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А все почалося з репліки Сталіна на врученні Довжен-
кові ордена Леніна: „За ним долг – украинский Чапаев”. 
А потім поцікавився: „Щорса вы знаете?” Довженко від-
повів ствердно‚ додавши‚ що вони із Щорсом земляки. 
Так виглядала легенда‚ розтиражована комуністичною 
пресою 5 березня 1935 р. 

Нині таке питання Сталіна звучить дивно‚ бо ні од-
ного більшовицького командира не прославили так в 
Україні‚ як Щорса. У кожному місті була, та й у біль-
шості дотепер є вулиця його імені‚ два міста носять його 
ім’я‚ до цього додаймо десятки колгоспів і пам’ятників. 
Йому присвячено безліч книг і статей‚ а ще — п’єси й 
опера‚ пісні та, зрештою, і фільм Довженка. 

У школах діти дізнавалися‚ що тільки завдяки „ле-
гендарному начдиву” Україна звільнилася від німець-
ких загарбників. 

Коли ж Сталін призначив Щорса „українським Чапа-
євим”‚ це всіх неабияк ошелешило. Ніхто не відав яки-
хось особливих заслуг за Щорсом. Знали його тільки як 
командира Богунського полку‚ а начальником дивізії 
він був дуже короткий час. Ніхто про нього не писав у 
захоплених тонах‚ а в дослідженнях з історії „громадян-
ської” війни до 1935 р. ніхто його взагалі не згадував. 
Його прізвища навіть нема в Большой Советской Энци-
клопедии 1933 р. 

Але сталінська репліка усе змінила. Запопадливі 
міфотворці почали нашвидкуруч ліпити образ героя. 
У першому виданні монографії С. Рабиновича 1933 р. 
не було згадки про Щорса‚ а вже у другому (1935 р.) 
бравий Щорс героїчно воює з денікінцями. Фантазуючи 
нову версію‚ автори не звернули уваги‚ що Щорс на ту 
пору вже був неживий. 

Розчищаючи для Щорса його міфічне кар’єрне зрос-
тання‚ справжніх командирів – А. Богунського‚ М. Кро-

пив’янського – скидали у 
непам’ять‚ щоб їхнє міс-
це зайняв Щорс. З ньо-
го зробили полум’яного 
комуніста‚ хоч він ніколи 
таким не був. І походив 
він не з бідної родини. І 
не був атеїстом‚ адже за-
кінчив духовне училище 
та семінарію. Йому при-
писали визволення міст‚ 

у яких він ніколи не бував. Не керував він і штурмом 
Києва‚ бо й штурму не було. 

Вже й сам Довженко помітив‚ що люди‚ які ділилися 
спогадами про Щорса‚ щедро прикрашали їх власни-
ми вигадками. „Написавши сценарій‚ я прочитав його 
двом моїм консультантам... І ось один із них каже: „Я 
все згадую і все думаю – ось так воно точно було”. Дру-
гий товариш підтверджує цю думку. А я повинен сказа-
ти‚ що абсолютно жодного епізоду точного немає. Я все 
видумав”. 

А куди йому було подітися? Він мусив вигадувати‚ бо 
все‚ що про Щорса писалося і говорилося‚ не тримало-
ся купи. Але вигадки Довженка згодом увійшли до офі-
ційної біографії Щорса. Це стосується і зустрічі Щорса з 
Леніним. 

На початку липня 1919 р. комісія перевіряла більшо-
вицькі дивізії, і мало хто з командирів заслужив пози-
тивну характеристику. Не був винятком і Щорс: „Начдив‚ 
тов. Щорс‚ колишній поручик‚ ніякої підготовки до ни-
нішньої своєї посади не мав‚ хворобливо самолюбний‚ 
мало дисциплінований‚ у стосунках з підлеглими інколи 
улесливо запобігає‚ а інколи суворий... Таким чином, він 
зовсім не підготовлений до своєї посади”. 

Одного разу Щорс відмовився виконати наказ вищо-
го командування і перекинути свою дивізію під Київ. Це й 
вирішило його долю. Щорса ліквідували. Роль кілера ви-
конав інспектор Танхіль-Танхілевич. Щорса застрілили у 
потилицю 30 серпня 1919 р. А перед тим розправилися й 
з іншими непокірними командирами. 21 серпня за таєм-
ничих обставин загинув В. Боженко. А 10 серпня Т. Чер-
няк‚ якого вбили просто у штабі полку. 26 липня у спину 
застрілили А. Железняка‚ 27 липня убили Богунського. 
Коли у 1949 р. випадково виявили могилу Щорса‚ то під 
час ексгумації з’ясувалося і те‚ що убили його свої. 

Ця серія убивств збіглася з візитом в Україну Троїць-
кого‚ який розпорядився: „Необхідна чистка командного 
складу. В українських частинах ще надто багато петлю-
рівських‚ партизанських і отаманських елементів... Нині 
доводиться уже застосовувати розпечене залізо”. 

Насамкінець варто розкрити і таємницю походження 
Щорса. Дід Щорса був єврей‚ який згодом вихрестився 
і став ревним християнином. Батько Олександр був пса-
ломщик і навіть брав участь в антиєврейських акціях. 
Мати Щорса була білоруска. А батьками легенди про 
нього були Ісаак Мінц і Фрума Єфимова-Хайкіна. Остан-
ня пішла навіть значно далі й вигадала, що буцімто була 
дружиною Щорса‚ і все своє довге життя непогано на цій 
легенді заробляла. Родина Щорса‚ звичайно‚ неабияк 
здивувалася‚ що у них раптом аж у 1935 р. з’явилася не-
вістка‚ але й вони, побачивши в цій авантюрі свою ви-
году, змирилися. Ще б пак – дари посипалися‚ як із рога 
достатку. Усі вони стали пенсіонерами всесоюзного зна-
чення‚ отримували без проблем помешкання та харчові 
пайки. А турбот тільки й було‚ що час від часу ділитися 
спогадами про Щорса перед піонерами.

Щ О Р С ‚ 
ЯКОГО НЕ БУЛО

Тиберій ШПАК

І С Т О Р І Я

Наша недавня історія сповнена стількох міфів‚ що пора 
її переписати наново. Хто у Львові та й поза Львовом не 
чув про брутальну ліквідацію улітку 1943 р. двох тисяч іта-
лійських вояків, у тому числі ще й 5 генералів та 45 офі-
церів? Ця трагічна історія безліч разів була згадана й опи-
сана, а головна причина її невмирущості полягає в тому‚ 
що участь у ліквідації італійців брали “кляті бандерівці” та 
власовці. 

Вперше про трагедію італійських вояків розповів росій-
ський письменник Володимир Бєляєв у книзі „Разоблаче-
ние. Документальные очерки и повести”‚ виданій у Львові 
1960 р. Бєляєв, виконуючи замовлення чекістів‚ написав 
кілька книг, спрямованих проти українського націоналіз-
му. Суттєвою їх вадою було те‚ що всі вони наскрізь брех-
ливі. Задля кращого ознайомлення читачів із особою цього 
„темного человека”‚ як схарактеризував його письменник 
Юрій Нагібін‚ варто навести кілька цитат із спогадів самого 
Нагібіна‚ який у повоєнні роки побував у Львові і зустрі-
чався з Бєляєвим:

“Рассказывается это на очаровательной белозубой 
улыбке по-русски, с чуть приметным украинским акцен-
том.

– После войны, точнее, в октябре 1946 г. повстречал я 
во Львове дивчину... Глаза голубые, как озера... Хеть! На 
ресницы карандаш положить можно. На мадонну Сик-
стинскую похожа, честное слово!.. Вот Леночка не даст со-
врать!.. Познакомились. Ну, я сразу в КГБ – чтобы ей про-
верочку сделали.

А там Пашка Косогуб, такой чудак, он у бандеровцев 
разведчиком был, душегуб, каких мало, сейчас демоби-
лизовался, в райисполкоме работает. Так этот Пашка сразу 
взял ее в работу... Хеть! Раскололась в два счета. Племян-
ница Деникина, связана с японской разведкой, участво-
вала в покушении на товарища Торбу. Полный порядок. 
Ей дали шлепку, после обменяли на четвертак. До самого 
пятьдесят третьего просидела... Хеть!..

– Ну, а потом что?..
– Как что?.. Полностью реабилитирована. Недавно во 

Львов вернулась. Но уже совсем не то, пройдешь и не по-
смотришь, вот Леночка не даст соврать!..”

А ось ще одна львівська замальовка: “Беляев выпивал 
в доме старого друга, местного профессора-филолога. 
Водки, как всегда, не хватило, и профессор побежал за 
угол, в ларек. Беляев стал домагаться у его жены, пожи-
лой женщины, чтобы она отдалась ему по-быстрому, пока 
муж не вернулся. Та пыталась его усовестить, но он вынул 
пистолет и пригрозил, что застрелит ее.

Глупая женщина продолжала упрямиться, он действи-
тельно выстрелил и попал ей в бедро. Она навсегда оста-

лась хромой, а Беляеву вкатили “строгача”. Его утешает 
одно: на следствии выяснилось, что эта женщина – сестра 
убийцы Воровского. Все-таки Беляев не зря старался”.

Усі ці пригоди не завадили Бєляєву у 1951 р. отримати 
Сталінську премію і три ордени Леніна. Письменник-ін-
тернаціоналіст так ревно вислужувався перед партією‚ що 
навіть від рідної матері відцурався‚ яка разом із його ві-
тчимом потрапила до ГУЛАГу. В офіційній автобіографії 
це звучало так: “Мои родители были мелкими служащими 
губернской совпартшколы”. Те‚ що вони померли у нужді‚ 
ідейного комуніста не цікавило. 

Але вищі сили не дрімають, за все доводиться платити. 
Сотворивши безліч антиукраїнських памфлетів‚ Бєляєв пе-
ребрався до Києва і гірко запив. Син його помер ще мало-
літнім‚ а донька наклала на себе руки.

Та повернімося до легендарної версії. Отже, за сло-
вами Бєляєва, після падіння Муссоліні та капітуляції Італії 
німецькі нацисти розстріляли і спалили італійців, які від-
мовилися скласти присягу «фюреру і рейху». Знищували їх 
на «Пісках» за Личаковом і в «Долині смерті» за Янівським 
концентраційним табором, неподалік Янівського цвин-
таря. У концтаборі італійців стерегли власовці. Ще якусь 
частину італійців знищили у таборі в Пикуличах біля Пе-
ремишля, де вже для різноманітності була «бандерівська 
сторожа».

Італійців автор описує з симпатією: вони ділилися хар-
чами з місцевим населенням‚ у львівських трамваях навіть 
офіцери демонстративно їздили у вагонах, призначених 
для львів’ян, а не «для німців та союзників»; італійські во-
яки постачали зброю євреям і рятували їх від смерті; вони 
також продавали або міняли підпільникам зброю за тютюн 
та харчі. У звіті до Берліна командир СС та поліції в Гали-
чині бриґаденфюрер-СС Фріц Кацманн скаржився: «Що 
менше євреїв залишилося в живих, то дужчав їхній опір. 
Вони використовували найрізноманітнішу зброю, головно 
італійського походження. Італійську зброю євреї купували 
в італійських вояків, розташованих у дистрикті Галичина».

Також і українське населення в районі Пикуличів пода-
вало харчі італійським в’язням у таборі, не зважаючи на те, 
що сторожа мала наказ стріляти в кожного, хто підходив 
до табору.

Така ось зворушлива історія. Живе вона й досі‚ а наші 
місцеві патріоти навіть прагнуть на місці страти італійців 
встановити пам’ятник. 

А тим часом правда виглядає зовсім інакше. В італій-
ській газеті «Кор’єре делла сера» від 18.06.1960 р. знахо-
димо таку замітку:

«Необґрунтована вістка про масакру двох тисяч італій-
ців у Львові спланована як підступний пропаґандивний 

маневр. Уточнення міністерства оборони.
До змісту кількох статей, що з’явилися в ці дні в націо-

нальній пресі й трактують про знищення 2000 італійських 
полонених, яке ніби мало місце у Львові після 8 вересня 
1943 р., мусимо подати деякі уточнення‚ які свідчать про 
безпідставність згаданих тверджень.

Відповідальні кола міністерства оборони встановили в 
цій справі наступне: в червні минулого року одна російська 
газета опублікувала спеціальну кореспонденцію, де твер-
дилося, що відразу після перемир’я 8 вересня 1943 р. німці 
розстріляли біля Львова двох італійських офіцерів. Були 
подані прізвища цих офіцерів. Декілька днів після цього 
комуністична газета „Уніта” опублікувала тришпальтову 
статтю зі свідченнями колишнього військовополоненого, 
які стосувалися згаданої справи.

Спираючись на ці конкретні дані, було негайно органі-
зоване відповідне розслідування, яке виявило, що ця ві-
стка не має ані найменших підстав. У свій час широко вка-
зав на це міністр Антеотті в парламенті під час дискусії над 
бюджетом оборони на 1959 – 1960 рр. Не зважаючи на це, 
12 березня італійські газети знову підхопили цю тему, опу-
блікувавши статті, де стверджується, що німці відразу після 
8 вересня 1943 р. начебто знищили близько 2000 італійців, 
причому преса покликалася на свідчення якогось поляка. 
Тут маємо до діла з намаганням довести, що німці знищи-
ли у Львові наявний там італійський гарнізон, який після 8 
вересня 1943 р. відмовився від співпраці з вермахтом.

Насправді ці твердження являють собою підступну 
пропаґандивну конструкцію, яка не має найменшого сер-
йозного обґрунтування. Поминаючи вже факт, що голі 
„спонтанні” свідчення польського громадянина не можна 
вважати достатніми в такій важливій справі, мусимо під-
креслити, що з кінця липня 1942 р. до 8 вересня 1943 р. у 
Львові існувала тільки італійська евакуаційна команда в 
складі одного офіцера, одного підофіцера та кількох пи-
сарів, завданням яких було переправляти в Італію наших 
військових‚ що поверталися з Росії. Операція переправи 
наших частин та збирання розпорошених була до кінця 
червня 1943 р. закінчена повністю».

Цікаво‚ що ця інформація аніскілечки не витверезила 
ані самого Бєляєва‚ ані наступних міфотворців. Міф і далі 
живе та кочує. „Нещасним італійцям” наші поети присвячу-
ють вершики‚ скульптори ліплять композиції‚ художники 
базграють малімони‚ історики-популяризатори вигадують 
усе нові деталі „трагічного розстрілу”. Якщо у Львові бу-
вають туристи з Італії‚ їх обов’язково ведуть на Янівський 
цвинтар і розповідають зворушливу історію про велику-
велику мильну бульбашку.
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