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У статті йдеться про рееміграцію українців з Франції. Ситуація 

розглядається на фоні складної політичної міждержавної боротьби в 
післявоєнній Европі, зокрема франко-радянських стосунків.  
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ісля катастрофи, якої зазнала Франція у ІІ світовій війні, її міжнародний 
авторитет утримався лише на традиційній повазі. Ця країна випала на роки 
війни зі світового клубу провідних держав. Тільки завдяки руху Опору, а також 

спробам французьких керівників на еміграції знайти своє місце серед союзників, останні 
почали зважати на Францію лише під завісу війни. Доклав певних зусиль щодо цього і 
Радянський Союз. СРСР хотів мати союзника на крайньому заході континенту, тим більше 
що в ейфорії перемоги американці, а, особливо, англійці*, відверто виказували свою зневагу 
французам. Після наполягань Радянського Союзу 23 жовтня 1944 р. уряди Великобританії та 
США визнали тимчасовий уряд Франції, під керівництвом генерала де Голя. У тогочасній 
стратегічній політичній ситуації в світі Франція і СРСР були необхідні одна одній. І вони 
знайшли порозуміння шляхом тактичних компромісів. 

Під час візиту генерала до Москви 2 грудня 1944 р., він заявив радянським керівникам, 
що причиною нещасть, які зазнала Франція, було те, що вона не мала договору з Росією. Де 
Голь наголосив, що Франція і Радянський Союз є сусідами Німеччини, від якої постійно йде 
загроза. Французький керівник запропонував СРСР заключити договір про союз і 
взаємодопомогу. Цей документ був підписаний 10 грудня 1944 р. в Кремлі. Ще під час 
підготовки цієї угоди у переговорах виявились деякі напруження між дипломатами. Каменем 
спотикання стала Польща. Французи визнавали “лондонський” уряд цієї країни, а Москва 
якраз реалізовувала плани по створенню нового “люблінського” уряду. В решті-решт 
французи відступились від еміграційного уряду заради власних інтересів – вони погодились 
обмінятися представниками з новими властями Польщі. Це був перший удар колишніх 
союзників по “лондонському” уряду, до його фактичного краху ситуацію довела пізніше 
Великобританія. 

Як зазначав де Голь, Франція була і надалі залишалась природною сусідкою 
Німеччини. Тому, вирішуючи післявоєнну долю переможеної країни, необхідно було 
враховувати і позицію Франції. На Кримській конференції були прийняті рішення, які 
надавали можливість Франції брати участь у післявоєнному врегулюванні ситуації в Європі. 
Представник її військових сил був присутнім під час підписання Акту про капітуляцію, але 
вже на Потсдамську конференцію французів не запросили. Французьке керівництво 
надіслало з цього приводу офіційну ноту, де висловило жаль з приводу того, що текст 
рішення про подальший розвиток подій у Німеччині та її кордони, не був погоджений з 
ними. 

У подальшій співпраці радянські та французькі дипломати узгоджували свої позиції, 
наприклад, щодо керування повоєнними міграційними процесами. Зокрема, депортацією 
німецьких національних меншин з Польщі, Чехословаччини, Угорщини. Французи не мали 
достатньої ваги щоби, наприклад, заперечувати таке переміщення, але висловлювали 

                                                
* У 1945-1946 рр. виник франко-британський конфлікт у Сирії та Лівані, внаслідок чого Франція втратила 

військовий контроль над цими країнами. Фінансова заборгованість Франції перед Англією на початок 1946 р. 
складала 40 млн. фунтів стерлінгів.  

П 



Україна–Європа–Світ 

 

54 

 

побоювання, що значний наплив населення може утруднити окупаційний контроль у 
Німеччині [23, с. 377].  

Вже в 1945 р. намітилась напруга навколо нехтування Радянським Союзом 
“французькими інтересами” в центральноєвропейських країнах, які підпали в зону 
радянської окупації. Франція на хвилі радянської поблажливості до себе у справах, де вони 
могли виступити союзниками проти позицій США та Великобританії, забагала своєї участі у 
підготовці мирних договорів із Фінляндією, Угорщиною, Румунією. Особливо турбувала 
доля французьких акцій нафтових товариств у Румунії. На такі пропозиції французького 
посла Катру у В. Молотова був завжди один аргумент – Франція з цими країнами не воювала 
і немає жодних підстав впливати на вирішення їх подальшої долі. 

Наступного року зовнішньополітичні ініціативи Франції відійшли у тінь внутрішніх 
подій. Бурхливий розвиток суспільного життя у Франції привів до відставки де Голя в січні 
1946 р. Новий уряд очолив соціаліст Гуен, комуністи отримали шість міністерських 
портфелів. Цього ж року приймається нова конституція країни. Але головним чинником 
відродження країни залишався розвиток економіки. Якщо завдяки СРСР Франція 
повернулась у світовий політичний клуб, то єдиною країною, яка б виступила донором її 
економіки, були США. Перший договір про ленд-ліз був підписаний між ними 28 лютого 
1945 р. Він відіграв вирішальну роль у орієнтації зовнішньої торгівлі Франції за океан. Після 
нього до країни надійшли мільйони американських доларів займу на післявоєнну відбудову. 
Фактична грошова допомога не витримувала конкуренції з радянським експортом ідеології. 
Терези остаточно переважили в бік США після Вашингтонської угоди від 28 травня 1946 р., 
за якою Франція отримала кредит в 650 млн. доларів. Тоді ж президент Трумен відкрито 
поставив виконання цієї угоди у залежність до участі комуністів у французькому уряді. 
Якщо восени 1945 р. генерал де Голь, хоча б декларативно намагався втримали рівновагу 
між Сходом і Заходом (СРСР та США), заявляючи про особливий статус країни як єднальної 
ланки, але аж ніяк не пішака, то на Паризькій мирній конференції Франція вже підтримувала 
майже всі західні позиції. Конференція тривала від 29 липня до 15 жовтня 1946 року. Перед її 
початком США провели випробувальні вибухи атомних бомб біля атола Бікіні. Ця 
демонстрація сили затінила досягнення і велич радянської військової машини. Це вплинуло 
на хід переговорів. 

Як відомо, Франція анексувала Саарську область і за її рахунок хотіла підняти свій 
промисловий потенціал. Найгострішим питанням була нестача робочих ресурсів. За час 
війни майже 20 тисяч саарських робітників було вбито, а 45 тисяч знаходилось у полоні. В 
1945 р. на шахтах залишалось тільки 18 тисяч шахтарів (до війни 40–45 тис.). Влада почала 
посилено вербувати працівників по всій Франції. Цим процесом керувала Французька місія 
саарських шахт. Робітникам обіцяли високу зарплатню та великий продовольчий пайок. З 
полону звільнялись уродженці Саару і відправлялись на батьківщину. Крім добровільних 
заходів застосовувалась примусова праця на шахтах. Використовувались німецькі 
військовополонені. У вересні 1946 р. кількість працівників на шахтах досягла 31 190 чоловік 
[21, с.73]. Французи гальмували повернення на батьківщину поляків і українців, які мали 
відповідну кваліфікацію й досвід роботи в шахтах та на рудниках. 

Їх агітація мала успіх, бо вона підкріплювалась підвищенням матеріальної 
зацікавленості шахтарів. Для них була введена 10% надбавка “за старання”, надавався 
безплатний транспорт, спецодяг, житло, гарячі сніданки на роботі. 

Таким чином у грудні 1946 р. чисельність шахтарів в одному тільки Саарі досягла 
48 тисяч. Для підвищення продуктивності праці були встановлені на шахтах стрічкові 
транспортери. Вони були придбані в США за рахунок американської допомоги. 

Радянський Союз розгорнув процес репатріації та рееміграції з європейських країн 
колишніх громадян СРСР і Російської імперії, переслідуючи економічну та ідеологічну мету. 
Посол СРСР у Франції А. Є. Богомолов вручив французам 19 травня 1947 р. меморандум про 
намір радянських властей репатріювати в кінці червня 1947 р. першу партію українців і 
білорусів у кількості 3 тисяч осіб (чоловіків, жінок і дітей). 
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На це французьке Міністерство закордонних справ відповіло 29 травня Посольству 
СРСР в Парижі нотою протесту щодо методів попередньої діяльності радянської 
репатріаційної місії. Крім зауважень щодо оформлення документів, зокрема так званого 
“колективного паспорту”, французькі власті нагадали радянським дипломатам про 
необхідність дотримання деяких міжнародних норм проведення масових репатріацій. 
Зокрема МЗС Франції звернуло увагу на те, що “під час останньої репатріації залізницею 
пану префектові департаменту Нижня Рона було запропоновано надіслати в табір в Марселі, 
де були зібрані радянські громадяни, інспекторів поліції для здійснення контролю та 
перевірки того, чи дійсно серед цих громадян знаходяться особи, які за повідомленням його 
колег з департаментів Мерт і Мозель, не бажали добровільно виїхати на батьківщину 
(виділено – С.Т.). Але ці поліцейські отримали енергійну відмову з боку радянських властей 
увійти в табір. Вони були змушені повернутись, не виконав даного їм доручення. 

Цілком очевидячки, що подібний стан речей не може терпітися французькою владою. 
При організації будь-якої репатріації французькі поліцейські органи повинні попередньо 
мати можливість за першою їх вимогою проводити будь-яку перевірку, яку вони будуть 
вважати за потрібну зробити в збірних таборах, які організувала радянська репатріаційна 
місія. Розташування цих таборів має бути повідомлене французьким властям” [5, с. 24–26]. 

А зараз про, так званий, “колективний паспорт”. Ще під час першої зустрічі 22 травня 
1945 р. представника Верховного головнокомандуючого союзницькими експедиційними 
військами генерала Р. Баркера і заступника Уповноваженого РНК СРСР у справах репатріації 
генерал-лейтенанта К. Голубєва союзники категорично відмовились проводити передачу 
радянських громадян за списками і актами [5, с. 32]. Тоді радянський план репатріації все 
таки був прийнятий з незначними і непринциповими доповненнями і поправками.  

Зараз французьке МЗС нагадало, що згідно їх законодавству кожен репатріант повинен 
мати паспорт і візу, що видається префектурою за місцем його проживання. “Ці паспорти 
можуть видаватись у колективному порядку. Однак, репатріація в минулому році показала, 
що масова відправка з колективним паспортам є суттєвою незручністю. Так, радянські власті 
подали в деяких префектурах списки російською мовою Крім цього, в деяких списках були 
вказані тільки прізвища та імена репатріантів без зазначення не тільки дати та місця 
народження, але й їх адреси. В наслідок цього деякі з них не були знайдені в департаменті, 
вказаному як місце їх перебування. 

Тому в цьому році французький уряд може дати свою згоду на колективний паспорт 
для відправки лишень у випадку, якщо будуть суворо виконані наступні умови. Це дозволить 
французькій адміністрації здійснювати свої права з контролю та переконатися, що ті, які 
відправляються, відповідають усім вимогам французьких законів. По-перше, що вони їдуть 
добровільно, по-друге, що:  

1. Відомості, які мають подаватися Міністерству внутрішніх справ (відділ іноземців) 
мінімум за місяць до відправки:  

а) запланована дата відправки;  
б) місце відправки з Франції;  
в) засоби /пароплав, залізниця, літак/;  
г) кількість репатріантів для кожного складу /пароплава, літака/; 
2. Мінімум за 21 день до відправки в це саме міністерство подаються копії списків в 3-х 

екземплярах, які заміняють колективний паспорт, в який мають включатися тільки радянські 
громадяни. 

Ці списки будуть розглянуті тільки за наступних умов: 
а) вони мають складатися ретельно по кожному департаменту, в якому мешкають 

репатріанти (маються на увазі департаменти, де іноземець прожив не менш 3-х місяців та 
отримав право на проживання); 

б) в списку має бути не більше п’яти прізвищ; 
в) список складається за формою 
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№ 

Прізвище по-французьки з 

документа даної особи, для 

жінок дівоче прізвище. 

Ім’я, що відповідає запису в праві на 

проживання 

Дата та місце 

народження 
Теперішня адреса Прим. 

Після отримання цих 3-х примірників Міністерство внутрішніх справ, залишає один 
екземпляр для звичайної перевірки в себе, другий примірник висилає префектурі 
відповідного департаменту, а третій – контрольній службі на місце відправки. 

Префектури проведуть попередню перевірку, яка необхідна перед видачею виїзних віз, 
тобто впевняться, чи не мають дані особи якоїсь заборгованості державній казні, або перед 
судом, чи сплатили квартплату. 

Префектури закреслять прізвища тих осіб, яким не можуть бути видані візи через те, 
що вони не відповідають вимогам. 

Радянська репатріаційна місія, яка буде уповноважена у певному департаменті, не 
менш як за 8 днів до відправки подасть у префектуру колективний паспорт, який складається 
радянським генеральним консулом в Парижі. Дані паспорта стосовно радянських громадян, 
що підлягають репатріації , мають відповідати спискам, що були вручені МВС. 

Французький паспортний стіл після закреслень, якщо це буде необхідно, які зроблять у 
МВС, поставить виїзну візу на колективний паспорт. 

В момент відправки французькі чиновники, які займаються контролем, встановлять, 
завдяки екземпляру, що належить їм, ідентичність його з паспортами, які видали 
департаменти. Згідно них вони внесуть відповідні зміни, якщо це буде необхідно, вказані 
префектурою, що видала візу. 

МЗС нагадує, що тільки радянські громадяни, що можуть довести своє громадянство, 
зможуть виїхати з колективним паспортом. 

Особи інших національностей мають подати індивідуальні паспорти в префектуру за 
місцем проживання, або ж, якщо такого не буде, індивідуальну перепустку, яка видається 
префектурою для отримання виїзної візи” [5, с. 24–26].  

Ця довга цитата з офіційного документу показує як французькі власті намагалися 
встановити контроль над діяннями радянських репатріаційних місій. Одним із обмежень 
була відмова від колективного паспорта. До яких особистих трагедій призводило традиційне 
домінування колективного (комуністичного) над індивідуальним (дрібнобуржуазним) у діях 
радянських органів, свідчить випадок французького громадянина Жака Гіде, 1920 року 
народження. Він народився в м. Безан, департамент Сен-де-Уайзе. 

Жак з’явився на Тернопіллі в лютому 1946 р. Приїхав з річною дитиною та дружиною. 
Валентина Мелешко, яку німці забрали на роботу у Францію, побралась з ним далеко від 
рідних Копичинець. Що відбулось у її батьківському домі після повернення, залишиться 
сімейною таємницею. А Жак Гіде прийшов 20 липня 1947 року у відділ репатріації в 
Чорткові. З жінкою вони розлучились і француз опинився серед чужих людей без паспорта. 
Єдиним документом, який він мав, було шлюбне свідоцтво. Тимчасово його влаштували на 
роботу на “обозний” завод в Чорткові, а що робити далі з ним місцеві власті не знали [13, 
с. 9]. Людині без паспорта, тим більше іноземцю, в 1947 р. в СРСР була пряма дорога до 
Сибіру. А в’їхав до країни Жан за колективним паспортом, хоч згідно правил французького 
МЗС, там мали бути тільки радянські громадяни. 

Радянська сторона вважала, що французькі власті ведуть проти неї “ворожі дії”. Саме 
так це кваліфікувалось у ноті, яку вручив 9 грудня 1947 р. заступник міністра закордонних 
справ СРСР Ф. Т. Гусєв тимчасовому повіреному в справах Франції в СРСР П. Шарпантьє. 

Це була відповідь на лист від 6 грудня, в якому французький уряд повідомляв про 
анулювання франко-радянської угоди про репатріацію від 29 червня 1945 р. і припинення з 
1 грудня 1947 р. діяльності радянської місії по репатріації. Двох членів місії Філатова і 
Сорокіна було звинувачено у підривній роботі проти Франції (до цього були ноти від 27 і 
28 листопада). 
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Заступник міністра Ф. Гусєв у досить таки різкій формі заявляв, що обвинувачення 
двох членів радянської місії в підривній роботі радянський уряд “розглядає як мерзотний 
наклеп, позбавлений будь-якої підстави і вигаданий французьким урядом для того, щоб 
виправдати свою сваволю щодо радянських громадян у Борегарі, щодо членів Спілки 
радянських громадян у Франції, щодо акту однобічного анулювання франко-радянської 
угоди про репатріацію, а також для того, аби ввести в оману громадську думку Франції щодо 
дійсного становища у Франції зараз” [8, 12 грудня]. 

А становище у політичному житті Франції нагадувало розбурханий океан, який кидав 
на берег хвилі активності комуністичної партії, страйки і зміни урядів. Приклалися до цього і 
співробітники радянських спецслужб Філатов і Сорокін, які втратили пильність і занадто 
відверто допомагали французьким товаришам у поваленні буржуазного ладу в країні 
першого революційного маршу. Про те, що всі члени радянських репатріаційних місій у 
країнах Європи були співробітниками військової розвідки або МДБ, свідчить не тільки 
постать їх керівника генерал-полковника Ф. Голікова. Про М. Філатова залишив згадку 
О. Брюханов, член місії в Італії, згодом керівник репатріаційної місії з англійської зони 
окупації Німеччини і Данії [6, с. 38]. Хоча себе Брюханов називає стройовим офіцером, в 
одному місці своїх спогадів від обмовився, що під час війни перебував у славетних 
білоруських партизан, забезпечуючи оперативний зв’язок з частинами Радянської Армії [6, 
с. 38]. Військові розвідники під час бесід у таборах вмовляли колишніх співвітчизників не 
тільки повернутися на батьківщину, декому з них пропонували навпаки стати 
“невозвращенцем” і прислужитись батьківщині в якості агента. 

Щоби вберегти решту розвідників “радянський уряд дав розпорядження всім членам 
радянської місії з репатріації про виїзд з Франції і вимагає, щоб члени французької місії з 
репатріації в СРСР негайно залишили територію СРСР” [23, с. 12 ]. Дипломатичними нотами 
прикривалась боротьба радянської і західних розвідок. Репатріанти, “переміщені особи” були 
благодатним матеріалом для вербування. Радянські місії боролись за кожного репатріанта, бо 
вважали кожного, хто залишиться на Заході потенційним агентом ворожих спецслужб. 

Радянська сторона вживала й засобів тиску і шантажу. Французи на початку грудня 
звернулись із проханням видати візи для 18 членів делегації, яка мала намір вести у Москві 
переговори з укладання договору про взаємні поставки товарів. У візах було відмовлено і ця 
відмова була пов’язана з “ворожою діяльністю” Франції щодо Радянського Союзу. 

Містечко Борегар згадувалось не в одній ноті МЗС СРСР. Тут, неподалік від Парижу, 
розташувався табір радянських репатріантів. Він був організований у 1944 році для 
визволених з німецького полону військовослужбовців Радянської Армії. За домовленістю 
між двома урядами, на чолі табору стояла радянська адміністрація. Режим був встановлений 
відповідно до укладеної згодом радянського-французької угоди про взаємну репатріацію. 
“Режим цього табору нічим не відрізнявся від режиму в таборах, які, так само відповідно до 
згаданої угоди, були організовані в Радянському Союзі для французьких репатріантів” [7, 
10 грудня]. 

Події, що сталися навколо табору 14 листопада 1947 р., як снігова лавина, спричинили 
загострення франко-радянських відносин. Зрозуміло, що існують два виклади розгортання 
подій – радянський і французький. Ось як це подавалось у радянській пресі. 

Під керівництвом генерального директора управління безпеки Бурсико три батальйони 
французької поліції загальною чисельністю 2 тисячі чоловік, озброєних автоматами, при 
підтримці чотирьох танків оточили табір. На цей час там знаходилось 58 громадян, що 
готувались до репатріації, та майже 100 працівників радянської місії. Звернемо увагу, що на 
одного репатріанта припадало два “агітатора” чи як завгодно – “куратора”. 

Офіційним приводом для цієї акції французький міністр внутрішніх справ Депре назвав 
проведення обшуку. До поліції звернувся французький громадянин із заявою на свою жінку 
Субботіну-Спечинську, яка перебувала в таборі з трьома дітьми і чекала виїзду в СРСР. 
Батько просив власті повернути дітей, на виїзд яких він не давав згоди. 
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Як кожна історія має свою передісторію, здебільшого приховану від стороннього 
погляду, так і, нібито, сімейна історія Субботіних-Спечинських насправді була початком 
історії зіткнення двох спецслужб. Отож, надамо слово французу Вольтону Тьєррі, якій у 
своїй претензійній книзі “КГБ у Франції”, подає таку хроніку подій. 

“У другій половині дня 14 листопада 1947 р. творець і безперечний лідер УОТ Роже 
Вібо зібрав цілу невелику армію: 400 солдат республіканських рот безпеки і моторизованих 
жандармів, 60 транспортних машин, два танки “ФТ Рено”. Письмовий наказ міністра 
оборони П’єра Анрі Тетжана давав йому повну свободу дій, включаючи за необхідності 
використання вогнепальної зброї. Рішення про блокаду табору “Борегар” було прийнято на 
засіданні Ради міністрів. Контррозвідці вдалося нарешті знайти привід для вирішальних дій. 
У звіті служби прослуховування говорилося про присутність в цьому таборі трьох дівчат: 
Марії, Зиновії та Ольги, вкрадених у батька, який домігся права на їх виховання після 
розлучення. Ця пересічна сімейна драма й послужила фоном першої за післявоєнні роки 
серйозної дипломатичної кризи між Парижем і Москвою.  

Батько дітей, Дмитро Спечинський, росіянин за походженням, що емігрував до Франції 
у 1922 р. Він подав згідно встановленого порядку скаргу до суду в справі “викрадення дітей”. 
Його колишня дружина, Софія Субботіна, також росіянка, зникла з трьома дітьми 6 жовтня. 
Декілька днів по тому всі четверо опинилися у радянському ешелоні на прикордонному пості 
в Сарбурзі. Субботіну не пропустили, але поліція загубила її з поля зору і знову натрапила на 
слід тільки 12 листопада у “Борегарі”. 

Яке везіння! Французька влада вже давно цікавилась цим табором, що займав декілька 
гектарів і розташовувався між Вокрессоном і Сель-Сен-Клу у департаменті Сена і Уаза. Там, 
у поспіхом побудованих бараках з залитими смолою дахами, тулились радянські громадяни, 
що бажали “повернутися на батьківщину”. Такою була версія радянського посольства в 
Парижі. 

Табір був наданий у розпорядження Червоної Армії* у 1944 році. З настанням миру він 
перетворився в “репатріаційний табір” без статусу дипломатичної екстериторіальністю. Але 
у французьких властей не було над ним ніякого контролю. “Борегар” став справжнім 
маленьким радянським анклавом у Франції, в якому відбувалися дивні речі. Рік тому, у 
вересні 1946 р., майже 60 французів, що знаходилися в таборі, були відправлені до СРСР без 
відома Парижу. 

Радянська місія з репатріації суворо виконувала вказівку Сталіна: повернути, на 
випадок необхідності силою, радянських громадян, що опинилися в кінці війни у Франції чи 
то тих, що потрапили в полон до німців, чи то тих, що служили у армії Власова. Деякі 
репатріанти були російськими емігрантами, що втекли з Росії після жовтневої революції і 
отримали французьке громадянство. Нема потреби нагадувати, що нікого з них не зустрічали 
як героя. Більшість поповнило ряди чисельної армії зеків, що населяли Гулаг. 

Французький уряд довго закривав очі в надії на взаємність. Серед договорів, 
підписаних де Голлем у 1944 році в Москві, була угода про встановлення в СРСР місії з 
репатріації французьких громадян, яких війна занесла на радянську територію. Дуже швидко 
з’ясувалося, що робота місії зіткнулася з супротивом з боку СРСР. На батьківщину 
повернулося дуже мало французів, як показав П’єр Рігуло [3].  

У французької контррозвідки, окрім того, з’явилась впевненість, що “Борегар” слугує 
базою для офіцерів радянської розвідки. В таборі, правда, був французький офіцер, що 
відповідав за зв’язок з представником СРСР, але як член французької компартії він не 
інформував УОТ про те, що там відбувалося. 

“Блокуйте “Борегар”, розріжте нарив!” – наказав голова Ради міністрів Поль Рамадьє, 
коли Роже Вібо надав йому докази, що там знаходяться троє дітей – громадян Франції. З 
точки зору закону операція була абсолютно бездоганною. 

                                                
* Мається на увазі військова місія СРСР – C.Т. 
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Але “битва при Борегарі” не відбулась. На радянське командування справила враження 
розгорнута проти нього техніка – перед брамою табору Вібо поставив танк у бойовому стані, 
готовий відкрити вогонь, – і воно було змушене поступитися. Обшук мав жалюгідні 
наслідки. Крім трьох дівчат, знайшли два ящики зі зброєю – кулеметами, автоматами і 
гранатами. Цього було недостатньо, щоби зобразити табір як підривний центр. Тим не менше 
в наступні дні уряд прийняв радикальні міри: закрив “Борегар” і вислав 19 радянських 
громадян за підозрою у посяганні на державну безпеку. 

“Брутальна провокація проти СРСР – дружньої та союзної країни” – такий заголовок 
“Юманіте” винесла на всю першу полосу. “Скандальна операція”, – підхопило московське 
радіо. “Цілком очевидно, що все це діється в рамках загального антирадянського плану, що 
здійснюється у світових масштабах, першою жертвою якого є Франція”, – пояснив по 
радянському радіо керівник французької репатріаційної місії у Москві полковник Маркьє. 
Він отримав цю посаду за рекомендацією Жака Дюкло. За ці “заяви, що суперечать істині та 
образливі для країни”, його суворо засудив міністр у справах ветеранів і жертв війни 
Франсуа Міттеран. Так описав події навколо Борегару Вольтон Тьєррі. 

Радянські спецслужби через представників французьких комуністів у парламенті 
вирішили використати цю акцію у загостренні як внутрішньої, так і міжнародної ситуації 
країни. Депутат Національних зборів комуніст Флорімон Бонт вніс інтерпеляцію щодо 
нальоту поліції. Він назвав офіційні аргументи “жалюгідними приводами для огидної 
антирадянської провокації”, що мали за мету “відвернути увагу французів від озброєних 
фашистських груп, які організують у нас, змови при співучасті уряду, і від згубної політики 
уряду” [8]. 

Французьке МЗС спромоглось на відповідну ноту 17 листопада 1947 р., де посилалось 
на “виключний режим, який ніби існував у цьому таборі”. 

Не забарились з відповіддю у МЗС СРСР. Ноти про репресії з боку французького уряду 
щодо громадян СРСР у Франції і переслідування радянських репатріантів були передані 
тимчасовим повіреним у справах СРСР у Франції А. Г. Абрамовим заступникові міністра 
закордонних справ Франції А. Марі. 

Серед іншого зазначалось, що 25 листопада в різних містах Франції були заарештовані 
члени Союзу радянських громадян у Франції. Було затримано керівництво цього Союзу: 
голову Центрального правління (ЦП) Н. С. Качва, заступника А.К. Палеолога, членів 
президії ЦП С. Н. Сіріна, В. Е. Ковальова, І. А. Кривошеїна, А. І. Угримова, А. А.Угримова, 
В. В. Толі, М. Н. Риталова, Л. Д. Любимова, А. П. Покапилова, А. А. Геник, К. В. Саюсай, 
І. Ю. Церебеж, В. І. Пліхта, Б. І. Постовського, Д. А. Білоусова, А. К. Гущіна, Н. В. Бєляєва, 
Д. С. Розенбаха, Т. І. Розенкопф, К. В. Мантухова, П. Д. Смірнова, А. Н. Марченка. 
Забороняється друк часопису, що видавався цією організацією. 

Арешти, як зазначалось у ноті, “супроводжувались насильствами і знущаннями над 
арештованими з боку агентів поліції” [10 грудня]. Всі вони були “потай” вивезені 
французами в радянську зону окупації Німеччини. Початком 1948 р. французький уряд 
проводить арешти радянських громадян і депортує їх з країни.  

У грудні газети правого спрямування надрукували матеріали про те, що Радянський 
Союз організовує страйковий рух у Франції. Широкого розголосу набула “брудна книжечка 
зрадника Кравченка”, як її називали офіційні радянські представники.  

Звинувачувались французи не тільки за дії на своїй території, а також і в зонах своєї 
окупації. В Австрії вони не сприяли, а “навіть всупереч франко-радянській угоді про взаємну 
репатріацію перешкоджали поверненню радянських громадян на батьківщину”. Французькі 
власті якщо не підтримували, то не забороняли діяльність “Інсбрукського обласного комітету 
українців” і “Об’єднання російських емігрантів”, що викликало роздратування радянської 
сторони [8]. 

У 1948 році різко погіршились дипломатичні стосунки Франції з СРСР. У Москві 
французи ліквідували свій відділ інформації при посольстві, скоротили кількість 
кореспондентів у СРСР. Одночасно напруженими стають відносини з Чехословаччиною, 
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Польщею. Уряд Франції засудив події в Празі. В лютому 1948 р. відмовився від переговорів 
із підписання договору про союз з Польщею, а на початку 1949 р. не поновили договір про 
репатріацію польських громадян з Франції. У листопаді 1948 р. ліквідовується організація 
румунських громадян, припиняється випуск її періодичних видань, застосовуються репресії 
аналогічні щодо радянських структур у Франції [23, с. 415]. 

Проблема вирішення долі переміщених осіб ускладнилась. В західних зонах у 1947 р. їх 
загальна кількість (в тому числі й зарахованих до них військових злочинців і зрадників), 
становила біля 750 тисяч з 10 млн., які налічувались відразу після капітуляції Німеччини. 
Серед цих 750 тисяч понад 200 тисяч було радянських громадян, у тому числі 40 тисяч 
українців [16]. 

Настрій тих, хто повернувся в СРСР з першої хвилею, можна було назвати крахом 
ілюзій. Вони повертались в СРСР з вірою в потужну країну, яка змогла побороти Німеччину. 
Але колос виявився на глиняних, вірніше “репресивних” ногах. Піднесення змінилось на 
розчарування і розпач. Реемігранти почали створювати незручності для місцевих органів 
влади. 

У 50-х роках опіка над реемігрантами перейшла до адміністративного відділу ЦК КПУ 
і відповідних відділів обкомів партії. Вони щорічно складали звіти про працевлаштування і 
побутове забезпечення “громадян, які повернулись з-за кордону на постійне проживання в 
область”. 

Кампанія використання реемігрантів у ідеологічній боротьбі двох політичних систем 
від “організації листів на захід” перейшла до організації “звинувачувальних свідчень”. У 
березні 1952 р. відділ у справах репатріації при РМ УРСР “запропонував” зібрати в областях 
заяви від тих, хто повернувся з Франції, Англії, західної зони Німеччини та Австрії. Зміст 
цих заяв був спланований і мав відповідати переліку питань. Відповіді мали підтвердити тезу 
про протидії урядів західних країн у поверненні людей у Радянській Союз. 

Форми протидії “реакціонерів” були перелічені, тільки треба було вибрати і 
підтвердити їх фактами: 

“1) коли, хто і де з представників місцевих властей (на Заході – С.Т.) відмовляв цій 
особі в поверненні в СРСР, які заходи по залякуванню вживались і вживаються у цих 
випадках; 

2) які аналогічні факти відомі стосовно інших переміщених радянських громадян, які 
перебували за кордоном; 

3) які форми репресій вживались до особи, від якої організовується заява, або інших 
радянських громадян тільки за те, що вони бажали повернутись на Батьківщину (виклик в 
поліцію, арешти, затримання в карцері, замкнення в психіатричній лікарні, побиття, 
розлучення з дітьми)”. 

Крім того в заявах рекомендувалось, вміщати відомості, які характеризують 
безправний стан і напівголодне існування переміщених радянських громадян, що 
перебувають в таборах за кордоном і на роботах в капіталістичних державах, а також 
становище радянських дітей з числа переміщених осіб. Якщо репатрійовані радянські 
громадяни мають листи, фотокартки та інші матеріали, які підтверджують вище перелічені 
факти, то ці документи необхідно додати до заяв. 

Заяви не повинні носити якусь надуману стандартну форму, але вони повинні мати всі 
необхідні дані, які викривають уряди США, Англії та Франції в протидіях поверненню 
переміщених радянських громадян на батьківщину, безпощадної їх експлуатації на роботах, 
створенні важких побутових умов” [5, с. 9]. Ці заяви треба було переслати до Києва до 
5 квітня 1952 р. 

Для чого проводилась ця акція? Як Франція була зацікавлена в шахтарях для Саара, так 
і Радянський Союз нарощував видобуток на копальнях Донбасу. А в СРСР не повернулися 
сотні тисяч чоловік, яких радянські місії зараховували до числа репатріантів. Крім 
економічної сторони справи, була ще ідеологічна. Адже СРСР просто не міг уявити, що він 
програє ідеологічну війну з Заходом. За національним складом серед “невозвращенцев” 
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найчисельнішою була група українців 144 934 особи, що складало 32,10% загальної кількості 
[16, с. 39]. За даними Управління репатріації СРСР станом на 1 січні 1952 р. лише у Франції 
їх нараховувалось 19 675 чоловік. 
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The paper presents the problems of the reemigration of Ukrainians from France. The situation 

is considered on the back ground of the difficult political struggle between countries in the after-
war Europe, namely the French-and-Soviet relations. 
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