенно беспочвенными выглядят рассуждения 

некоторых авторов о том, что «в процентном отношении» НКВД в годы 

репрессий пострадал больше других ведомств 1. 

 

 

Юрій Шаповал 
 

ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОГО ТЕРОРУ В УКРАЇНІ У 30—50-ТІ РР.: 

ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Значною мірою до підготовки цієї розвідки мене спонукала стаття 

«Сталінські масові злочини в Україні у 1936—1953 рр. Огляд», вміщена у 

щорічнику «Історичне дослідження Комунізму» (“Historische 

Kommunismusforschung”). Вона належить перу німецького історика-дослідника 
Дітера Поля, який, зокрема, пише: «Поза сумнівом, Україна була однією з 
радянських республік, що найбільше постраждала від сталінізму, особливо 

якщо взяти до уваги голод 1932—1933 рр. Попереднє знищення національних 

еліт — також специфіка України» 2. Усе це загальне зауваження значною 

мірою пояснює зростаючий інтерес, який виявляють фахівців до теми 

політичного терору в Україні. Д. Поль слушно зауважує, що за часів СРСР 

Україна вкрай рідко ставала предметом німецької історіографії, за винятком 

хіба що праці Рерхарда Зімона «Націоналізм і національна політика у 

Радянському Союзі» 3. При цьому у Німеччині існувала підготовлена протягом 

50—60-х рр. доволі розлога емігрантська українська література про УРСР. 

Серед її авторів дослідник правомірно виокремлює ґрунтовні публікації 
Б. Левицького. 

                                                                                                                                                                

них в «Дальстрое» работало ещё 15245 человек. См. материалы фонда Ежова: АП РФ. Ф.57. 

Оп.1. Д.271. Л.708. (ныне материалы этого фонда хранятся в РГАСПИ и, к сожалению, 

доступны лишь частично). Если задаться вопросом, сколько сотрудников ГУЛАГа было 

репрессировано при Ежове, то несложно подсчитать, вычтя из общего числа 9462 

репрессированных во всей системе НКВД, сотрудников ГУГБ-УГБ (2273), пограничных и 

внутренних войск (813) и милиции (4490), мы получим 1886 человек. Правда, среди них не 

только сотрудники ГУЛАГа, но и пожарной охраны, загсов и других подразделений НКВД 

(например, строительных контор, хозяйственных отделов и т.п.). Причём, и по отношению к 

общему числу работников НКВД — 1.053.271 человек, чистка выглядит не слишком серьёзной, 

и 9462 арестованных составляют лишь 0,9 %. То есть, менее 1 процента репрессированных от 
общего числа работавших в системе НКВД! 

1
 См., например,: Полянский А. И. Ежов. История «железного» сталинского наркома. — М., 

2001. — С. 40. 
2
 Pohl D. Stalinistishe Massenverbrechen in der Ukraine 1936—1953. Ein Űberblick // Jahrbuch fűr 

Historische Kommunismusforschung. — Mannheim, 1997. — P. 336. 
3
 Simon G. Nationalismus und Nationalitätenpolitik in der Sowjetunion. Von der totalitären Diktatur 

zur nachstalinistischen Gesellschaft. — Baden-Baden, 1986. 
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Як відомо, центр критичних досліджень історії і реалій комунізованої 
України знаходився у Північній Америці, особливо в Гарвардському 

університеті (США) та в Едмонтоні (Канада). Однак з проголошенням у 1991 р. 

незалежності України ситуація почала поволі змінюватись. І на німецькому 

книжковому ринку з’явились перші узагальнюючі праці з української історії 
(праці Ан. Капелера, Ф. Гольчевського, Г. Гаусмана). З’явилась молода 
генерація німецьких учених, які почали готувати свої дисертаційні 
дослідження на українському історико-політичному матеріалі. Це, зокрема, 
Д. Поль, а також Б. Праксенталер, В. Їльге, К. Харде та ін.  

У незалежній Україні спостерігались, на думку Д. Поля, дві тенденції: 
перевидання емігрантської української літератури і поступова трансформація 

колишньої радянської історіографії. Стосовно останньої — варто згадати 

кілька видань, до підготовки яких свого часу я був особисто причетний як 

упорядник. Це збірники статей «Про минуле — заради майбутнього» і 
«Маршрутами історії» 1, які, й справді, надали імпульс переосмисленню 

історичного минулого, зокрема, важкої історії України, хоча — і це для когось 
може здатися парадоксальним – були підготовлені під егідою тодішнього 

Інституту історії партії при ЦК Компартії України (згодом Інституту 

політичних досліджень). Мені довелося розпочати роботу в цій установі з 
середини 1984 р. І в цьому сенсі мені поталанило, оскільки довелося займатися 

не «союзом робітничого класу і колгоспного селянства», а зовсім іншою 

проблематикою. Після проголошення М. С. Горбачовим курсу на 
«перебудову», моїм основним науковим дорученням стала підготовка 
аналітичних матеріалів, що стосувалися нових підходів до переосмислення 

доби тоталітаризму. Враховуючи, що Україна фактично до 1989 р. залишалася 

«заповідником комунізму», це була тема, до якої підходили з осторогою. 

Навіть більше, кілька моїх відкритих публікацій (вельми обережних за 
сьогоднішніми стандартами, але в яких згадувався і голод початку 30-х рр., і 
репресії) викликали критику ортодоксальних членів партії, в тому числі тих, з 
якими я працював в інституті. 

«Лише з кінця вісімдесятих років, — зазначає Д. Поль, – також і в 

Україні стали можливими публікації про злочини сталінізму” 2. Це дійсно так. І 
саме з цього часу мені довелось брати активну участь у опрацюванні матеріалів 

для Комісії по реабілітації жертв репресій, що працювала при Політбюро ЦК 

Компартії України. Ще існував СРСР, КГБ, і це надавало можливості 
одержувати документи і матеріали про репресованих українців з будь-якої 
частини тодішнього «союза республик свободных». Я вперше прочитав кілька 
сотень справ, інших унікальних документів, які засвідчували механізм, 

характер і масштаби репресивних акцій, неспростовно доводили не тільки 

                                                
1
 Див.: Про минуле — заради майбутнього / Упорядник Ю.І.Шаповал; Редкол.: І.Ф. Курас та 

ін. — К., 1989; Маршрутами історії / Упорядник Ю.І.Шаповал. — К., 1990. 
2
 Pohl D. Stalinistishe Massenverbrechen… — P. 326. 
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антигуманність системи, а й її приреченість, оскільки трималась вона на 
насильстві та приховуванні правди від своїх громадян. 

Своїй публікації Д. Поль дав підзаголовок «Огляд». Це й справді 
історіографічний огляд, аналіз зробленого, наявних публікацій. При цьому 

автор статті поставив принципові питання, пов’язані, наприклад, з новою 

парадигмою української історичної науки 1. І хоча все це заслуговує на окрему 

розмову, торкнемося, бодай, коротко згаданих у статті питань. 
Насамперед слід зазначити, що час минає, а тому з’явилось чимало нових 

видань, присвячених «репресивній» проблематиці, про які Д. Поль не згадує. 
Серед праць узагальнюючого характеру, що вийшли друком в останні роки, 

варто назвати дослідження Б. О. Яроша «Тоталітарний режим на 
західноукраїнських землях. 30—50-ті рр. XX ст. Історико-політологічний 

аспект» 2, С.В. Кульчицького «Комунізм в Україні: перше десятиріччя, 1919–

І928» 3, С. І. Білоконя «Масовий терор як засіб державного правління в СРСР 

(1917–1941 рр.). Джерелознавче дослідження» 4. 

До публікацій узагальнюючого характеру належить збірник матеріалів 

«Тоталітарна держава і політичні репресії в Україні у 20—80-ті рр.» і 
«Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ—ХХ ст. Історичні нариси» 5. 

Поповнились новими виданнями теми голодомору в Україні в добу 

сталінізму 6, депортацій з України 7, політики і репресивних акцій щодо 

національних меншин 8, зокрема, щодо німців і менонітської спільноти 1, 

                                                
1
 Vgl. — P. 336—337. 

2
 Ярош Б. О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях. 30—50-ті роки XX століття. 

Історико-політологічний аспект. — Луцьк, 1995. 
3
 Кульчицький С. В. Комунізм в Україні: перше десятиріччя, 1919—1928. — К, 1996. 

4
 Білокінь С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. (1917—1941 рр.). 

Джерелознавче дослідження. — К., 1999.  
5
 Тоталітарна держава і політичні репресії в Україні у 20—80-ті роки: Матеріали міжнар. 

наук. конф. (15—16 верес. 1994 р.) / [Редкол.: П.П.Панченко (голова) та ін.].— К, 1998; 

Політичний терор і тероризм в Україні. XIX—XX ст.: Історичні нариси / [В.А. Смолій 

(відп.ред.)]. — К., 2002. 
6
 Див. наприклад: Упокорення голодом: Збiрник документiв / Упорядкування, передмова, 

коментарi М. Мухiної. Вiдповiд. ред. П. Сохань. — К., 1993; Шульга І. Г. Голод на Поділлі. До 

60-річчя голодомору 1933 р. — Вінниця, 1993; Кугутяк М. В. Голодомор 1933-го і Західна 
Україна. Трагедія Наддніпрянщини на тлі суспільних настроїв західноукраїнської 
громадськості 20—30-х років. — Івано-Франківськ, 1994; Голод в Україні, 1946—1947. 

Документи і матеріали. — К., 1996; Чорні жнива. Голод 1932—1933 років у Валківському та 

Коломацькому районах Харківщини. Документи, спогади, списки померлих / Упорядник 

Т.Поліщук. — К., 1997; Голод 1932–33, 1946–47. Вінницька область. Документи і матеріали 

/ Автори-упорядники Винокурова Ф., Подкур Р. — Вінниця, 1998; Командири великого голоду. 

Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932—1933 рр. / [За ред 

В. Васильєва, Ю. Шаповала]. — К., 2001; Голодомори в підрадянській Україні. – К. —Львів —

Нью-Иорк, 2002 та ін. Див. також: Голодомор в Україні 1932—1933 рр. Бібліографічний 

покажчик. — Одеса—Львів, 2001. 
7
 Депортації: Західні землі України кінця 30-х — початку 50-х рр.: Документи, матеріали, 

спогади: У 3 т. — Л., 1996. — Том 1. 
8
 Чирко Б.В. Національні меншини в Україні. 20–30 роки XX століття. — К., 1995. 
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культурного життя Західної України у 1939—1953 рр. 2, діяльності Інституту 

історії України за умов тоталітаризму 3. 

Незважаючи на значні матеріальні труднощі, триває видання науково-

документальної серії книг «Реабілітовані історією» про репресії в різних 

областях України, що дає можливість «панорамного» бачення дій 

комуністичного режиму, підкреслити специфіку цих дій у різних регіонах 4. 

Триває розробка проблем, пов’язаних з діяльністю Організації українських 

націоналістів (ОУН) і діями Української повстанської армії (УПА). Дотепер ця 

проблематика залишається політизованою і ще недостатньо опрацьованою на 
науковому рівні. Характерно, що її політизацією займаються представники і 
лівих, і правих сил сучасного українського політичного спектра. Відтак 

особливої ваги набуває саме наукова, в першу чергу оперта на солідну 

джерельну базу, розробка історії ОУН і УПА. І в цьому напрямі вже зроблені 
перші кроки. Нещодавно надруковано збірник, у якому вміщено документи про 

цю діяльність. Цікаво те, що читачеві надається можливість порівняти 

радянські, нацистські і власне-документи ОУН і УПА 5. 

У своїй статті Д. Поль зауважує, що надто мало відомо про табори 

всередині України і про місця масових поховань 6. Нині і в цьому питанні є 
зрушення. Зокрема, видано збірник документів і свідчень про масові розстріли 

у Вінниці у 1937—1938 рр. 7. Це більш повний варіант відомого видання 

“Тragedy of Vinnytsa”, яке вийшло друком англійською мовою 1989 р. Зявилась 

книжка про ще одне місце масових розстрілів і поховань про селище Биківня 

під Києвом 8. 

У минулі роки було видано чимало цікавих спогадів про добу 

сталінізму 9, які разом з такими класичними працями української 

                                                                                                                                                                
1
 Вопросы германской истории: Немцы в Украине: Материалы укр.-герм. науч. конф., 

Днепропетровск, 26-29 сент. 1995 г. — Днепропетровск, 1996; Ченцов В.В. Трагические судьбы. 

Политические репрессии против немецкого населения Украины в 1920-е—1930-е годы. — М., 

1998. 
2
 Культурне життя в Україні: Західні землі: Документи і матеріали. — К., 1996. — Том 1. — 

1939—1953. 
3
 У лещатах тоталітаризму: Перше двадцятиріччя Інституту історії України НАН України 

(1936—1956 рр.): Зб. документів і матеріалів: У 2 ч. — К., 1996. 
4
 Див., наприклад: Реабілітовані історією: Зб. стат. — К. — Полтава, 1992; Забуттю не 

підлягає. Нариси, спогади, оповідання. — Херсон, 1994; Повернення із забуття. Документи і 
матеріали про жертви сталінського свавілля у Дніпропетровському університеті. — 

Дніпропетровськ, 1995; Правда через роки. Статті, спогади, документи. — Донецьк, 1995; 

Одеський мартиролог. Дані про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської 
влади. — Одеса, 1997. — Том 1. 

5
 Сергійчук В .І. ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. — К., 1996. 

6
 Pohl D. Stalinistishe Massenverbrechen… — P. 328—329. 

7
 Вінниця: злочин без кари. Документи, свідчення. — К., 1994. 

8
 Лисенко М. Г. Биківня: злочин без каяття. — Бровари, 1996; Роженко М. М., Рагацька Е. Л. 

Сосни Биківні свідчать: злочин проти людства. — К., 1999. 
9
 Див., наприклад: Ротфорт М. С. Колыма. Круги ада. Воспоминания. — Харьков, 1992; 

Семененко О. Харків, Харків… Спогади емігранта. — Харків-Нью-Йорк, 1992; “Опера СВУ 
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мемуаристики, як «Історія мого покоління» І. В. Майстренка і «Зустрічі і 
прощання» Г. О. Костюка 1, становлять важливе джерело для досліджень подій 

20–40-х рр. 

Найприкметнішим явищем в українській історіографії минулих років 

вважається публікації недоступних раніше оригінальних документів ЧК-ГПУ-

НКВД. Блок таких документів, одним з перших, було вміщено у журналі 
«Наше минуле» 2. 

З 1994 р. на базі Державного архіву Служби Безпеки України (ДА СБУ) 

почав видаватися журнал «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ», в якому 

друкуються закриті раніше матеріали. Почалося видання документів і 
матеріалів регіональних відділень колишніх комуністичних спецслужб, що є 
наочною характеристикою того, як провінційні чекісти реалізовували 

директиви центру 3. 

В Україні не існує спеціальної установи або якогось центру, які б 

займалися виключно історією терору, історією тоталітаризму, послідовним 

виданням документів з цієї тематики (скажімо, так, як це робить у Москві 
«Меморіал» або Міжнародний Фонд «Демократія»). Такі дослідження 

здійснюються передусім фахівцями, які працюють в Інституті історії України 

НАН України, Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН 

України, Національному Київському університеті ім. Тараса Шевченка, інших 

дослідницьких і учбових закладах Києва та в інших містах. Одначе питання, 
сказати б, інституалізації досліджень тоталітарної проблематики залишається 

гострим і нагальним для України. По суті, — це є питання організації установи, 

яка професійно і цілеспрямовано займалася б неупередженими дослідженнями 

тоталітарної доби в Україні, створила б відповідний архів, реалізувала б 

відповідні проекти, в першу чергу, видання фундаментальної документальної 
серії і спогадів свідків подій та ін. 

Значну публікаторську роль — і це, по суті, є своєрідним сучасним 

українським феноменом — після 1991 р. почав відігравати (звісно, у межах 

своєї відомчої приналежності) Державний архів Служби безпеки України (ДА 

СБУ). З 1996 р. ДА СБУ разом з Центральним архівом Міністерства 
внутрішніх справ і Адміністрації Республіки Польща, а також з Центром 

історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
НАН України розпочато роботу над багатотомною видавничою серією 

«Україна і Польща у 30–40-х рр. XX століття. Невідомі документи з архівів 

                                                                                                                                                                

музика ГПУ”. Спогади свідків. — Кам’янськ Шахтинський, 1992 та ін. 
1
 Майстренко І. В. Історія мого покоління. Спогади учасника революційних подій в Україні. 

— Едмонтон, 1985; Костюк Г. О. Зустрічі і прощання. Спогади. Книга перша. — Едмонтон, 

1987. 
2
 Документи з історії НКВД УРСР // Наше минуле. — 1993. — № 1. — С. 39—150. 

3
 Див., наприклад: Отчет Екатеринославской губернской Чрезвычайной комиссии с 1 января 

1920 г. по 1 ноября 1921 г. Составитель В. Ченцов. — Днепропетровск, 1994 та ін. 
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спецслужб», три томи якої вже вийшли друком у 1998—2004 рр. Разом з 
Українським дослідницьким інститутом Гарвардського університету (США) та 
історичним факультетом цього університету ДА СБУ розпочали дослідницький 

проект «Суспільство очима чекістів. Інформаційна діяльність ЧК-ГПУ-НКВД в 

Україні у 1920—1941 рр.» 1. 

Останній дослідницький проект, зокрема, має винятково важливе 
значення для наукового розуміння оперативної діяльності спецслужби. У своїй 

статті Д. Поль зазначає: «Центральне значення для “оперативної діяльності” 

НКВД мали особливі відділи на виробництвах, в управлінських структурах і у 

військових частинах. Вони були відповідальні за розшук в деталях. Яку роль 
при цьому відігравали, з одного боку, люди з НКВД і, з іншого – доноси 

населення, все ще важко пояснити» 2. У зв’язку з цим хочу підкреслити той 

принципово важливий крок у дослідженні механізму терору, який було 

зроблено в Україні в останні роки. Йдеться про початок публікації, власне, 
серйозних оперативних матеріалів із справ-формулярів, в яких 

концентрувалася інформація, видобута в процесі постійного стеження за тією 

чи іншою особою. Вперше було надруковано невелику частину таких 

матеріалів на письменника і кінорежисера О. П. Довженка 3. Більш повно 

документи справи-формуляру були використані при підготовці дослідження 
про останні десять років життя і діяльності визначного історика, академіка, 
колишнього Голови Української Центральної Ради М. С. Грушевського 4. 

Цікавою є ще одна справа-формуляр — на відомого українського 

письменника Миколу Хвильового, якого у своєму листі до Л. М. Кагановича та 
членів Політбюро ЦК КП(б)У від 26 квітня 1926 р. згадав особисто Сталін. 

Фактично цей лист, надрукований (із скороченнями) значно пізніше, у 1948 р. 

у 8-му томі сталінських творів, являє собою «карт-бланш» Л. М. Кагановичу та 
ГПУ УСРР на погромницькі дії проти «націонал-ухильників» в особі 
тодішнього наркома освіти України О. Я. Шумського, молодого економіста 
М. С. Волобуєва і згаданого Миколи Хвильового 5. Перших двох заарештують 

1933 р. 6, і того ж самого року на знак протесту проти політики сталінського 

режиму в Україні кінчить життя самогубством Микола Хвильовий. Цікаво, 

однак, що справа-формуляр дає можливість стверджувати: ця ідея у 

письменника визрівала давно. Ще 1927 р., під час перебування в Берліні, він 

говорив одному із знайомих, що в країні діється щось страшне — 

                                                
1
 Лукашин Ю., Вейгман С. Архив СБУ: вчера и сегодня // Зеркало недели. — 2000. — № 1—2 

(15 января). 
2
 Pohl D. Stalinistishe Massenverbrechen… – P. 329. 

3
 Під софітами секретних спецслужб. Документи з папки-формуляра О. П. Довженка // 3 

архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. — 1995. — № 1/2. — С. 235—280. 
4
 Пристайко В. І., Шаповал Ю. І. Михайло Грушевський і ГПУ-ІНКВД. Трагічне 

десятиліття: 1924—1934. — К., 1996. 
5
 Сталин И. В. Сочинения. — М., 1948. — Т. 8. — С. 149—154. 

6
 Докладніше про долі О. Я. Шумського і М. С. Волобуєва див.: Шаповал Ю. І. Людина і 

система. Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні. — К., 1994. — С. 134—167. 
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«держимордовський, великодержавницький дух розійшовся» і він готовий 

«покінчити життя самогубством, тільки б довести, що тут насправді діється» 1. 

Матеріали стеження за М. С. Грушевським, О. П. Довженком, Миколою 

Хвильовим яскраво показують міру компетенції більшовицької таємної поліції 
в Україні, вони важливі для розуміння механізму оперативної роботи 

спецслужби, технології терору. 

Тепер — про специфіку терору в Україні. Як засвідчують документи, 

вона полягала не тільки в тому, на що вказує у своїй розвідці Д. Поль. 
Основною особливістю терористичних акцій в Україні у 20—50-ті рр. є те, що 

вони завжди мали «антинаціоналістичне» забарвлення. Звинувачення в 

«націоналізмі», «українському шовінізмі», «націоналістичних ухилах», у 

співчутті «націоналістичній контрреволюції» були універсальним засобом 

репресивно-каральних органів, безвідмовним «аргументом» при фабрикації тієї 
або іншої справи. За допомогою цих обвинувачень партійно-державне 
керівництво завжди виправдовувало антигуманні дії проти будь-якої категорії 
населення — робітників, селян, інтелігенції. У 40—50-ті рр. почасти доходило 

до абсурду, коли, наприклад, у період антиєврейської кампанії проти 

«безрідного космополітизму» органи вишукували зв’язок єврейських 

«космополітів» з українськими «націоналістами». 

До певної міри цю антинаціоналістичну активність комуністичної 
спецслужби можна зрозуміти: протягом всієї доби комуністичного панування в 

Україні завжди були патріоти, які чинили спротив (латентний або відвертий) 

режимові, вбачали перспективу України в більшій орієнтації на Захід і 
прагнули створити не декоративну, а повноцінну Українську державу. У 40—

50-ті рр. в Західній Україні українські націоналісти, ОУН-УПА, вели заради 

цього збройну боротьбу проти потужної державної та військової системи. 

То ж не випадково більшовицькі органи безпеки завжди розглядали 

українців як потенційно небезпечну масу, завжди, незалежно від декларованої 
офіційно партією політичної лінії, ретельно збирали компрометуючий матеріал 

проти тих, хто виявляв симпатії чи співчуття до ідеї української самостійності 
або навіть просто ідентифікував себе українцем чи українкою. Збереглися 
численні доповіді ЧК-ГПУ-НКВД про настрої серед різних категорій 

населення України, а окремо щодо особливо уважно відстежуваної чекістами 

категорії «української контрреволюції» або «української шовіністично 

настроєної інтелігенції». Цей матеріал на сьогоднішній день недостатньо 

вивчений, хоч він має принципове значення, оскільки переконливо засвідчує, 
що чекісти — і цей феномен ще належить проаналізувати – ніколи не 
ідентифікували (і навіть не прагнули) себе з місцевим населенням. Вони 

завжди відчували себе якоюсь «третьою силою», що спостерігала і 
«обслуговувала» націоналістичне налаштованих «тубільців». 

Найпоказовішим у зв’язку з цим є період 20—30-х рр. Проілюструю це на 
прикладі лише одного абсолютно секретного документа. Йдеться про суворо 
                                                

1
 ДА СБУ (Київ), справа-формуляр на М.Хвильового № С-183, арк. 136. 



 204

засекречений службовий обіжник з грифом «Цілком таємно. Передруку не 
підлягає. Зберігати нарівні з шифром під відповідальність начальника органу 

ГПУ» (такий гриф можна знайти на багатьох внутрішніх службових 

документах ЧК-ГПУ-НКВД), віддрукований у кількості 75 примірників. Він 

з’явився у самий розпал здійснення більшовицької політики «українізації», у 

вересні 1926 р. До речі, Д. Поль цілком слушно зауважує, що доба 
«українізації», яку він включає до першої фази сталінського панування в 

Україні (до 1934 р.) випадає з поля зору сучасних дискутантів про сталінізм і 
тоталітаризм в Україні 1. 

Як відомо, «українізація» була складовою частиною «коренізації» — 

політики в галузі національних відносин, прийнятої значною мірою під тиском 

«націонал-комуністів» та на вимогу В. Лєніна X (березень 1921 р.) та XII 

(квітень 1923 р.) з’їздами РКП(б). Ця політика виходила з того, що 

більшовицька влада ніде на окраїнах не була корінною, а тому належало 

«вкорінюватись». Було декларовано, що царська Росія експлуатувала 
неросійські народи, і у спадщину від неї СРСР дістав фактичну економічну і 
культурну нерівність між російським і неросійськими народами. З цього 

випливала необхідність прискорити розвиток неросійських республік. 

Передбачалася їх індустріалізація, підготовка кадрів представників корінних 

національностей, поширення освіти рідними мовами, розвиток національних 

культур, видавничої справи тощо. Оголошувалось, що партія має поборювати 

як російський шовінізм, так і місцевий націоналізм, але спочатку головний 

акцент було зроблено на необхідності боротьби з великодержавним 

(російським) шовінізмом. 

Політика «коренізації» справила значний вплив на розвиток неросійських 

народів тодішнього СРСР, зокрема українського народу, оскільки на практиці 
вона означала дерусифікацію. Не дивлячись на те, що «українізація» була 
неоднозначним і доволі специфічним явищем, її позитивно сприйняла 
представники інтелігенції. В першу чергу тими, хто прагнув навіть в рамках 

бутафорської радянської державності підтримувати і зберігати національні 
традиції. Звичайно, не варто переоцінювати наслідки «українізації», але не слід 

водночас ігнорувати її здобутки, до яких можна віднести розквіт мистецтв, 

особливо літератури, театру, музики, кінематографу, широке розповсюдження 

письменності та освіти всіх рівнів, утворення профільних установ з вивчення 
гуманітарних, природничих технічних наук. 

Оцінюючи цю добу, проф. Г. Ю. Грабович точно зауважує: «З багатьох 

джерел видно, що в очах широкої публіки такі інституції, як Українська 
Академія наук, набули надзвичайно високого авторитету. Таке ставлення до 

гуманістики могло в принципі стати парадигмою національного відродження в 

цілому, бо ж тогочасний гуманітарний дискурс, хоч і перевантажений 

авторитарною, волюнтаристською риторикою, міг бути (принаймні за своєю 

зовнішньою формою) дискурсом хай не відкритого, а все ж нетоталітарного 
                                                

1
 Pohl D. Stalinistishe Massenverbrechen… — P. 326. 
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суспільства. Попри всі труднощі цієї доби, ми бачимо в ній справжнє 
громадянське суспільство (інша річ, в совєтській державі воно не мало 

жодного шансу на виживання) — суспільство, засноване на справді 
патріотичному, україноцентричному консенсусі, де формальна ідеологія 
підпорядкована ширшому усвідомленню національних завдань...” 1 

Не випадково «українізація» викликала такий шалений опір російських 

шовіністів, в тому числі з вищого партійного керівництва. Ставлення Сталіна 
до цієї політики з самого початку було амбівалентним, бо вона стимулювала 
національну самосвідомість великих та малих неросійських народів, а тим 

самим їх прагнення до реального суверенітету. Ось чому для московського 

керівництва набули небезпеки реальні національно-культурні процеси у різних 

регіонах, постійна боротьба з різного роду «національними ухилами» та 
проявами «буржуазного націоналізму», під які за тих умов неважко було 

підвести навіть ортодоксальних більшовиків з тим застереженням, що вони 

сповідували відданість національним традиціям і патріотизм. 

Така лінія диктувалася переходом до політики прискореної 
індустріалізації (що вимагало централізації влади), посиленням 

націоналістичних настроїв серед неросійських народів, спричинених 

асиміляційною політикою радянізації та форсовано-примусовою 

колективізацією, від якої значно більше, ніж Росія, потерпіли тодішні 
неросійські республіки і яка ознаменувалася жахливим шедевром сталінської 
соціально-демографічної інженерії — голодом початку 30-х рр. 

Радикальна зміна партійної лінії на «коренізацію» відбулася між XVI 

(1930) і XVII (1934) з’їздами ВКП(б). Протягом 1930—1934 рр. в усіх 

неросійських республіках було розгорнуто чистку місцевих комуністів і 
безпартійної інтелігенції, знищено значну частину кадрів, які виховувались, 
час «коренізації». А коли, власне, розпочалася контрукраїнізація? Довгий час 
дослідники вважали таким початком 1933 р., боротьбу з так званою 

скрипниківщиною, тобто з наслідками чергового «національного ухилу», 

лідером якого було оголошено колишнього наркома освіти УСРР 

М. О. Скрипника (під тиском брехливих обвинувачень він покінчив життя 

самогубством 7 липня 1933 р.). 

Недоступні раніше документи засвідчують, що протидія політиці 
«українізації» започатковувалась значно раніше. Причому до цього прямо була 
причетна комуністична спецслужба, яка прагнула відігравати дедалі значну 

роль в житті суспільства. 4 вересня 1926 р. заступник Голови ГПУ Карл 

Карлсон, помічник начальника Секретного відділу (СВ) Ошер Абугов і 
тимчасово виконуючий обов’язки Начальника 1-го відділення СВ Борис 
Козельський підписали Службовий обіжник під назвою «Про український 

сепаратизм». Пафос цього важливого документа полягає, власне, у тому, що 

він орієнтував на збір всебічної інформації про прихильників «українізації», 

насамперед серед представників «правої» української інтелігенції, тобто 
                                                
1
 Грабович Г. Ю. Совєтизація української гуманістики // Критика. — 1997. — № 1. — С. 19. 
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середовища українських інтелектуалів, зокрема, тих, хто повернувся (або де 
хотів повернутися) в Україну під впливом декларованої «українізації». Автори 

цього закритого листа відверто пояснюють, чому це слід робити: «Та 

обставина, що українські націоналісти припинили відкриту боротьбу з 
Радянською владою і формально визнали її, не означає, що вони остаточно 

примирилися з теперішнім станом речей і щиро відмовились від ворожих 

задумів. 

Тут наявною є не зміна ідеології, а зміна тактики...  

Термін «культурної роботи» заступив гасло збройної боротьби за 
незалежність, що провалилося. 

«Культурна боротьба» набула величезної популярності і втягнула до лав 

своїх прибічників переважну більшість найвидніших представників 

укр(аїнської) контрреволюції» 1. 

В листі названо найнебезпечніщі, з точки зору ГПУ, осередки українства, 
які використовують умови «українізації» у своїх розрахунках. У першу чергу – 

це Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ), «могутній оплот 
націоналізму і чудове агітаційне знаряддя», Всеукраїнська академія наук 

(ВУАН), яка «зібрала навколо себе компактну масу колишніх примітних діячів 

УНР» 2. 

Докладно було проаналізовано ситуацію на селі, умови початку 

індустріалізації, тенденції в середовищі української еміграції. І все це заради 

того, щоб зробити висновок про те, що «на роботу по українській 

громадськості необхідно звернути найсерйознішу увагу» 3, підкреслити 

зростання активності «ворожих нам соціальних і політичних прошарків 4. 

Отже, паралельно з офіційними деклараціями партійних керівників ГПУ 

задовго до відкритого наступу на «українізацію» розгортало (зрозуміло, з 
відома того самого парткерівництва) власну контрукраїнізацію, готуючи таким 

способом компромат проти всіх, кого чекісти вважали «небезпечними» для 

комуністичного режиму. Знаючи це, можемо тепер зрозуміти, чому так 

блискавично точно ГПУ-НКВД пізніше, вже з кінця 20-х рр., буде трощити 

українську інтелігенцію, представники якої будуть проходити за справами 

«Спілки визволення України» (1929—1939), «Українського національного 

центру» (1931—1932), «Української військової організації» (1933) та ін. 

І тут виникає питання, яке ще потребує уваги дослідників: наскільки 

справді небезпечними для комуністичного режиму в Україні були дії 
прихильників «українізації»? Якою мірою, скажімо, діяльність академіка 
М. С. Грушевського, який повернувся з еміграції, могла шкодити 

більшовицькому істеблішменту? Об’єктивно — значною мірою, оскільки 

                                                
1
 Об украинском сепаратизме. Циркулярное письмо Государственного политического 

управления Украины. — Харьков, 1926. — С. 3. 
2
 Там само.  

3
 Там само. — С. 12. 

4
 Там само. 
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М. С. Грушевський своєю історичною школою працював на утвердження ідеї 
української державності, тобто тому, що у пропонованому документі названо 

українським «сепаратизмом». Приклад з М. С. Грушевським яскраво засвідчує 
суперечливість і увесь трагізм ситуації під час оголошеної більшовиками 

«українізації». Трагізм, зрозуміло, для тих, хто сприйняв цю політику як 

довгострокову і принципову. 

«Ріст шовіністичних тенденцій, — читаємо у згаданому обіжнику, — 

ставить перед органами ГПУ необхідність своєчасно реагувати на це явище, що 

має політичне значення першорядної ваги» 1. Цей постулат пережив його 

творців. І в усі періоди комуністичного панування в Україні чекісти в першу 

чергу приділяли увагу боротьбі з тим, що було або вважалося українським 

націоналізмом, із щонайменшими натяками на відродження ідеї української 
державності або навіть спробами підтримувати українські національно-

культурні традиції. 
Д. Поль зазначає, що дослідження НКВД в Україні знаходиться у 

початковій стадії. При цьому він згадує мою спільну з В. А. Золотарьовим 

публікацію про В. А. Балицького і публікацію В. А. Золотарьова з короткими 

даними про чекістів 
2
. І в цьому напрямі також зроблено новий крок. У 1997 р. 

вийшла друком книжка «ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи», а у 

2002 р. наша спільна з В.А. Золотарьовим книжка, присвячена В. А. Балицькому, 
до якої додано близько 300 біографій чекістів 

3
. Ми написали не лише про 

В. А. Балицького, який очолював ГПУ-НКВД України у 1923—1937 рр. (з 
невеликою перервою), а також: про І. М. Леплевського, який був наркомом 

внутрішніх справ з червня 1937 по січень 1938 р. Останнього змінив 

А. З. Кобулов. З січня 1938 р. обов’язки першого секретаря ЦК КП(б)У почав 

виконувати М. С. Хрущов. За наказом М. І. Єжова від 25 січня 1938 р. (цим 

наказом І. М. Леплевський призначений начальником 6-го відділу ГУГБ НКВД 

СРСР) НКВД УРСР очолив О. І. Успенський. У листопаді того самого року він 

інсценував самогубство і зник з Києва, переховувався в Архангельську, Калузі, 
Муромі, а в квітні 1939-го був розшуканий, заарештований у місті Міасс 
Челябінської області. 27 січня 1940 р. Військова Колегія Верховного суду СРСР 

засудила його до розстрілу 
4
. Після О. І. Успенського наркомом внутрішніх справ 

України було призначено І. О. Сєрова. Саме названі особи, а також, зрозуміло, 

представники партійно-державного керівництва, серед яких, в першу чергу, слід 

назвати Станіслава Косіора, Павла Постишева, Миколу Попова, Андрія Хвилю, 

Володимира Затонського, Микиту Хрущова та ін. реалізовували настанови 

московського керівництва щодо здійснення «великого терору». 

                                                
1
 Там само. — С. 1. 

2
 Pohl D. Stalinistishe Massenverbrechen… — P. 328. 

3
 Шаповал Ю. І., Пристайко В. А., Золотарьов В. А. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, 

документи. — К., 1997; Шаповал Ю. I., Золотарьов В. А. Всеволод Балицький: особа, час, 
оточення. — К., 2002.  

4
 Докладніше див.: Федосеев С. Фаворит Ежова // Совершенно секретно. — 1996. — № 9. 



 208

Цей терор, на думку Д. Поля, розпочався 1937 р. і сигналом до його 

початку в Україні були арешти функціонерів Київського обласного комітету 

КП(б)У 1. Таке твердження потребує уточнення. В історіографії, у тому числі 
західній, неодноразово висловлювалась думка про те, що Україна ще до 

«єжовщини» і навіть до «чистки» 1933 р. стала об’єктом репресивних заходів 

центру. Про це, зокрема, пише професор Ан. Капелер у книзі “Кleine Geschichte 

der Ukraine”. Він зауважує: «Не було випадковістю, що це трапилось раніше, 
ніж з більшістю інших національностей. Стратегічне і господарське значення 
регіону, тісне переплетення української нації з російською і велика чисельність 
українців дозволили Україні, як і в період царату, виявитись особливо 

чутливою областю, яку прагнули тісніше зв’язати з центром, ніж інші 
периферійні регіони» 2. 

Характерно, що цей висновок підтверджується і добре перевіряється 

документами СБУ. Можемо лише додати, що ця агресивна поведінка 
сталінського Кремля диктувалася не лише стратегічним положенням України, а 
й чималою мірою тим опором комуністичному режимові, який різними 

способами виявляли українці, не лише фізичним, але й інтелектуальним 

потенціалом, що у будь-який момент міг бути використаний (і часто 

використовувався) проти московського політичного, економічного і духовного 

диктату. 

Ось чому, наприклад, метою інспірованого за особистими директивами 

Сталіна навесні 1930 р. грандіозного політичного спектаклю — судового 

процесу у справі «Спілки визволення України» було не лише, як писав 

професор Герхард Зімон, застереження українських інтелектуалів від 

трактування «українізації» як «зростаючої автономії від Москви» 3. Аналіз 
документів і матеріалів ГПУ-НКВД службового характеру, що відбивають 
механізм підготовки цього процесу, свідчить, що він задумувався як пролог до 

фізичного і морального терору проти українства. Для участі у процесі було 

відібрано 45 осіб, але насправді судили цілу епоху 1917—1920 рр., коли було 

здійснено спробу побудови української державності, її світогляд, філософію, а 
окремі обвинувачені, які в минулому були відомими політичними діячами, 

повинні були символізувати цю епоху. 

Найкращим коментарем до цього процесу можуть бути слова Максима 
Горького з одного з його листів до Сталіна. Цього листа було написано 

наприкінці 1930 р. з приводу закінчення ще одного фальшивого процесу над 

«Промпартією». Цитую мовою оригіналу: «Замечательно, даже гениально 

поставлен процесе вредителей. Я, разумеется, за “высшую меру”, но, м.б., 

политически тактичнее будет оставить негодяев на земле в строгой изоляции. 

Возможно, что это оказало бы оздоровляющее воздействие на всех спецев и 

                                                
1
 Pohl D. Stalinistishe Massenverbrechen… — P. 327. 

2
 Kappeler A. Kleine Geschichte der Ukraine. — Műnchen, 1994. — P. 197. 

3
 Simon G. Nationalismus und Nationalitätenpolitik in der Sowjetunion. Von der totalitären Diktatur 

zur nachstalinistischen Gesellschaft. — Kőln, 1986. — P. 99. 



 209 

заткнуло глотки врагам, которые ждут случая поорать о зверстве 
большевиков» 1. Саме так «геніально», ще до суду над «Промпартією», було 

інсценізовано процес «СВУ», основних учасників якого також засудили до 

смертної кари, яку “поблажливо” замінили різними термінами ув’язнення, з 
якого багато хто із засуджених ніколи не повернувся. 

Як тільки сталінський режим відчув силу, він почав атаку на тих діячів, 

чиїми зусиллями «українізація» втілювалась у життя. «Націонал-ухильниками» 

були оголошені наркоми освіти О. Я. Шумський і М. О. Скрипник. Їхня 
критика супроводжувалася тотальною чисткою системи освіти, літератури, 

мистецтва, науки. Особливо жорстоко і послідовно спрямовував репресивні 
акції П. П. Постишев, який разом з іншими діячами приїхав в Україну на 
початку 1933 р., коли Сталін після «упокорення» України голодом вирішив 

покінчити з «українізацією». 

Ось чому, дещо уточнюючи думку німецького дослідника, з повною 

підставою можна стверджувати, що для України 1937 р. розпочався значно 

раніше, ніж для інших регіонів тодішнього СРСР. Достатньо згадати хоча б 

події, пов’язані з колективізацією і «розкуркуленням». По суті, це була війна 
проти селянства, оскільки в Україні воно чинило потужний опір свавільним 

діям «колективізаторів». Не випадково, наприклад, на початку 1930 р. влада 
вирішила провести операцію «з виселення з УСРР куркульського елемента 
села», тобто 40000 господарств. У зв’язку з цим, зокрема, з’явився наказ ГПУ 

УСРР № 42167 від 7 лютого 1930 р., який регламентував проведення цієї 
операції. У цьому наказі, зокрема, зазначалося: «У відповідності з рішеннями 

директивних інстанцій органам ГПУ необхідно очистити територію України 

від активних контрреволюційних, куркульських і білогвардійських елементів 

шляхом ув’язнення до концтаборів і застосування до найбільш злісної частини 

кулацтва, терористів, повстанців, організаторів масових виступів вищої міри 

соціального захисту» 2. При цьому режим ще й прагнув імітувати 

«правосуддя». Слідство у справах осіб, яких «вилучали», мало вестися 

прискореним темпом, а завершені справи разом з агентурними матеріалами 

передавалися до Судової трійки ГПУ УСРР 3. 

Голод 1932—1933 рр. і події навколо цієї трагедії викликали нову хвилю 

репресивних акцій. До речі, роль і місце ГПУ в цих акціях не проаналізовано 

комплексно ще й дотепер, хоча чимало аспектів проблеми потребують уваги. 

Наприклад, доповідні записки та інформації ГПУ-НКВД, які містили 

«фотографію» реальної ситуації. Збереглося чимало надзвичайно виразних 

документів, що стосуються 1934—1935 рр. і які відбивають наслідки того, що 

переживала Україна під час голодомору. Так, у одній із довідок (датованої 
травнем 1934 р.) про негативні настрої селян за листами, що надходять з села 

                                                
1
 Драма утопического сознания. Из переписки А. М. Горького и И. В. Сталина 

// Литературная газета. — 1997. — 27 августа (№ 35). 
2
 ЦДАГОУ, фонд 1, оп. 20, спр. 3190, арк. 2. 

3
 Там само, арк. 4. 
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до Червоної Армії, читаємо: «По вопросам работы колхозов и экономическому 

положению колхозников преобладают сообщения о недостатках хлеба на селе, 
опухании, смертности и случаях самоубийств на почве голода. Пишущие в 

ряде случаев просят красноармейцев оказать помощь присылкой продуктов». 

«На сегодняшний день в нашем колхозе вся работа стоит потому, что 

народ голодный и опухший и умирает. Многие побросали хаты и уехали. Мать 

больна, приезжай, иначе и ее не увидишь. Если бы было что кушать, то может 
еще пожила бы» (Лебедин, Харьковской области). 

«...Хлеб колхоз не дает; хлеб отдали государству, а сами голодные и 

босые. У нас здесь страшный голод, много народу задавилось от голода. У нас 
одна женщина задавила своих 4-х детей и сама две недели пожила голодная». 

«...Дорогой сын. Придется нам всем помирать с голоду, ибо в нашем 

хуторе очень много голодающих. Уже поели полову, так что умираем все. В 

нашем сельсовете голод кругом, трудно нам дождаться нового урожая». 

(Городницкий район) 

«...У нас кушать нечего. Едим буряк и капусту. Помоги нам, не забывай, 

что твои братья умерли от голоду, пришли нам сколько сможешь хлеба». 

В отдельных сообщениях пишущие, указывая на материальную 

необеспеченность села, советуют красноармейцам по окончании службы не 
возвращаться домой” 1. 

Одначе знання справжньої ситуації викликало у влади першу чергу не 
співчуття і бажання допомогти, а черговий «викривальний» пароксизм, 

прагнення списати провину за таке становище на ворогів режиму і, зрозуміло, 

на «українських націоналістів». Не було жодної сфери суспільного життя, яка б 

тоді не зазнала тотальної і нещадної «чистки», було справжнє «велике 
полювання»: на українців, особливо на галичан, на всіх, хто насправді чи 

навіть евентуально міг бути небезпечним для режиму. Тоді з-за кордону 

відкликали галичан — діячів Компартії Західної України, на яких раніше 
Москва спиралася у пропаганді ідей комунізму передусім у Польщі. Тепер цих 

людей викликали, щоб заарештувати, примусити зізнаватись в участі в 

«Українському національному центрі» («УНЦ»), а особливо в «Українській 

військовій організації» («УВО») тощо. 

Про підґрунтя багатьох терористичних акцій початку 30-х рр. тепер стало 

відомо значно більше, ніж раніше, завдяки розшуканим нещодавно матеріалам, 

що стосуються українців — в’язнів Соловків, одного з найсуворіших таборів 

доби комуністичного панування. Сталося так, що 1997 р., коли виповнилося 
шість десятиріч з часу масових соловецьких розстрілів, працівники ДА СБУ, 

Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень НАН України і ентузіасти з Санкт-Петербурзького науково-

інформаційного центру «Мемориал» об’єднали свої зусилля у з’ясуванні нових 

обставин загибелі в’язнів з України. Відряджена СБУ пошукова група привезла 
з Архангельська та з Соловків цікаві і цінні матеріали, які увійшли до 
                                                

1
 ДА СБУ, (Київ), ф. 16, оп. 27, спр. 3, арк. 51. 
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тритомного науково-документального видання «Остання адреса», 

перевиданого із значними доповненнями у 2003 р. 1. 

Ця унікальна публікація, у підготовці якої я брав участь, містить 

подробиці, що стосуються розстрілів в’язнів в урочищі Сандормох під 

Медвеж’єгорськом (Карелія), а також «розстрільні» протоколи засідання 

особливої трійки Управління НКВД по Ленінградській області (№ 81—85), на 
підставі яких, власне, і відбулася каральна акція. До неї включено також 

документи і матеріали з Регіонального управління ФСБ РФ по Архангельській 

області, а також з Соловків. 

До речі, під час роботи над рукописом з’ясувалось, що чимало матеріалів 

про соловецьких в’язнів збереглося і в Україні, в ДА СБУ та його регіональних 

відділеннях. Ці матеріали було використано. Унікальність публікації полягає 
також в тому, що до неї увійшли матеріали із справ-формулярів, заведених на 
соловецьких в’язнів вже безпосередньо у таборі. Це, зокрема, повсякденні 
доноси табірних стукачів-сексотів, аналітика табірних чекістських структур, 

покликаних постійно відстежувати і оцінювати настрої в’язнів тощо. 

Поки готувалися до друку перші два томи, тривали пошуки місця, де 
були знищені 509 соловецьких в’язнів, засуджених за наступними 

«розстрільними» протоколами № 134, 198, 199, 303 засідання особливої трійки 

Управління НКВД то Ленінградській області. За наявною версією, цих в’язнів, 

серед яких було чимало відомих українців, розстріляли у пустищі 
Койранкангас під Токсово. Отже, в українській політичній історії XX ст., за 
висловом письменника І. Ф. Драча із його передмови до першого тому 

«Останньої адреси», може з’явитися ще одне «моторошне слово». Першим був 

вже згаданий Сандормох — урочище в Карелії, в якому жовтні — листопаді 
1937 р. розстріляли 1111 соловчан, а серед них багато визначних представників 

української інтелігенції. 
Після одержання інформації про нововіднайдене місце розстрілів 

упорядники ще раз проаналізували матеріали тюремних справ, привезених 

пошуковою групою з архіву Регіонального управління Федеральної служби 

безпеки Російської Федерації по Архангельській області, і виокремили тих 

осіб, які проходили за згаданими протоколами. Потім вирішили поцікавитись, 
які документи на них є в Україні, у Києві та інших містах. З’ясувалось, що 

таких документів доволі багато, і тоді були відібрані найікавіші з них. Ця 

добірка виявилася великою за обсягом і надзвичайно важливою за змістом. 

Зазначені матеріали надруковані окремим томом. 

Д. Поль слушно зауважує, що у західній історіографії часом на перший 

план виступає дослідження перспектив терору з точки зору населення 2. Це й 

справді надзвичайно цікавий аспект «терористичної» проблематики, на жаль, 

                                                
1
 Остання адреса: До 60-річчя соловецької трагедії: [В 3 т.]. — К., 1997—1999.; Остання 

адреса: Розстріли соловецьких в’язнів з України у 1937—1938 роках / [Упоряд.: С.Кокін та ін.; 

Редкол.: С. Богунов та ін.]. — 2-е вид., доопрац. і допов. — К., 2003. 
2
 Pohl D. Stalinistishe Massenverbrechen… — P. 330. 
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практично нерозроблений в Україні. Одначе видання про соловецьку трагедію 

дає певний поштовх і цьому напрямі. Завдяки фактично щоденним 

повідомленням таємних інформаторів ми можемо тепер ніби почути голоси 

ув’язнених, дізнатись про те, що вони обговорювали, як реагували на ті або 

інші політичні події, познайомитись з оцінками подій 20–30-х рр., більш повно 

зрозуміти причини чи підтекст багатьох з них. 

Наприклад, один із в’язнів, який раніше належав до партійно-державної 
номенклатури, у розмові 1934 р. розповідав відомому українському 

письменникові Мирославові Ірчану-Баб’юку, що з 1927 р. більшовики 

«заарештовують і висилають за межі УРСР всіх значних українських 

працівників державного масштабу. Для чого це робиться? Для того, щоб 

майбутній українській державі не дати керівників і державних діячів. Ви, 

звісно, не знаєте про те планове, систематичне винищення української 
інтелігенції, оскільки Ви бачили все іншими очима, але я знаю прекрасно, я 

працював у центральних організаціях, і мені було відомо, що діється по всій 

Україні» 1. Інший в’язень свідчив, що на власному досвіді знає, як робилися 

провокації: «Коли мені пропонували написати заяву ще до арешту, що я член 

УВО. Потім я все-таки піддався провокації, повірив наполегливим запевненням 

слідчого у те, що писати потрібно, оскільки цього вимагають інтереси партії і 
Радвлади. Нині я цілком усвідомив увесь розмах цієї справи, ненавиджу себе за 
малодушність і наївність... Вважаю, що П. П. Постишев як головний махер цієї 
уявної справи УВО увійде в історію українського народу як найбільш 

відразливий, жадібно-кривавий погромник українсько-національної культурної 
сили, народної душі — інтелігенції. Історія не знає такого погрому на Україні. 
Усі інші арешти, зокрема так званих троцькістів та інших, це маскування 

поголовного погрому українських кадрів... Під гаслом єдино неділимого 

Союзу... захищається єдино неділима Росія» 2. 

До речі, жорстким було ставлення не тільки до українських, а й до інших 

«націоналістів». У цьому зв’язку не можна не згадати цілком слушне 
зауваження Жака Россі, автора унікального «Довідника по ГУЛАГу», про те, 
що після жовтня 1917 р. було багато засуджених за «буржуазний націоналізм». 

Спочатку серед них траплялись і росіяни, але на початок 20-х рр. вони 

зникають: «Авторові, який з 1937 до 1958 р. побував у десятках пенітенціарних 

закладів, не довелось зустріти жодного росіянина з цим обвинуваченням 

(Підкреслення моє. — Ю. Ш.). Водночас, чисельність всіх неросійських 

“буржуазних націоналістів” систематично зростає» 3. 

Тепер звернімося до свідчень ще одного з найвідоміших соловецьких 

в’язнів — академіка М. І. Яворського. Осмислючи події в Україні у 20—30-ті 
рр., в одній з розмов 4 лютого 1936 р. він зауважував: «Самогубство Скрипника 

                                                
1
 ДА СБУ, (Київ), спр. 0-21515, том 3, арк. 14. 

2
 Региональное управление ФСБ Российской Федерации по Архангельской области, дело П-

11370, л. 3—4. 
3
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було наслідком його розчарування у Сталіні, який змінив своє ставлення до 

українських справ у 1932—1933 рр. і підтримав Постишева у його боротьбі 
проти українського народу. Така зміна у настроях Сталіна особливо тяжко 

відбилася саме на Скрипникові, оскільки 1929 р. ЦК ВКП(б) санкціонував не 
лінію Постишева, а лінію Скрипника. Спрямованість Постишева — довести 

Україну до повного розчинення її в “единой неделимой”. Після виконання 

цього завдання Постишев піде на відпочинок, оскільки, безсумнівно, буде 
усунений Сталіним. Поки що боротьба проти українського націоналізму не 
скоро вщухне. “Врятований” за Кагановича у 1936 році, обов’язково буде 
викритий Гринько як голова націоналістичної організації. Тут, до речі, йому 

пригадають складання боротьбистського меморандуму проти ЦК КП(б)У у 

1919 році» 1. Характерно, що «пророцтва» М. І. Яворського збулися: 

Г. Ф. Гринька і П. П. Постишева згодом репресують. 
Об’єднаний листопадовий (1933 р.) пленум ЦК і ЦКК і КП(б)У прийняв 

за доповіддю П. П. Постишева резолюцію, в якій було записано, що «в даний 

момент головною небезпекою є місцевий націоналізм, що поєднується з 
імперіалістичними інтервентами» 2. Цей «даний момент» розтягнувся на кілька 
років і означав послідовне здійснення терору. Причому репресивна хвиля 

зачепила і комуністичну інтелігенцію, тих, хто ще вчора трощив 

«націоналістів», а сьогодні сам був оголошений ворогом системи, якій віддано 

слугував. Принагідне зауважу, що дотепер в Україні та за її межами немає 
праць, які б висвітлювали роль П. П. Постишева у керівництві цими 

каральними акціями. Тим часом дуже багато документів засвідчують, що ця 
роль була однією з ключових і що для цього сталінського посланця у боротьбі з 
«українськими націоналістами» дрібниць не було. Наприклад, 28 березня 
1934 р. він пише до В. А. Балицького записку такого змісту (цитую мовою 

оригіналу): «Всеволод Апполонович! Надо обязательно семьи арестованных 

контрреволюционеров националистов выгнать из квартир и обязательно 

выселить их из пределов Украины на север. С работы членов семей 

арестованных надо немедленно снять, с учебы – тоже. 
Повторяю, надо как можно скорее выселить семьи из Украины, а также и 

всех тех, кто с ними жил в одних «гнездах». Хотя, может быть, на последних 

пока фактического материала и не имеется, но все равно — это несомненно 

одна шайка-лейка. 
Это не только мое личное мнение. П. Постышев» 3. 

Ще один приклад стосується школярів. Оскільки комуністична 
пропаганда і агітація полюбляла зображувати П. П. Постишева «другом 

пионеров и школьников», це особливо цікавий приклад. 17 квітня 1935 р. 

В. А. Балицький надсилає йому спеціальне зведення про антирадянські прояви 

серед учнів сільських шкіл. У цьому надзвичайно характерному документі 
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йдеться не тільки про «антирадянські прояви», а й про факти 

«контрреволюційних терористичних настроїв деяких школярів, головним 

чином старших класів, що виявляються у розмовах, що виправдовують терор 

над вождями партії та уряду і навіть у висловлюванні бажань взяти участь у 

такому терорі» 1. 

П. П. Постишев поставився до всього цього надзвичайно уважно і 
серйозно. Він, зокрема, пише вказівку секретареві Вінницького обкому КП(б)У 

В. І. Чернявському і вимагає активно зайнятись «вивченням стану шкіл у 

сільських районах, вжити заходів до зміцнення органів Наркомосвіти і 
педагогічного складу шкіл...» 2. За своєю суттю це був заклик до тотальної 
«чистки» системи освіти, яку було проведено найжорстокішим способом. 

Ще один характерний приклад. У виступі на XII з’їзді КП(б)У у 1934 р. 

В. А. Балицький згадав ім’я професора Чичкевича, якого він обвинуватив у 

«тероризмі». «Ми, — підкреслював шеф ГПУ, — його допитували разом з 
П. П. Постишевим. Він дуже довго не говорив стосовно того, що ця форма 
(йдеться про тероризм. — Ю. Ш.), цей метод боротьби застосовується 

організацією, він довго не зізнавався, що у тому, що такого роду директиву 

дано з-за кордонного центру, з Берлінського центру, але згодом, побачивши 

таку компанію, як Постишев і Балицький, вирішив зізнатись (аплодисменти)» 3. 

Найцікавіше те, що у соловецьких документах збереглися свідчення про 

те, як з професора Чичкевича зробили «терориста». Принципово те, що це були 

оцінки, висловлені не для офіційних осіб, а у розмовах між собою, згадуючи 

про події минулого. Ось уривок однієї розмови у квітні 1937 р.: «Гуцуляк 

розповідав, як Балицький і Постишев покликали до себе Чичкевича і 
запропонували йому писати про дії УВО у блоці з троцькістами. Чичкевич 

пішов додому і купив собі кілька пляшок горілки, випив, прийшов своєчасно, 

але нічого не написав. Тоді Балицький з Постишевим наказали його 

заарештувати і через деякий час викликали до себе у кабінет заарештованого 

Чичкевича, пригостили цигаркою. “Ну як, — запитують, — усвідомили? 

Будете говорити правду? Ви ж хотіли вбити...” Балицький показує на себе і 
Постишева. Чичкевич кивнув головою, склали протокол і далі вже він писав на 
замовлення слідчого» 4. 

Починаючи з 1933 р., найефективніше спрацював той «вибуховий» 

матеріал, що його роками накопичувала більшовицька таємна поліція не тільки 

проти тих, кого вважала потенційним або реальним ворогом, а й проти 

вчорашніх адептів системи. Прискоренню роботи каральної системи 

налагодженої у попередні роки сприяло вбивство 1 грудня 1934 р. у Ленінграді 
С. М. Кірова, після чого Сталін особисто підготував «хартію» терору — 

постанову Центрального Виконавчого Комітету СРСР «Про порядок ведення 

                                                
1
 50 ЦДАГОУ, фонд 1, оп. 20, спр. 6642, арк. 21. 

2
 Там само, арк. 36. 

3
 Там само, оп.20, спр. 429, арк. 156. 

4
 РУ ФСБ РФ по АО, дело П-11370, л.4. 
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справ про підготовку або здійснення терористичних актів». Як відомо, за цією 

постановою строк розслідування зменшувався до 10 днів, розгляд справ у суді 
проводився без участі адвоката і прокурора, оскарження вироку і клопотання 

про помилування не дозволялися, а вирок виконувався негайно після 
винесення. 

Режим на сто відсотків скористався загибеллю С. М. Кірова. Повною 

мірою це відчувалось в Україні, в якій ще у 20-ті рр., за відвертою оцінкою 

одного з найвідоміших соловецьких в’язнів з колишньої партійно-державної 
номенклатури Петра Солодуба (колись він працював керуючим справами 

Раднаркому УСРР, а перед арештом очолював Сектор перспективного 

планування у союзному Наркоматі важкої промисловості), у державному 

будівництві проходили два процеси на Україні. «З одного боку, — писав 

П. К. Солодуб у квітні 1934 р. у надзвичайно цікавому за змістом і великому за 
обсягом документі — своїй заяві до ОГПУ СРСР, — група колишніх 

боротьбистів, а частково Раковський, Скрипник, Затонський, я та інші, 
прагнули до розвитку української державності як економічно незалежного 

організму. З іншого боку — центр, підкоряючись необхідності планомірної 
організації виробництва і розподілу, йшов по лінії централізованого 

користування економічними ресурсами України 1». 

Тепер прийшов час розраховуватись за латентне чи відверте прагнення 

обстоювати хоча б обмежену українську автономію. Саме тому репресивні 
акції після вбивства С. М. Кірова торкнулися не тільки українських 

інтелектуалів, а й представників управлінського партійно-державного апарату. 

Значною мірою цьому сприяли «закриті листи» ЦК ВКП(б) до партійних 

організацій від 18 січня 1935 р. та від 29 липня 1936 р., які, зокрема, 
орієнтували на пошуки «троцькістської контрреволюції» 2. 

Характерним для України було те, що цю «контрреволюцію» знов 

зв’язали з «націоналістами». На січневому (1936 р.) Пленумі ЦК КП(б)У 

П. П. Постишев наголошував: «Троцькісти у своїй контрреволюційній боротьбі 
проти партії і Радянської влади мають тут на Україні свою специфіку. У чому 

полягає ця специфіка? Ця особливість діяльності троцькістів на Україні 
полягає в тому, що троцькісти вели й ведуть свою контрреволюційну роботу в 

блоці з різними націоналістичними та іншими контрреволюційними 

організаціями» 3. Одним з тодішніх одіозних прикладів фабрикації такого роду 

«троцькістсько-націоналістичних» справ може бути довготривала справа 
«Контрреволюційної троцькістської організації на Україні», лідером якої було 

оголошено Колишнього учасника троцькістської опозиції, колишнього Голову 

Держплану УРСР Ю. М. Коцюбинського 4. 

                                                
1
 Там само, дело П-6911, л. 131. 

2
 Реабилитация: Политические процессы 30—50-х годов / [Под общ. ред. Яковлева А. Н.]. — 

М, 1991. — С. 191—210. 
3
 ЦДАГОУ, фонд 1, оп. 1, спр. 437, арк. 59. 

4
 Докладніше див.: Шаповал Ю. І. Україна 20—50-х років: сторінки ненаписаної історії. — 
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Аналізуючи репресивні акції в Україні, Д. Поль цілком слушно ставить 
питання про кількісний вимір цих акцій, пише: «Для всього радянського 

населення існують приблизні оцінки, за якими до кінця 1938 року 5 відсотків в 

той або інший час було піддано арештам; в Україні ця частка, подібно, могла б 

бути також високою. Після перебрання Берією керівництва всесоюзним НКВД 

масові вбивства були зменшені, хоча в Україні фаза терору тривала до початку 

Другої світової війни» 1. Гадаю, що цю думку можна підтримати, особливо 

якщо врахувати факт інкорпорації Західної України у 1939 р. і те, що тут було 

розпочато «соціалістичні перетворення», що мали переважно насильницький 

характер і тривали до вторгнення нацистів. 

Щодо статистики. Звернімося до того часу, про який пише Д. Поль. Вона 
свідчить, що у другому півріччі 1935 р., порівняно з першим півріччям цього ж 

року, кількість справ, що їх розглядали спецколегії обласних судів в Україні, 
збільшилась на 95,9%. 

Переважна більшість засуджених проходила за обвинуваченнями у 

«контрреволюційній» та «троцькістській» агітації 2. За офіційними даними, у 

1935 р. в Україні було заарештовано 24934 осіб, у 1936 — 15717, у 1937 — 

159573, у 1938 — 108006, у 1939 — 12000, у 1940 — близько 50 тисяч осіб 3. 

Зрозуміло, для того, щоб уявити загальну картину репресій, до цих цифр 

слід додати кількість ув’язнених у внутрішніх тюрмах НКВД (а вони були 

перевантажені), проаналізувати смертність у таборах (за деякими даними, у 

1936 р. вона становила 2%, у 1937—1938 рр. — 6—7%), додати кількість 

репресованих селян (тільки під час колективізації з України було виселено 1,2 

мільйона чоловік), а також депортованих. 

Надзвичайно актуальним залишається питання про вивчення того, як 

саме, яким способом фабрикувалися справи. Тут вкрай важливі конкретні 
приклади. Наведемо один з них, який стосується справи, за якою було 

засуджено відомих українських літераторів Миколу Зерова, Павла 
Филиповича, Ананія Лебедя, Бориса Пилипенка, Марка Вороного у лютому 

1936 р. Разом з ними засудили педагога Леоніда Митькевича. Йому пощастило 

вижити, і ось що він писав до Верховного Суду УРСР 19 липня 1956 р.: 

«Від мене вимагали, щоб я оббрехав себе та інших, нібито я належав до 

“терористичної організації”, на чолі якої стояв Максим Рильський...Я твердо 

вирішив померти, але не підписувати жахливої брехні на себе та інших... Я на 
суді винним себе не визнав, як не визнав і Лебідь А. Д. Решта визнавали себе 
винними, але коли ставилося питання конкретно, то нічого конкретного 

сказано не було... Цікавий сам факт встановлення “терористичної організації”. 

На суді було оголошено, що на квартирі Максима Рильського у присутності 

                                                                                                                                                                

К., 1993. — С. 183—200. 
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Зерова, Филиповича і якогось молодого поета було прочитано вірш, здається, 
Франка. “Так посідаймо на голих лавах, та подумаймо по вбитих братах...”, а 
оскільки це було після розстрілу 16 письменників, які визнали себе 
терористами, то, значить, і люди, які знаходились у кабінеті Максима 
Рильського, також терористи...Після суду мене викликав начальник особливого 

відділу ...і почав: “Ми, зрозуміло, не віримо жодному слову Пилипенка, але вас 
необхідно ізолювати...” 

Мені зараз зрозумілий процес суду. Це була ставка на знищення 

української інтелігенції...» 1. 

Ескалація «ворогоманії» та «шпигуноманії» увійшла в нову фазу після 

того, як з посади наркома внутрішніх справ УРСР було зміщено 

В. А. Балицького (до речі, не Валеріана, як його чомусь називає Д. Поль 2, а 
Всеволода). Не дивлячись згадані публікації про нього, варто і надалі 
досліджувати його діяльність, вивчення якої дозволить більш повно зрозуміти 

підґрунтя репресивних акцій в Україні. Та й сама доля його є типовою і 
показовою для керівних чекістських кадрів тієї доби. Нововиявлені документи, 

зокрема, підтверджують, що В. А. Балицький був «на гачку» у центру через 
численні фінансові зловживання в ГПУ та органах міліції. Так, у 1934 р. у 

Харкові, який був ще столицею, працювала спеціальна комісія. Вона 
перевіряла точність відомостей, що надійшли у Комісію Радянського 

Контролю у Москві. Комісія зафіксувала численні фінансові зловживання у 

Головміліції та ГПУ УСРР, що, зокрема, виявлялися у безконтрольній і 
незаконній витраті прихованих від держави фінансів. Все це робилося, 
зокрема, шляхом складання фальшивого балансу. 

Питання було поставлено на найвищий щабель. За підсумками перевірки 

ЦК ВКП(б) ухвалив спеціальне рішення, яке за підписом Сталіна надійшло до 

Харкова 24 травня 1934 р. Цим рішенням, зокрема, В. А. Балицькому було 

оголошено догану за «допущение в подчиненном ему аппарате незаконного 

расходования средств» 3. 

Принагідне зауважу, що в принципі фінансові зловживання не були 

чимось новим або дивним у діяльності спецслужби. Вони постійно 

супроводжували всю діяльність органів, з самого початку свого існування 

поставлених у виняткове становище. Одначе черговий компромат на 
В. А. Балицького було просто додано до того, що вже було зібрано проти 

нього. І згодом цей матеріал успішно використали. «Гільйотину України» — а 
саме так свого часу називав Всеволода Балицького Микола Скрипник – 

заарештували 7 липня 1937 р. А 17 липня заарештували його дружину 

Людмилу Олександрівну, яка прожила з ним понад 20 років, їй влаштували 

лише один допит 4 вересня 1937 р. 
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Основне, що інкримінували Л. О. Балицькій: вона знала про 

«антирадянську діяльність» чоловіка і не повідомила про це. Ось єдиний 

протокол її допиту: 

«Запитання: Ваш чоловік — Балицький В. А. заарештований і зізнався у 

своїй злочинній зрадницькій діяльності. Що вам було відомо по суті 
здійснюваної ним антирадянської роботи? 

Відповідь: Про злочинну діяльність мого чоловіка Балицького мені 
нічого не відомо. 

Запитання: Ви прагнете приховати антирадянську діяльність чоловіка. Ви 

не могли не знати про неї. 
Відповідь: Я розумію, що мені важко повірити. Однак я ще раз 

стверджую, що про антирадянську діяльність чоловіка я нічого не знала» 1. 

Згодом Л. О. Балицька написала заяву на ім’я слідчого Кривошеєва. Ось 
цей невеличкий, але дуже виразний документ. Процитую мовою оригіналу: 

«Так как здоровье мое ухудшается с каждым днем и я не знаю, когда меня 

будут еще допрашивать, я хотела написать еще следующее: с мужем моим я 

прожила больше 20 лет. С 1919 года, или с конца 18 года он работал без 
перерыва в ЧК-НКВД. Я знала его, как человека, который борется с 
контрреволюцией. То, что Вы мне сказали на допросе, этого я не знала. С 

1927 года, после больших голодовок, я начала болеть, с 1930 года болезнь моя 
резко ухудшается. Она приносила мне тяжелые физические страдания, 
истрепала мою нервную систему. Эти страдания доводили меня до мысли о 

самоубийстве. Только жалость к моему больному сыну останавливала меня от 
этого. Дома меня всегда старались оградить от лишних волнений и 

переживаний. Меня несколько раз отправляли на лечение. Я была в клинике 
для нервнобольных. Вот условия, в каких я жила. Г-нин следователь, еще раз 
заверяю и клянусь Вам, что я ничего не знаю, Я уже полный инвалид, жить мне 
осталось немного. Моя просьба ускорить ведение следствия. 16/1Х будет два 
месяца, как я арестована» 2. 

Зрозуміло, що ніякі прохання дружини колишнього всесильного наркома 
на слідчих не подіяли. Такого роду прилади засвідчують необхідність 

досліджень доль не лише самих чекістів, а й їхніх родин, підштовхують до 

багатьох роздумів і висновків. Якщо система так безжально діяла стосовно 

своїх вчорашніх проводирів і адептів, то що ж вона робила з так званими 

простими людьми. 

В. А. Балицький 17 травня 1937 р. своїм наказом за № 159 поклав 

виконання обов’язків наркома внутрішніх справ на свого заступника 
В. Ф. Іванова, а згодом в Києві з’явився І. М. Леплевський, який почав свою 

діяльність у відповідності до наказу М. І. Єжова від 14 червня 1937 р. за № 968. 

Він був ревним реалізатором єжовської репресивної політики, слухняно 

проводячи всі інспіровані М. І. Єжовим акції — операцію стосовно «куркулів» 
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та «кримінальних злочинців», розпочату 1 серпня 1937 р., щодо поляків, 

ініційовану НКВД СРСР 11 серпня 1937 р., стосовно німців, румунської і 
харбінської ліній, стосовно латишів, проведену в листопаді-грудні 1937 р. 

Завжди він просив центр збільшити «ліміти», тобто кількість визначених 

кандидатів у «вороги народу», виявляв неабияку ініціативу: «розгром» 

есерівського підпілля, колишніх боротьбистів, «церковно-сектантських 

кадрів», «антирадянського сіоністського активу» тощо 1. Одним з перших 

наказів І. М. Леплевського після його появи в Україні був наказ «Про 

упорядкування режиму в тюрмах» (№ 00168 від 25 серпня 1937 р.). В ньому, 

зокрема, зазначалось, що «порядок утримання ув’язнених у ряді тюрем не 
відповідає вимогам, що ставляться до тюрем НКВД». У наказі 
підкреслювалось, що таке становище «особливо неприпустиме нині, коли у 

тюрмах утримується значна кількість особливо небезпечних злочинців» 2. 

Зрозуміло, було вжито відповідних заходів, що посилювали тюремний режим. 

Він старанно шукав «компромат» проти членів «команди» 

П. П. Постишева, зокрема проти свого попередника В. А. Балицького, усунення 

якого потягло за собою арешти серед тих, хто з ним працював. До кінця 1937 р. 

було заарештовано понад 200 співробітників УГБ, 134 співробітники міліції, 38 

командирів і політпрацівників прикордонних військ, 45 співробітників 

Ушоадору, яких обвинуватили у причетності до «троцькістсько-терористичної 
організації, агентури ряду іноземних розвідок, латиської фашистсько-

шпигунської організації»3. 

Однак однією з найбільших його справ була справа «Буржуазно-

націоналістичної антирадянської справи колишніх боротьбистів» (серпень 
1937 р.), за якою було репресовано велику групу партійно-державних 

керівників УРСР, а Голова Раднаркому П. П. Любченко прямо під час роботи 

Пленуму ЦК КП(б)У покінчив життя самогубством. 

Та не дивлячись на всі ці «успіхи», кар’єра І. М. Леплевського 

закінчилася типово для доби «великого терору»: на початку 1938 р. його 

усунули з посади наркома, а 28 липня того самого року розстріляли. В цей час 
наркоматом внутрішніх справ УРСР керував вже О. І. Успенський, якого 

М. І. Єжов особисто представив чекістам під час свого приїзду в Україну в 

лютому 1938 р. Гадаю, обставинами цього приїзду дослідникам варто 

зайнятись спеціально. Справа в тім, що М. І. Єжов прагнув «вчити» київських 

чекістів, як слід викривати «ворогів народу». Під час свого відрядження він, 

зокрема, дав санкцію на арешт близько 500 осіб командного складу Червоної 
Армії. 

 

                                                
1
 Див. докладніше: Ізраїль Леплевський // Шаповал Ю. І., Пристайко В. А., Золотарьов В. А. 

ЧК-ГПУ-НКВД в Україні… — С. 143—186. 
2
 ДА СБУ, (Київ), справа 9, том 1, арк. 2 зв. 

3
 Там само, спр. 312, арк. 48. 
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Ось як ілюстрував діяльність М. І. Єжова у виступі на XIV з’їзді КП(б)У 

в червні 1938 р. О. І. Успенський. Відзначивши, що апарат НКВД в Україні за 
В. А. Балицького та І. М. Леплевського «засмічувався протягом низки років 

троцькістсько-бухаринським, буржуазно-націоналістичним, сіоністським і 
просто шахрайським елементом», він продовжував: «Я наведу такий приклад: у 

відділі кадрів НКВД начальником відділу кадрів до самого приїзду на Україну 

Миколи Івановича Єжова сидів якийсь Северин Михайло Северинович. Коли 

приїхав Микола Іванович Єжов, він зажадав з відділу кадрів особові справи 

співробітників для того, щоб ознайомитись із співробітниками. Бере справу, 

викликає співробітника, а вся справа чиста, хоча б у нього хтось через 20 

покоління був чимось забруднений, що-небудь — все чисто. Микола Іванович 

каже — щось не в порядку у вас у відділі кадрів, подивіться, хто там сидить. 
Взяли подивились на цього Северина і його заступника — Григорьєв був. 

Виявилось вони перед тим, як нести справу Миколі Івановичу, виривали всі 
компрометуючі матеріали на співробітника і спалювали. Потім подивились, 
хто це такий Северин. Виявилось, що він не Северин Михайло Северинович, а 
Боровик Мойша Шльомович. Цей Боровик Мойша Шльомович був сином 

значного торговця взуттям, який мав велику торгівлю у Києві... Потім він дав 

свідчення, як він став німецьким шпигуном...» 1. 

Далі О. І. Успенський підкреслив важливість того, що М. І. Єжов посилив 

в органах партійність і що саме партійність найближчим часом буде в основі 
діяльності НКВД в Україні. За наведеними даними, понад 1000 комуністів вже 
під керівництвом М. С. Хрущова було прийнято на роботу в апарат НКВД 2.  

Протягом 1938 р. тривали пошуки «правотроцькістського підпілля». 

Арешти охопили і керівні структури: в апараті ЦК КП(б)У було заарештовано 

31 осіб, у Раднаркомі УРСР — 40, у ЦВК УРСР — 4 особи. Було заарештовано 

10 членів ЦК КП(б)У, 13 секретарів обкомів КП(б)У, 27 наркомів та їх 

заступників, 22 депутати Верховної Ради СРСР, 15 голів і заступників голів 

облвиконкомів, 135 секретарів міськкомів і райкомів КП(б)У, 80 членів 

пленумів обкомів КП(б)У, 645 відповідальних працівників 3. 

Тільки у 1938 р. в апараті НКВД УРСР було заарештовано 261 «зрадника, 
учасника правотроцькістської організації, інших антирадянських формувань та 
шпигунів іноземних розвідувальних органів». 

А всього у 1938 р. в Україні заарештували 994 співробітники НКВД 4. 

Одним із свідчень того, що органи «почистили», є складена у лютому 

1938 р. начальником відділу кадрів НКВД УРСР Кобизєвим довідка про 

некомплект оперативного складу УГБ НКВД УРСР 5. Ось як виглядала 
загальна картина по Україні, (подана мовою оригіналу): 

                                                

 
2
 ЦДАГОУ, фонд 1, оп. 1, спр. 544, арк. 476. 

3
 ДА СБУ, (Київ), спр. 312, арк. 91. 

4
 Там само, арк. 89, 92. 

5
 ЦДАГОУ, фонд 1, оп. 16, спр. 15, арк. 5. 
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Область 
 

Некомплект 
 

Нач. отд. и 

пом. нач 

 

Оперуполн. и 

пом. оперуп. 

1 Дн  Днепропетровская 52 18 

 

34 

2 

 

МАССР 5 2 

 

3 

3 

 

Житомирская 48 

 

3 

 

45 

 

4 

 

К-Подольская 51 15 

 

36 

 

5 Винницкая 

 

50 

 

21 

 

29 

 

6 

 

Киевская 60 

 

27 

 

33 

7 

 

Донецкая 96 

 

24 

 

72 

 

8 

 

Одесская 48 

 

6 

 

42 

 

9 Харьковская 80 

 

14 

 

66 

 

10 

 

Черниговская 27 

 

8 

 

19 

 

11 

 

Николаевская 33 

 

14 

 

19 

 

12 

 

Полтавская 48 

 

14 

 

34 

 

13 

 

Центральный аппарат 73 

 

21 

 

52 

 

 Всего: 671 187 484 

 

Чимало аспектів «єжовщини» ще потребують уважного і неупередженого 

дослідження. Наприклад, антисемітизм. У лютому 1998 р. мені довелося брати 

участь у міжнародному симпозіумі «Сталінський терор, масові репресії, 
ГУЛАГ», організованому Інститутом соціальних досліджень (Гамбург, 
Німеччина). Заданими, які наводив у виступі Голова Ради і керівник наукових 

програм Московського науково-інформаційного і просвітницького центру 

«Меморіал» А. Б. Рогинський, у 1935 р. у НКВД працювало 40% євреїв, а у 

1940 р. їх залишилось всього 4%. 
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Такий розвиток подій спостерігаємо і в Україні, де, наприклад, сам НКВД 

своєю телеграмою № 83921 від 28 грудня 1937 р. стимулював «негайно 

переглянути всі обліки і розробки по сіоністах, заарештувавши антирадянський 

сіоністський актив» 1. 

І такі пошуки було розпочато. Продовжились вони і після того, як 

І. М. Леплевського усунули. Достатньо сказати, що тільки у першій половині 
1938 р. було заарештовано 1279 «учасників сіоністського підпілля», 

ліквідовано «бундівські комітети» у Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, 

Вінниці і Молдавській АСРР 2. 

Повернімося до питання про прибуття М. І. Єжова в Україну. У своїй 

статті Д. Поль згадує про приїзд до Києва у серпні 1937 р. делегації у складі 
В. М. Молотова, М. І. Єжова та М. С. Хрущова з метою підготовки відставки 

керівних українських функціонерів 3. Мені свого часу вже доводилося писати 

про те, що не існує жодних документальних свідчень про те, що такий візит 
насправді мав місце. Джерелом цієї версії слугують спогади колишнього 

радника при Раднаркомі УРСР П. Павлова та твердження А. Г. Авторханова 4. 
Однак спроби знайти архівні підтвердження цього поки що не принесли 

результатів. Відсутня інформація з цього приводу і в спогадах М. С. Хрущова. 
Натомість там, коли він розповідає про свій приїзд в Україну як виконуючого 

обов’язки першого секретаря ЦК КП(б)У (на зміну С. В. Косіору) у січні 
1938 р., знаходимо такі слова: «По Україні ніби Мамай пройшов. Не було... ні 
секретарів обкомів партії у республіці, ані голів облвиконкомів. Навіть 
секретаря Київського міськкому не було... Людей тоді на Україні просто 

“тягнули” у вороги» 5. Щоправда, Н. С. Хрущов при цьому нічого не говорить 

про власну участь в організації репресій. Він взагалі прагнув оминати це 
питання, хоча відомо: свого часу шефу КГБ І. О. Сєрову було доручено 

вилучити з України чимало документів про це. Однак вилучили не все, і 
дослідники, оцінюючи українські сторінки біографії батька «відлиги», про це 
не забувають 6. 

Говорячи про добу «великого терору» в Україні, Д. Поль слушно 

підкреслює недостатню дослідженість дій обласних управлінь НКВД, які 
здійснювали масові репресії 7. Справді, дослідження такого роду вкрай 
                                                

1
 ДА СБУ, (Київ), спр. 312, арк. 38. 

2
 Там само, арк. 53. 

3
 Pohl D. Stalinistishe Massenverbrechen… — P. 327. 

4
 Шаповал Ю. І. Україна 20—50-х років: сторінки ненаписаної історії. — К., 1993. — С. 232. 

5
 Хрущев Н. С. Воспоминания. Избранные фрагменты. — М, 1997. — С. 35—36. 

6
 Див., наприклад: Шаповал Ю. І. М. С. Хрущов на Україні. — К., 1990; Н. С. Хрущев 

(1894—1971). Материалы научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 

Н. С. Хрущева. 18 апреля 1994 года. Горбачев-Фонд. — М, 1994; М.С.Хрущов і Україна. 
Матеріали наукового семінару 14 квітня 1994 року, присвяченого 100-річчю від дня 

народження М.С.Хрущова. — К., 1995; Початок  десталінізації в Україні. До 40-річчя закритої 
доповіді М.Хрущова на XX з’їзді КПРС. Матеріали «круглого столу» в Інституті історії 
України НАН України 26 лютого 1996 року. — К., 1997. 

7
 Pohl D. Stalinistishe Massenverbrechen… — P. 328. 
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важливі. Це підтверджує, кажімо, один з найодіозніших прикладів цього 

періоду — приклад бурхливої «викривальної» діяльності О. О. Волкова, 
людини з двокласною освітою, якого особисто М. І. Єжов під час приїзду до 

Києва у лютому 1938 р. призначив начальником Управління НКВД по 

Полтавській області. Проінструктований, як і інші начальники обласних 

управлінь, О. І. Успенським про те, що у Москві викривається велика мережа 
українського підпілля, він почав фабрикувати таке «підпілля» на Полтавщині. 

Не маючи ніяких агентурних або слідчих даних, він вимагав від 

підлеглих заарештовувати людей, допитувати їх, застосовуючи фізичні 
тортури, брав участь у цих допитах, власноруч складав фіктивні «схеми про 

злочинні зв’язки заарештованих», фальсифікував протоколи допитів всіх 

«головних заарештованих» і роздавав ці «керівні протоколи» підлеглим для 
подальшої фальсифікації при допитах, згодом сам коректував ці протоколи. 

Внаслідок цього було «викрито» неймовірну для однієї області кількість 

«контрреволюційних» і «націоналістичних» організацій, створено чимало 

фіктивних справ. Наприклад, у квітні 1938 р. О. О. Волков доповідав 

О. І. Успенському про викриття обласного Повстанського комітету: «Нині вже 
викрито і ліквідовано по петлюрівській лінії 5 повстанських полків, 1 

батальйон, 14 повстанських рот... і 15 повстанських загонів. По ним 

заарештовано 1639 осіб, з яких 218 офіцерів петлюрівської, старої та інших 

армій. 

Крім того, викриті і ліквідовані 21 есерівсько-боротьбистський 

повстанський загін, заарештовано 1358 осіб, з них: есерів 222, націоналістів 

303, боротьбистів 19, решта меншовики, укапісти, церковники та ін. 

Ліквідовано один диверсійний загін і 12 диверсійних груп...» 1. 

Збереглися надзвичайно цінні свідчення, як саме О. О. Волков 

інструктував підлеглих, як здійснював каральні акції проти самих працівників 

Управління (тільки протягом березня — червня 1938 р. за його вказівками 

заарештували 50 осіб). Зрештою О. О. Волкова поглинула антиєжовська 
кампанія: 9 березня 1939 р. він був заарештований, 20 липня 1941 р. 

засуджений, а 16 жовтня того самого року розстріляний. Його справа вийшла 
навіть на тодішній всесоюзний рівень — О. О. Волкова згадував у своїх 

свідченнях М. І. Єжов. Такого роду приклади підтверджують подальшу 

необхідність аналізу регіонального рівня «великого терору». Можливо, в цьому 

плані для початку можна було б просто видрукувати матеріали із справи 

О. О. Волкова та багатьох подібних «прорабів» сталінського терору. 

Д. Поль констатує, що «насильницькі акції і масові вбивства з початком 

війни досліджені відносно добре» 2. Разом з тим історик доволі точно окреслює 
коло проблем, які ще потребують уваги і вивчення. 

Аналіз засвідчує, що недостатньо дослідженими залишаться проблеми 

політичного терору проти України у повоєнний час, хоча тут також були свої 
                                                

1
 ДА СБУ (Полтава), спр. 19533, том 7, арк. 1–2. 

2
 Pohl D. Stalinistishe Massenverbrechen… — P. 332. 



 224

закономірності. Розгорнуті під час «ждановщини» пошуки «українського 

буржуазного націоналізму» у творах науковців, літераторів, митців наприкінці 
40-их рр. переросли у відверто антисемітську кампанію, пошуки !єврейського 

націоналістичного підпілля». До речі, Д. Поль чомусь пише, що у Києві 
відбувся показовий процес проти членів Єврейського антифашистського 

комітету 1. Тут, напевно, якесь непорозуміння, адже ніякого показового 

процесу не було. 

Д. Поль згадує про події на західноукраїнських землях у Повоєнний час. 
Ця проблема також потребує уваги. Відомо, до в Західній Україні 
більшовицька влада не тільки здійснювала «радянізацію», а вела жорстоку й 

підступну боротьбу роти Української повстанські армії (УПА), розколюючи й 

знесилюючи її методом провокації й більшої військової сили. Характерні такі 
цифри: у 1945—1953 рр. за різного роду «антирадянські політичні злочини» в 

Україні було заарештовано 43 379 осіб віком до 25 років, з них в Західній 

Україні 36 340 осіб 2. 

Докладно нерозробленою до сьогодні залишається та проблема, що 

невдовзі після смерті диктатора «українську карту» у боротьбі за владу 

намагався розіграти Л. П. Берія. 16 травня 1953 р. він підготував спеціальну 

записку про недоліки в роботі колишніх органів МГБ УРСР по боротьбі з 
націоналістичним підпіллям, в якій йшлося про ситуацію у Західній Україні. 
Завдяки цій записці (яку деякі дослідники помилково кваліфікували виключно 

як провокативну) і подій навколо неї стають ще більш зрозумілими негативні 
наслідки жорстокої політики режиму на західних теренах України. 26 травня 

1953 р. на засіданні Президії ЦК КПРС було ухвалено постанову «Питання 
західних областей Української РСР». Це цікавий документ, в якому, зокрема, 
наводились такі цифри: з 1944 до 1952 р. у західних областях України різним 

формам репресій було піддано близько 500 тисяч осіб, у тому числі 
заарештовано понад 134 тисячі, вбито понад 153 тис., вислано довічно за межі 
УРСР понад 203 тис. осіб, близько 8000 молоді перейшло на нелегальний 

стан» 3. 

До речі, записку на таку саму тему Л. П. Берія 8 травня 1953 р. підготував 

і стосовно діяльності органів МГБ Литовської РСР. Після його поразки у 

боротьбі за владу і арешту 2 липня 1953 р. Президія ЦК КПРС ухвалила 
рішення про вилучення обох записок з протоколів Президії, а затверджені по 

них рішення відмінила як такі, що сприяють «активізації буржуазно-

націоналістичних елементів» 4. Напевно, немає особливої потреби пояснювати, 

що і ці сюжети ще потребують неупередженої уваги фахівців. 

                                                
1
 Ebenda. – P. 335. 

2
 ЦДАГОУ, ф.1, оп. 1, спр. 1120, арк. 228. 

3
 Лаврентий Берия: 1953 г.: Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы 

/ [Под ред. ак. Яковлев А. Н.]. — М., 1999. — С. 47. 
4
 Там само. — С. 401. 
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Підсумовуючи, слід зауважити, що тема «Україна як об’єкт політичного 

терору» все ще належить до кола недостатньо досліджених у більшості своїх 

аспектів, а відтак заслуговує на більшу уваги українознавців різних країн. Це 
добре, зокрема, можна простежити на прикладі, що його наводить німецький 

дослідник. Він пише про те, що до сьогодні все ще неможливо встановити 

точну кількість жертв не лише комуністичного терору в Україні, а й жертв 

нацистської окупації. При цьому він зауважує: «За неповними оцінками, 

“великий терор” зачепив до 300 000 осіб, 122 000 з яких було винесено смертні 
вироки; з 1940 до 1951 р. було депортовано понад мільйон осіб. До цього 

додаються десятки тисяч жертв розстрілів у 1940—1944 рр. і наступних 

смертних вироків до 1947 р. Найбільша невизначеність існує стосовно 

кількості тих, хто був відправлений до табірної системи і там загинув» 1. 

Справді, статистикою жертв репресій ще ніхто не займався на тому рівні, який 

(би дозволив уявити загальний масштаб репресивних акцій. Чимало авторів 

(наприклад, С. І. Білокінь), беззастережно повторюють ті цифри, які свого часу 

були запущені в обіг в емігрантській літературі. Наприклад, твердження 

І. О. Курганова про те, що в СРСР загинуло 110 мільйонів осіб2. 

Одначе від того, що цифри повторюють або переписують, вони не стають 

більш переконливими. У 1993 р. в монографії «Україна 20—50-х років: 

сторінки ненаписаної історії» мені вже доводилось висловлювати свою точку 

зору з приводу кількості жертв терору в Україні 3. З того часу мої уявлення не 
зазнали суттєвих коректив. Отже, в царині кількісного виміру політичного 

терору в Україні ще належить зробити пошукову роботу. Та, наскільки мені 
відомо, в Україні дотепер відсутні фахівці, які б спеціально досліджували 

статистику жертв тоталітаризму. 

Насамкінець, напевно, варто поставити кілька питань про подальші 
перспективні напрями досліджень проблеми політичного терору в Україні. 
Д. Поль присвятив свою розвідку періоду 30—50-х рр. Вибір періоду для 
дослідження це, звісно, право самого дослідника. Одначе у цьому випадку мені 
видається важливим наголосити, що ми не і зрозуміємо до кінця проблеми 

зазначеного періоду, якщо бодай конспективно не згадаємо про роль і місце 
ЧК-ГПУ у подіях 20-х рр. Як слушно зауважує ще один німецький дослідник 

Маркус Венер, «у радянській історіографії довгий час двадцяті роки 

подавались як мирна і навіть як золота доба. Одначе громадянську війну після 
перемоги над «білими» було продовжено на внутрішньому фронті» 4. 

Фактор чекізму у цій боротьбі ще не проаналізовано належним чином. Не 
дивлячись на створення Служби Безпеки України і введення 25 березня 1992 р. 

Закону про неї (принагідне нагадаю, що у колишньому СРСР ніколи не було 

                                                
1
 Pohl D. Stalinistishe Massenverbrechen… — P. 336. 

2
 Білокінь С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР… — С. 345. 

3
 Див.: Шаповал Ю. І. Україна 20—50-х років: сторінки ненаписаної історії... — С. 310. 

4
 Wehner M. Stalinismus und Terror // Stalinismus: neue Forschungen und Konzepte. Hrsg. 

S.Plaggenborn. — Berlin, 1998. – P. 368. 
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жодного закону про КГБ), для багатьох співробітників спецслужби, а також — 

що більш дивно — для багатьох дослідників все ще існує проблема «славетних 

традицій» чекістів. Мовляв, це були професіонали і їх треба цінувати. На мою 

думку, колись ця абсолютно штучна для України проблема буде подолана, 
оскільки ніякої «тяглості» між ЧК-ГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ і СБУ, з точки 

зору здорового глузду, просто не може бути. Так, досвід професіоналів слід 

вивчати, але цей досвід накопичений не лише у комуністичної спецслужби, а в 

спецслужбах інших країн, то чому ж займатись самообмеженням? А от 
особливий чекістський досвід — перетворення спецслужби на знаряддя 

насильства і на політичну поліцію — слід вивчити обов’язково. 

В листопаді 1918 р. лідер партії лівих соціалістів-революціонерів Марія 

Спиридонова, перебуваючи під більшовицьким арештом у Кремлі (за 
обвинуваченням в організації липневого лівоесерівського заколоту в Москві), 
написала відкритого листа до ЦК РКП(б). Засуджуючи терор, основним 

знаряддям якого були надзвичайні комісії (чрезвычайные комиссии — ЧК), 

вона, зокрема, відзначала: «...Як і у французькому терорі важким був лише 
початок, так і в Росії те, у що розгорнулася більшовицька “чрезвычайка”, 

перевищило всі наявні у нас побоювання...Листування в газетах ідеологів 

“чрезвычаек” засвідчує неймовірне розумове і моральне їхнє зубожіння; а 
пристрасність у захисті повної своєї самостійності здатна породити 

найцікавіші ускладнення для самої вашої комуністичної партії. Ви невдовзі 
опинитесь в руках вашої “чрезвычайки”, ви, мабуть, вже в її руках» 1. 

Наскільки серйозним було це «ускладнення» для партії більшовиків, що 

на нього вказувала М. О. Спиридонова? Якою мірою сама ця партія опинилася 

в руках виплеканих нею ж органів ЧК-ГПУ-НКВД? За якими принципами 

діяли ці органи? Що визначалося їхньою ініціативою, а що ініціативою 

«керівної та спрямовуючої сили», тобто партії? Як не дивно, дотепер, 

незважаючи на велику кількість публікацій зо більшовицьку систему і, 
зокрема, про її репресивно-каральні структури не завжди можна віднайти 

всебічно обґрунтовані відповіді на поставлені запитання. Поступово дійшла 
нанівець викривальна «перебудовна» публікаторська хвиля в колишньому 

СРСР кінця 80-х рр., але її наслідки, на жаль, все ще даються взнаки, все ще 
бракує серйозних, першу чергу науково-документальних праць про механізм 

функціонування ЧК-ГПУ-НКВД, їх місце і роль в системі комуністичної 
державності. Хоча навряд чи варто довго пояснювати, якими необхідними є 
такого роду розвідки для об’єктивного розуміння природи комуністичного 

режиму, його суті. 
І тут одним з найцікавіших напрямів могло б бути дослідження 

інформаційно-аналітичної діяльності чекістів. Офіційно основними напрямами 

роботи чекістських підрозділів були такі: збирання інформаційних відомостей 

про все, що могло впливати на політичне життя, але головним чином — про 

                                                
1
 Открытое письмо Марии Спиридоновой Центральному Комитету партии большевиков 

// Родина. — 1990. — № 5. — С. 50. 
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ставлення різних категорій населення до політики, здійснюваної 
комуністичним режимом; ретельний контроль за опозиційними партіями, 

антикомуністичними елементами з метою ліквідації противників режиму; 

недопущення заколотів, повстань, будь-яких опозиційних виступів; боротьба з 
саботажем, спекуляцією, посадовими злочинами; боротьба з бандитизмом в 

різних формах; боротьба із злочинами в економічній сфері. До цього слід 

додати багато чого іншого, наприклад, те, що чекісти з самого початку 

одержали право контролю за поштово-телеграфною кореспонденцією. 

Основною формою методу видобування інформації була робота з 
інформаторами та агентурою. Успіхи тут були досягнуті не відразу. Вже 
1918—1920 рр. агентурно-інформаційний апарат набув певного розвитку, але 
його остаточне становлення і зміцнення відбулося пізніше, саме у «золоті» 20-

ті рр. У 1930—1932 рр. було здійснено низку заходів для зміцнення цього 

апарату. Сітка інформаторів і агентів поступово удосконалювалася і 
створювалася практично у всіх життєво важливих структурах суспільства. Ось 

що говорилося про принципи вербування інформаторів в одній із суворо 

секретних директив інструкцій з агентурної роботи: «Взагалі слід враховувати, 

що зазвичай наші об’єкти йдуть на вербовку тільки шляхом певного тиску на 
них в результаті використання наявних обставин. Спроби вербувати «на 
авось», що практикуються часто, у більшості випадків закінчуються 

невдачами. Як правило, не слід зловживати викликами на вербовку тих взятих 

на облік, на яких немає компрометуючих матеріалів або не виявлено таких 

даних, які сприяли б успішній вербовці» 1. 

Одна з інструкцій початку 20-х рр. вимагає: «Бути акуратним, 

чистоплотним, щоб ваша зовнішність приваблювала до вас клієнтів і надавала 
можливість «вынудить» (так у російському оригіналі. — Ю. Ш.) з них все 
необхідне... 

Слід завжди пам’ятати прийоми єзуїтів, які не галасували на всю площу 

про свою роботу і не виставляли її напоказ, а були скритними людьми, які про 

все знали і вміли лише діяти» 2. 

Зусилля щодо оволодіння знанням про життя суспільства, зрештою, 

увінчалися для чекістів успіхом. Вони не тільки збирали, систематизували, а й 

у відповідності до певної системи регулярно передавали інформацію до 

керівних партійно-державних структур, спільно з ними випрацьовували спосіб 

реагування на ті або інші події. 
Гадаю, що проаналізувати цей бік діяльності ГПУ-НКВД — означатиме 

якісно розширити наші знання про механізм політичного терору, про те, яку 

саме роль у ньому було відведено партійно-державним структурам, а яку 

власне спецслужбі. 

                                                
1
 ГПУ УССР. Секретно-оперативное управление. Директива-инструкция по агентурной 
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2
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Велику роботу ще належить провести з деконструкції багатьох міфів про 

чекістів. 

Зокрема, ще не сказано всієї правди про ті насильницькі методи, які вони 

застосовували у «золоті» 20-ті рр. проти мирного населення. Наприклад, про 

систему заручників, запроваджену за ініціативою В. Лєніна, який у серпні 
1918 р. запропонував брати або призначати заручників у кожному хлібному 

повіті з метою одержання «надлишків» хліба. 
В Україні було розроблено спеціальні інструкції Постійної військової 

наради, у відповідності з якими до числа заручників брали тих, хто 

користується популярністю і авторитетом всього села, щоб все село почувало 

себе відповідальним за них. Перш за все ця система використовувалась того, 

щоб примусити селян виконати плани здавання державі хліба. 
Подібним чином використовувалася так звана кругова порука, що 

запроваджувалась у «неблагонадійних районах». Крім іншого тут карали ще й 

за недонесення. Ще один метод введення інституту відповідачів. Відповідно до 

секретної інструкції відповідачі призначалися у великих населених пунктах з 
розрахунку один від кожних 30 хат, у селах і хуторах — від 10 хат. 

В інструкції про порядок призначення відповідачів, затвердженою 

Постійною нарадою 26 липня 1922 р., містилася така рекомендація виконавцям 

— шляхом терору ставити відповідачів в такі умови, коли вони стають 

інформаторами більшовицької влади і ворогами бандитів, дати можливість 
відповідачам купити собі життя видачею бандитів, замінюючи розстріл 

заручництвом. 

Вимагалося створювати на селі умови, коли бандити і відповідачі будуть 

боятися доносів з боку незаможних. Передбачалося, що за донос до фонду КНС 

як винагорода потрапить половина конфіскованого майна «куркуля». До того 

інститут п’ятихатників і десятихатників, тобто відповідачі один від 5 і 10 хат 
заможних селян. В разі провини відповідачів нещадно розстрілювали. 

Як приклад, процитую справжні документи, що їх вимагали від 

«відповідачів». Як правило, це були анкета і підписка. Ось приклади таких 

документів із села Городище Луганського повіту (подано мовою оригіналу): 

 

Анкета 
Фамилия Батюшин 

Имя Анисим 

Отчество Федоров 

Время рождения 75 лет 
Уроженец Донецкой губ. Луганского уезда Городищенской волости 

Семейное положение Жена 60 лет, дети 39 лет. 40 лет. 
Национальность Русский 

Род занятий Хлебороб 

Имущественное положение Дом, 3 штуки быков, одна корова, 3 шт. овец, 

1 сеялка, 1 веялка, 1 плуг, две бороны 
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Прежняя судимость Под судом не был 

Подпись ответчика За свою неграмотность ставлю три креста 
1923 г. 5 дня апреля 
Сотрудник отделения ДГО ГПУпо Луг(анскому) уез(ду) Игнатов 

 

Подписка 
 

Я ответчик за появление грабежей и бандитизма в пределах села 
Городище Луганского уезда Батюшин Анисим Федорович, даю настоящую в 

том, что указанное обязываюсь без ведома Отделения ДГО ГПУ Луг. уезда 
никуда не давать в случае появления в селе Городище грабежей и бандитизма 
отвечаю по всем строгостям законов Соввласти, в чем и расписываюсь. 

За неграмотность ставлю три креста 
Сотрудник отделения ДГО ГПУ Луганского уезда  
Игнатов 1 
Усі ці заходи разом із розстрілами, затриманнями, арештами дали свої 

результати, хоча повстанський рух ще тривав. Лише у березні 1926 р. ГПУ 

констатувало, що політичного бандитизму в Україні немає. Це лише кілька 
прикладів, але вони засвідчують, як багато ще належить зробити, щоб написати 

повноцінну історію політичного терору в Україні, щоб позбавитись 

поверхневого підходу до історії ЧК-ГПУ-НКВД. 

Зрозуміло, що цього неможливо досягнути без зіткнення думок, без 
серйозної полеміки, а тому слушною є думка Д. Поля про необхідність більшої 
концептуальної і методичної дискусії щодо історії України у тридцяті і 
сорокові роки. Така дискусія, хронологічні межі якої, гадаю, доцільно 

розширити, дійсно назріла і її цілком логічно було б провести з тими, хто в 

Німеччині, Україні, Росії, США, Канаді, Італії та в інших країнах вивчає 
сторінки української історії доби тоталітаризму, не на дилетантському, а на 
професійному і рівні. 

 

 

                                                
1
 Государственный архив Луганской области, ф. Р—373, оп. 1, спр. 496, арк. 19. 


