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Протягом 2021 року Центр досліджень визвольного руху публікував 
у вільному доступі на платформі свого Електронного архіву документи 
про митців українського авангарду з архівів радянських спецслужб.

Колекція «Справи наших двадцятих» на сайті Е-архіву містить  
понад 1100 документів та розкриває історії 19 героїв проєкту. 

У цій інформаційній брошурі подано короткий огляд опублікованих 
документальних збірок для кожного з митців, а також включено серію 
статей дослідниці й літературознавиці Ярини Цимбал, які виходили  
в рамках проєкту і написані на основі опублікованих документів.

Проєкт «Українські митці 1920-х у фокусі радянських спецслужб»  
реалізує Центр досліджень визвольного руху спільно з партнерами  
за підтримки Українського культурного фонду.

Над підготовкою брошури працювали:  
Інна Подорванова, Олеся Ісаюк, Віталій Скальський

Координаторка проєкту: Анна Олійник

Наукова редакторка: Ярина Цимбал

Коректорка: Олена Шарговська

Дизайн і верстка: Микола Ковальчук, Любов Краснюк

В оформленні обкладинки використано роботу  
Івана Липківського «Сталепрокатний цех» (1930-ті роки).

Партнери проєкту: 

• Галузевий державний архів Служби безпеки України

• Історичний факультет Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка

• Центральний державний архів громадських об’єднань України  
Державний архів Харківської області

https://avr.org.ua/
https://avr.org.ua/?idUpCat=2287
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Борис Антоненко-Давидович

Письменник народився 5 серпня 1899 року в селі Засулля, яке нині є 
частиною міста Ромни на Сумщині. Закінчив гімназію, навчався в Харків‑
ському і Київському університетах. Під час Української революції 1917–
1921 років став вояком української армії, воював у Запорізькій дивізії під 
командуванням Петра Болбочана. У 1920 році вступив в Українську кому‑
ністичну партію (УКП), якийсь час був членом КП(б)У, але довго там не за‑
тримався. У 1920‑х працював у редакціях газети «Пролетарська правда», 
журналу «Глобус». Писав оповідання, повісті, нариси, рецензії. Був членом 
літоб’єднань «Ланка», МАРС.

З 1929 року посилився тиск на українську інтелігенцію. Антоненко‑ 
Давидович спробував урятуватися втечею і 1933 року виїхав до Казахста‑
ну. Там його й заарештували 1935 року за участь у «контрреволюційній  
організації УВО» і засудили до розстрілу. Згодом розстріл замінили на де‑
сять років таборів. В Україну письменник повернувся 1948 року. Повторно 
заарештований і засуджений на довічне заслання в Красноярський край, 
яке закінчилося з «відлигою» 1956 року. Звільнений Борис Антоненко‑ 
Давидович повернувся до Києва. До смерті 1984 року жив у Києві, багато 
писав і друкувався. Активно спілкувався з дисидентами.

Бориса Антоненка‑Давидовича заарештували на підставі свідчень, отрии‑
маних (або ж вибитих) від Валер’яна Підмогильного, Михайла Ялового,  

Анкета звинуваченого Бориса 
Антоненка-Давидовича

Протокол очної ставки 
між Борисом Антоненком-
Давидовичем і Григорієм Епіком

Протокол допиту Валер’яна 
Поліщука, де той згадує 
Бориса Антоненка-Давидовича 
як співучасника

https://avr.org.ua/viewDoc/30315
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Миколи Куліша, Євгена Плужника та інших, які проходили у справі фік‑
тивної «Української військової організації». Останню слідчі пов’язували зі 
справжньою УВО, яку очолював Євген Коновалець, хоча вона вже два роки 
як остаточно злилася з ОУН у ролі бойової референтури.

Із протоколів допитів видно, що спецслужби цікавила постать Миколи 
Скрипника, погляди Антоненка‑Давидовича на радянську дійсність, зок‑
рема на реальне становище українців і української культури, вивезення 
музейних цінностей до Москви, згортання українізації. Підозри виклика‑
ло вже те, що Антоненко‑Давидович постійно розмовляв українською мо‑
вою. У виписці з протоколу допиту соратниками Антоненка‑Давидовича 
по уявній організації названо Михайла Грушевського, Агатангела Крим‑
ського, Матвія Яворського, Гео Шкурупія й багатьох інших.

Тих, кого заарештували начебто за участь в «організації», звинувачу‑
вали в намірах вбити високопоставлених керівників радянської України —  
Всеволода Балицького, Павла Постишева й інших.

Справжньою причиною арешту були підслухані «сексотами» розмови 
про можливе повторення голоду в масштабах Голодомору 1933 року, про 
масові арешти письменників, що їх характеризували як «кінець україн‑
ської літератури». Усе це стало підставою для розстрільного вироку, який, 
на щастя, замінили тривалим ув’язненням.

У 1957 році, після повернення до Києва, письменника реабілітували, по‑
новили в складі Спілки письменників України.

Документи можна переглянути й завантажити на сайті Електронного 
архіву Українського визвольного руху.

Справа Бориса Антоненка‑Давидовича зберігається в Галузевому дер‑
жавному архіві Служби безпеки України.

Обкладинка «Сибірських 
новел»  У цій книжці 
Борис Антоненко-
Давидович використав 
свій тюремний досвід

Документальна колекція, опублікована на Е‑архіві, охоплює:

• свідчення у справі на Бориса Антоненка‑Давидовича
• протоколи допитів товаришів у справі Бориса Антоненка‑ 

Давидовича —  Мирослава Ірчана, Сергія Пилипенка, 
Валер’яна Підмогильного та інших

• протоколи допитів Бориса Антоненка‑Давидовича
• вирок у справі Бориса Антоненка‑Давидовича 1937 року
• матеріали реабілітаційного процесу

https://avr.org.ua/viewDoc/30312
https://avr.org.ua/viewDoc/30353
https://avr.org.ua/viewDoc/30353
https://avr.org.ua/viewDoc/30318
https://avr.org.ua/viewDoc/30585
https://avr.org.ua/viewDoc/30338
https://avr.org.ua/?idUpCat=2607
https://avr.org.ua/?idUpCat=2607
https://avr.org.ua/?idUpCat=2607
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Кость Буревій народився 2 серпня 1888 року на Воронежчині. Діяльність 
він розпочав не як письменник, а як політичний діяч: у п’ятнадцять ро‑
ків вступив у партію соціалістів‑революціонерів (есерів), за що згодом був 
заарештований. Усього до 1917 року побував у 68 тюрмах. У 1917 році став 
членом Комітету членів Всеросійських Установчих зборів —  антикомуніс‑
тичного уряду Росії. Був послідовним противником більшовиків, очолив 
повстання в Поволжі. Фіналом його політично‑військової діяльності став 
арешт 1922 року. Після звільнення перемкнувся на літературу й театр.

Більшість творів написав у 1920‑х, серед них брошура «Колчаківщи‑
на», п’єси «Опортунія», «Павло Полуботок». Автор публіцистичної книжки  
«Європа чи Росія? (Про шляхи розвитку сучасної літератури)». У 1927–
1930 роках автор літературної містифікації —  письменника Едварда Стріхи, 
від імені якого писав пародії головно на футуристів і авангардистів.

Розстріляний 17 грудня 1934 року за вироком виїзної сесії Військової 
колегії Верховного суду СРСР під головуванням Василя Ульріха як «теро‑
рист‑білогвардієць».

За іронією долі, у потенційного озброєного «антирадянського терорис‑
та» Костя Буревія, якщо вірити протоколу обшуку, зброї не знайшли. Зате 
якщо вірити протоколам допитів заарештованих у справі «ОУН», чимало 
людей вказувало на Костя Буревія як на активного учасника організації, 
а серед імовірних «співучасників» спливли прізвища і двох Юріїв —  Смо‑
лича та Яновського. У виписці з додаткових допитів письменник узагалі 
фігурував як керівник московської групи організації, яка готувала замах 
на Йосифа Сталіна.

Обкладинка книжки Костя 
Буревія «Павло Полуботок» Постанова про арешт Протокол обшуку під час арешту

Кость Буревій

https://avr.org.ua/viewDoc/30683
https://avr.org.ua/viewDoc/29999
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Саме за «підготовку замахів на керівників радянської держави» його 
й заарештували в Москві 29 листопада 1934 року на підставі відповідної 
постанови. За кілька днів ще однією постановою санкціонували переве‑
дення письменника під спеціальним конвоєм до Києва, де й відбувалися 
основні допити. Під час цих допитів Костя Буревія утримували в спеціаль‑
ному корпусі в’язниці.

Із протоколів тих допитів видно, що основним змістом «контрреволю‑
ційної роботи» було обговорення радянської реальності без прикрас: і ре‑
пресій ГПУ, які розгорнулися з початку 1930‑х, і переслідувань окремих 
митців, нарешті, розмови про Голодомор 1933 року та про видання творів 
українських письменників. На думку слідчих, усі ці розмови йшли врозріз 
із «політикою партії». Саме це стало провиною, за яку належалася смертна 
кара. Через 23 роки після вбивства Костя Буревія було реабілітовано.

Кость Буревій проходив по груповій справі «ОУН», документи з якої збе‑
рігаються в Галузевому державному архіві Служби безпеки України. Доку‑
менти про митця можна переглянути і завантажити на сайті  Електронного 
архіву Українського визвольного руху.

Постанова про переведення 
й утримання в спецкорпусі

Протокол особистого обшуку  
письменника

У колекції документів на сайті Е‑архіву представлено:

• ордер на обшук і арешт
• квитанції на вилучені при арешті цінності
• постанова про переведення заарештованого 

письменника з Харкова до Києва
• анкета заарештованого Костя Буревія
• протоколи допитів Костя Буревія
• матеріали очних ставок та інше

https://avr.org.ua/viewDoc/30681
https://avr.org.ua/viewDoc/30688
https://avr.org.ua/?idUpCat=2407
https://avr.org.ua/?idUpCat=2407
https://avr.org.ua/?idUpCat=2407
https://avr.org.ua/viewDoc/30682
https://avr.org.ua/viewDoc/30684
https://avr.org.ua/viewDoc/30688
https://avr.org.ua/viewDoc/30687
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Олекса Федорович Влизько —  поет і прозаїк, учасник футуристських угру‑
повань.

Народився 1908 року в Новгородській губернії. У 1917 році переїхав із 
родиною до села Сигнаївка на Київщині (нині в Черкаській області). У під‑
літковому віці внаслідок хвороби втратив слух, згодом майже розучився 
говорити, не чуючи інших.

Навчався в школі для глухонімих у Києві, на мовно‑літературному фа‑
культеті Київського інституту народної освіти. Писав вірші, оповідання, 
нариси, видав кілька поетичних збірок, книжку нарисів про поїздку в Ні‑
меччину. Епатажний літератор, активний учасник панфутуристського 
угруповання, яке гуртувалося навколо журналу «Нова генерація». Був 
одружений з Фотиною Красицькою, донькою відомого художника.

6 листопада 1934 року заарештований у справі «Об’єднання україн‑
ських націоналістів». Засуджений і розстріляний 17 грудня 1934 року.

Влизька безпідставно звинуватили в приналежності до терористичної 
організації та в поширенні «фашистсько‑націоналістичної й куркульської 
ідеології» через художні твори. На допитах він під тиском визнав свою 
причетність до міфічної «ОУН». Слідство також установило, що поет «сів 
на бюст В. І. Леніна» й пообіцяв сіс ти на бюст Сталіна.

Олекса Влизько

Ухвала Військової колегії Верховного суду СРСР про закриття  
кримінальної справи Олекси Влизька

Офіційний лист про вилучення 
з книгозбірень творів Олекси  
Влизька, Костя Буревія і Григорія  
Косинки
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У 1956 році батько Олекси Влизька звернувся до радянської влади з про‑
ханням переглянути кримінальну справу проти поета. Військовий проку‑
рор Головної військової прокуратури СРСР відхилив клопотання про реабі‑
літацію, бо Олекса Влизько вчиняв «антирадянські випади». У 1957 році 
Федір Влизько повторно звернувся до влади щодо реабілітації сина. Рішен‑
ням Військової колегії Верховного суду СРСР від 6 травня 1958 року клопо‑
тання було задоволено, а Олексу Влизька реабілітовано.

Документи можна переглянути й завантажити на сайті Електронного 
архіву Українського визвольного руху.

Олекса Влизько проходив по груповій справі «ОУН», документи якої збе‑
рігаються в Галузевому державному архіві Служби безпеки України.

Тематична колекція на сайті Е‑архіву містить 61 документ зі справи 
Олекси Влизька, серед них:

• обвинувальний висновок у справі «Об’єднання 
українських націоналістів»

• ордер та протокол обшуку й арешту Олекси Влизька
• постанова про обвинувачення
• протоколи допитів, очної ставки та свідчення проти Олекси Влизька
• протокол судового засідання, вирок і ухвала у справі «Об’єднання  

українських націоналістів»
• акт про виконання смертного вироку 17 грудня 1934 року
• листування про заборону й вилучення з бібліотек творів Олекси Влизька
• характеристика Олекси Влизька і його творчості від Інституту  

літератури АН УРСР
• депутатське звернення про розпорядження почати нове розслідування 

у справі Олекси Влизька та постанова військового прокурора ГВП СРСР  
про відхилення перегляду

• листи батька Федора Влизька щодо реабілітації поета
• висновок Військової прокуратури СРСР про реабілітацію  

Олекси Влизька

https://avr.org.ua/viewDoc/30479
https://avr.org.ua/viewDoc/30484
https://avr.org.ua/viewDoc/30433
https://avr.org.ua/?idUpCat=2547
https://avr.org.ua/?idUpCat=2547
https://avr.org.ua/?idUpCat=2547
https://avr.org.ua/viewDoc/30426
https://avr.org.ua/viewDoc/30446
https://avr.org.ua/viewDoc/30447
https://avr.org.ua/viewDoc/30448
https://avr.org.ua/viewDoc/30427
https://avr.org.ua/viewDoc/30429
https://avr.org.ua/viewDoc/30428
https://avr.org.ua/viewDoc/30430
https://avr.org.ua/viewDoc/30476
https://avr.org.ua/viewDoc/30482
https://avr.org.ua/viewDoc/30483
https://avr.org.ua/viewDoc/30484
https://avr.org.ua/viewDoc/30433


10 Справи двадцятих. Огляд колекцій

Микола Костьович Зеров —  український поет, літературознавець, критик, 
перекладач, лідер літературної групи неокласиків.

Народився 1890 року на Полтавщині в родині вчителя. Закінчив істори‑
ко‑філологічний факультет Київського університету Святого Володимира, 
де пізніше викладав. Запам’ятався студентам як блискучий оратор і лек‑
тор. Письменник закликав повертатися до джерел, вивчати світові тради‑
ції. На цьому великою мірою ґрунтувалася творчість групи неокласиків. 
Учасник літературної дискусії 1925–1928 років.

У 1935 році Зерова звинуватили в українському буржуазному націона‑
лізмі і контрреволюційній діяльності. У 1937 році його розстріляли.

Радянські спецслужби заарештували Миколу Зерова у квітні 1935 року. 
Його підозрювали в «українському буржуазному націоналізмі» та «контр‑
революційній діяльності».

Слідство використовувало мистецтво як речовий доказ у справах діячів 
1920‑х. Наприклад, на одному з перших допитів Миколу Зерова змусили 
звітувати про вірші, які він колись читав на квартирі у Максима Рильсько‑
го. Зокрема, поетові нагадали прочитаний тоді вірш Пантелеймона Куліша 
«До кобзи». «Літературознавці» з НКВД намагалися тлумачити вірш як та‑
кий, що оспівує політичних борців минулого. У заяві, яка мала дати пояс‑
нення до протоколу допиту, Микола Зеров вступив у полеміку з чекіста‑
ми. Він стверджував, що ідея вірша геть інша: Куліш писав про потужність 

Микола Зеров

Анкета заарештованого Миколи Зерова

Обліково-статистична картка  
на Миколу Зерова
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і силу слова. Зеров підкреслив також, що прочитаний ним на вечірці вірш 
Афанасія Фета «Навчайся в них» —  улюблений вірш Рильського.

Замовчані факти митець пояснював слідчому «провалами в пам’яті». 
Згодом, після квітневого допиту, Микола Зеров написав заяву, у якій пояс‑
нив усе, що не сказав і не згадав, поганим самопочуттям та болями в серці: 
«був розгублений, читав протокол допиту і не розумів прочитаного».

Поет не визнавав свою провину протягом двох місяців після арешту. 
Однак уже в червні 1935 року Зеров «зізнався» слідству: його контррево‑
люційна націоналістична робота полягала в «пропаганді неокласицизму, 
тобто вишуканої буржуазної літератури, яка суперечить революційній 
дійсності». Наступні допити Зерова приносили ще більше фактів, що їх хо‑
тіло почути слідство.

Навіть після переведення письменника в Соловецьку тюрму звинува‑
чення проти нього не припинилися. У довідці, долученій до справи Зеро‑
ва, керівництво в’язниці звітує, що той у розмовах з українськими в’язнями 
дискредитує вождів партії.

Особлива трійка по Ленінградській області постановила розстріляти 
пое та. У листопаді 1937 року Миколу Зерова стратили в урочищі Сандармох 
разом з іншими українськими діячами.

Через 21 рік КҐБ видав дружині розстріляного літератора фальшиву  
довідку, в якій сказано, що її чоловік перебував у місцях позбавлення волі 
до 1941 року. Софії Зеровій повідомили, що Микола Зеров помер від пара‑
лічу серцево‑судинної системи.

Документи можна переглянути й завантажити на сайті Електронного 
архіву Українського визвольного руху.

Справа Миколи Зерова зберігається в Галузевому державному архіві 
Служби безпеки України.

Тематична колекція на сайті Е‑архіву містить 70 документів зі справи 
Миколи Зерова, серед них:

• анкета заарештованого Миколи Зерова
• ордер, постанова і протокол обшуку в помешканні Миколи Зерова
• протоколи допитів, очної ставки та свідчення Миколи Зерова
• заява митця в органи НКВД про його роль у «націоналістичному 

контрреволюційному русі на Україні»
• обліково‑статистична картка на Миколу Зерова —   

в’язня Соловецької тюрми
• акт про виконання вироку (розстрілу) трійкою УНКВД
• сфальшована довідка про перебування митця в місцях позбавлення  

волі, видана його дружині Софії Зеровій
• довідка про перегляд справи й реабілітацію письменника та інші
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Майк Йогансен (Михайло Гервасійович Йогансен) —  український поет, про‑
заїк, перекладач, лінгвіст, критик.

Народився 1895 року в Харкові в родині вчителя. По закінченні гімназії 
вступив на історико‑філологічний факультет Харківського Імператорсько‑
го університету, де вивчав класичну філологію. Перші свої твори написав 
російською і німецькою мовами, але згодом заявив про себе як україн‑
ський поет. У 1923 році став співзасновником Спілки пролетарських пись‑
менників «Гарт». Згодом був одним із фундаторів ВАПЛІТЕ, ініціатором 
«Техно‑мистецької групи А».

У 1937 році Йогансен потрапив у поле зору НКВД. Його звинуватили 
в участі в українській націоналістично‑терористичній організації, яка ніби‑
то планувала замахи на керівників КП(б)У. Восени того самого року Майка 
Йогансена розстріляли.

У серпні 1937 року Майка Йогансена звинуватили в тому, що він актив‑
ний учасник української націоналістично‑терористичної організації, яка 
планує вбити керівників партії.

На одному з допитів Майк Йогансен «зізнався» чекістам, що намагався 
потрапити в українські націоналістичні кола, зокрема познайомитися 
з літературним критиком Сергієм Єфремовим. Їхня зустріч стала можли‑
вою на засіданні Всеукраїнської правописної комісії, де поет вручив літе‑
ратурознавцеві свою книжку. Єфремов же написав на ній: «Якщо Йогансен 
рідниться з Україною, то значить, що українська нація здобула славу».

Майк Йогансен

Обкладинка книжки Майка 
Йогансена « Подорож ученого 
доктора Леонардо…» 

Постанова № 4н-0107/58 Військової 
колегії Верховного суду СРСР про 
скасування вироку й закриття 
справи Майка Йогансена у зв’язку 
з відсутністю складу злочину

Квитанція ФО ХОУ НКВД 
з переліком речей заарештованого 
Майка Йогансена
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За свідченням поета, переїзд у будинок «Слово» сприяв його зближенню 
з українськими націоналістами. З останніми він вів розмови про незадо‑
волення політикою партії в національному питанні та в галузі літератури. 
Серед провин Йогансена —  дружба з іншими літераторами та нерозуміння, 
чому відбуваються арешти письменників.

Майк Йогансен був завзятим мисливцем, і це теж використали для об‑
винувачень. Під час обшуку в нього вилучили гладкоцівкову мисливську 
рушницю, чохол і набої. Згодом Йогансена змусили зізнатися, що під час 
полювання вони з письменником Григорієм Епіком планували здійснити 
замах на керівників партії.

В обвинувальному висновку у справі Майка Йогансена записано, що 
обвинувачений повністю визнав свою провину. 27 жовтня 1937 року його 
розстріляли в Києві.

Майже через двадцять років справу письменника переглянули. Колеги 
Йогансена, хто ще жив, свідчили, що ніколи не помічали за ним націона‑
лістичних чи антирадянських проявів.

«Встановлено, що Йогансена засуджено необґрунтовано, бо матеріали, які 
було покладено в основу обвинувального вироку, під час перевірки не підтвер-
дилися», —  записано у висновку Військової прокуратури. У висновку також 
міститься інформація, що колишнього працівника НКВД Рейхмана, котрий 
брав участь у розслідуванні справи Йогансена, було пізніше засуджено за 
антирадянську діяльність і за побиття кадрів радянсько‑партійного апара‑
ту. У березні 1958 року справу Йогансена припинили за відсутністю складу 
злочину.

Документи зі справи Майка Йогансена можна переглянути й заванта‑
жити на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

Справа Майка Йогансена зберігається в Галузевому державному архіві 
Служби безпеки України.

Колекція документів про Майка Йогансена в Е‑архіві містить  
45 документів, серед яких:

• ордер на проведення обшуку й арешт Майка Йогансена
• анкета заарештованого Майка Йогансена
• протоколи обшуків та квитанція з переліком речей заарештованого
• протоколи допитів письменника і свідків та протоколи очної ставки
• обвинувальний висновок у справі митця
• довідка про виконання вироку (розстрілу) Майка Йогансена
• лист Юрія Смолича й Олеся Гончара до прокурора УРСР із проханням 

розглянути питання про реабілітацію Майка Йогансена
• протокол допиту свідків, зокрема Юрія Смолича, у справі  

реабілітації Йогансена
• ухвала про скасування вироку й закриття справи Майка Йогансена  

у зв’язку з відсутністю складу злочину та інші
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Євген Іванович Касяненко —  український журналіст, авіаконструктор, член 
Української Центральної Ради. Брати Касяненки, серед них і Євген, стояли 
біля джерел українського літакобудування.

Народився 1891 року в селі Іванькове Переяславського повіту Полтав‑
ської губернії (нині село Іванків на Київщині). З 1918 року був членом КП(б)У,  
очолював закордонні комісії, бував за кордоном. Працював журналістом, 
редактором офіційних партійних видань, зокрема урядової газети «Віс ті  
ВУЦВК» («Вісті Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету»), 
бага тоілюстрованого журналу «Всесвіт». У 1930‑х працював інженером на 
Харківському авіазаводі, старшим конструктором у Москві.

У 1937 році радянські спецслужби звинуватили авіаконструктора, жур‑
наліста й перекладача в тому, що він належить до контрреволюційної теро‑
ристичної організації, ба більше —  керує нею. У 1938 році Євгена Касяненка 
розстріляли за сфабрикованим звинуваченням.

Слідчі складали пазл зі свідчень різних людей про Євгена Касяненка. 
Показово, що в кількох протоколах допитів містяться ідентичні формулю‑
вання. Скажімо, Григорій Епік і Григорій Заїка, яких допитували в один 
день, свідчили абсолютно однаково.

Письменник Михайло Биковець на допиті нібито розповідав, що як пе‑
рекладач Євген Касяненко не просто перекладає німецьких письменників, 
а ще й тенденційно возвеличує Гітлера. Літератор Андрій Хмельницький 

Євген Касяненко

Анкета заарештованого Євгена Касяненка

Постанова про притягнення Євгена 
Касяненка як обвинуваченого за 
участь в антирадянській « націонал-
терористичній» організації

Витяг з протоколу засідання 
Харківського обласного комітету 
КП(б)У про виключення Євгена 
Касяненка з партії як «ворога 
народу» і дозвіл на його арешт
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начебто говорив, що в розмові з ним Касяненко поділився думками про 
гноблення всього національного і свідомого в Україні.

Племінниця Касяненка розповіла про «вечірку», яка відбулася в помеш‑
канні дядька в будинку «Слово». Того вечора Касяненко нібито закликав 
боротися з радянською владою, обіцяв видати присутнім 10 револьверів 
для вбивства Сталіна й Постишева. Згадала родичка й іншу вечірку, де її 
дядько Іван Касяненко співав «Ще не вмерла Україна».

Менше ніж за місяць після арешту Євген Касяненко «зізнався» в скоєно‑
му проти радянської влади: «Я вчинив як двічі боягуз і дворушник та заслу‑
говую суворого покарання. Однак я прошу повірити мені, що я щиро каюся 
перед радянською владою і докладу всіх своїх зусиль, щоб знову заслужити 
її довіру, якщо вона помилує моє життя». Тієї самої осені Касяненко нама‑
гався дати інші свідчення: «Я повторюю, що ніякої антирадянської роботи 
я не вів і учасником націоналістичної організації ніколи не був». В обвину‑
вальному висновку записали, що Касяненко свою провину не визнав. У пе‑
реддень нового 1938 року Євгена Касяненка розстріляли.

У 1959 році справу Євгена Касяненка припинили за відсутністю скла‑
ду злочину.

Документи зі справи Євгена Касяненка можна переглянути й заванта‑
жити на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

Справа Євгена Касяненка зберігається в архіві Управління Служби без‑
пеки України в Харківській області.

На сайті Е‑архіву міститься збірка з 50 документів зі справи  
Євгена Касяненка, зокрема:

• анкета арештованого
• ордер на проведення обшуку й арешт Євгена Касяненка  

протоколи обшуку
• протоколи допитів Євгена Касяненка і свідків, протокол очної ставки
• протокол допиту племінниці журналіста, її свідчення про  

«злочинну» діяльність дядька
• пояснення Євгена Касяненка щодо обвинувачень його в шпигунстві
• каяття обвинуваченого в нібито вчинених злочинах
• вирок Військової колегії Верховного суду СРСР про розстріл  

Євгена Касяненка
• постанова Військової колегії від 1959 року про припинення справи  

за відсутністю складу злочину та інші
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Григорій Косинка (Григорій Михайлович Стрілець) народився 29 (17) лис‑
то пада 1899 року в селі Щербанівка на Київщині. У п’ятнадцять років пе‑
ребрався до Києва. Тут працював на різних роботах, навчався на вечірніх 
курсах гімназії, склав екстерном іспити за 6 класів. Тоді‑таки почав пи‑
сати оповідання, нариси, фейлетони. У 1919 році опублікував перше опо‑
відання «На буряки», підписавши його псевдонімом «Косинка», під яким 
і став відомий у літературі.

У 1919–1922 роках навчався в Київському інституті народної освіти. На‑
ступні десять років стали найактивнішими в його житті: працював корес‑
пондентом газети «Вісті Київського губернського революційного комітету»,  
дописував у журнали «Нова громада», «Глобус», «Всесвіт», працював у ви‑
давництвах «Маса», ДВУ, на радіо, у Всеукраїнському фотокіноуправлінні, 
на Київській кінофабриці. У 1924 році одружився з Тамарою Мороз (1905–
1994). Одночасно багато писав і друкувався. Був членом літературних об’єд‑
нань «Гроно», «Ланка», МАРС.

Хмари над головою Григорія Косинки почали збиратися на початку 
1930‑х. Спершу критика зарахувала письменника до прихильників «влас‑
ницького націоналістичного світогляду». 4 листопада 1934 року Григорія 
Косинку заарештували, а через півтора місяця, 15 грудня 1934‑го, розстрі‑
ляли.

Пам’ять про Григорія Косинку зберегла його дружина Тамара, яка зібра‑
ла й видала спогади про нього, а також написала мемуари про чоловіка 
й інших діячів української культури.

Разом із Григорієм Косинкою в обвинувальному акті фігурують Антін 
Крушельницький із синами Іваном і Тарасом, Борис Антоненко‑Давидович 
та інші. Акт став результатом тривалої «розробки», яка полягала в стежен‑
ні, донесеннях «сексотів», збиранні необережних висловлювань та різної 
інформації, яка, з погляду режиму, компрометувала людей. Усе це мало до‑
помогти пов’язати між собою різних осіб, що їх часто об’єднували тільки 
належність до української інтелігенції та знайомство між собою. Спеціаль‑
ною постановою Григорія Косинку взяли на облік ще в грудні 1928 року на‑
чебто на підставі його служби в армії УНР.

За Григорієм Косинкою стежило кілька агентів. У своєму донесенні 
агент «Нагорний» доповідав про зв’язки тестя Григорія Косинки з автоке‑
фальною церквою і листування самого письменника з Володимиром Вин‑
ниченком, який на той час давно жив в еміграції. Інший агент доповідав, 
ніби Косинка переконаний, що його не випустять за кордон, з цього зроби‑
ли висновок, що він сам уважає себе «контрреволюціонером». Агент «Чер‑
нець» повідомляв, що Косинка співчуває «єфремовщині» і підтримує Ми‑
колу Хвильового, а отже, він так і не прийняв революцію.

Стежили також за тими, хто часто спілкувався з письменником. Із та‑
ких «цеглинок» формувалося те, що згодом стало підставою для арешту 
й розстрілу митця.

Григорій Косинка

Тамара Стрілець-Мороз, 
дружина Григорія Косинки
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4 листопада 1934 року письменника заарештували після критично‑ 
го виступу в Будинку письменників. Менше ніж через місяць, 1 грудня 
1934 ро ку, в Ленінграді вбили Сергія Кірова, і влада використала це як 
привід для масових репресій, відомих як «кіровський набір». В Україні він 
почався з виїзної сесії Військової колегії Верховного суду СРСР під голову‑
ванням Василя Ульріха, яка засудила Григорія Косинку і ще 27 представ‑
ників української інтелігенції до розстрілу як «терористів‑білогвардійців». 
У 1950‑х роках Григорія Косинку посмертно реабілітували за відсутністю 
складу злочину.

Григорій Косинка проходив по груповій справі «ОУН», яка зберігається 
в Галузевому державному архіві Служби безпеки України.

Документи зі справи митця можна переглянути і завантажити на сайті 
Електронного архіву Українського визвольного руху.

У збірці документів, представленій в Е‑архіві, містяться:

• постанова про агентурну розробку Григорія Косинки
• донесення агентів, які стежили за письменником
• відгук рецензентки на творчість Григорія Косинки
• постанова про арешт Григорія Косинки
• протоколи допитів інших письменників, де йдеться  

про Григорія Косинку
• протокол засідання виїзної сесії Військового суду, яка засудила  

Григорія Косинку й інших до страти

Акт обвинувачення групи 
«білогвардійців-терористів»

Акт виконання вироку
Лист від дружини з проханням 
повідомити дату смерті 
й місце поховання чоловіка
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Іван Васильович Липківський —  український художник‑авангардист, пред‑
ставник школи «бойчукістів».

Народився 1892 року в місті Липовець Київської губернії в родині ми‑
трополита Василя Липківського. Навчався в Київському художньому інсти‑
туті в майстерні Михайла Бойчука. Належав до Асоціації революційного  
мистец тва України (АРМУ).

3 листопада 1936 року Івана Липківського заарештували за звинува‑
ченням в участі в націонал‑фашистській контрреволюційній організації. 
У 1937 році його розстріляли.

Художника Івана Липківського звинуватили в участі в націонал‑фашист‑
ський організації і визнали його перебування на свободі соціально небез‑
печним.  3 листопада 1936 року на заарештованого митця склали анкету.

Іван Липківський мав біографію затятого «контрреволюціонера»: батько 
митрополит, за словами сина, залишався «переконаним контрреволюціо‑
нером» і прищепив ці погляди самому Івану. Один із братів Липківського 
служив у Петлюри, за радянської влади його засудили до трьох років за‑
слання. Митець не приховував, що в юності обертався у колах так званої 
націоналістичної молоді.

Далі художник потоваришував зі своїм викладачем Михайлом Бойчу‑
ком, який, за легендою, і завербував його до лав контрреволюційної орга‑
нізації. Зокрема, Іван Липківський називав свого вчителя і друга Михайла 
Бойчука серед очільників так званої націонал‑фашистської організації. 
Той, мовляв, виступав за те, щоб «відділити Україну від Росії такою стіною, 

Іван Липківський

Анкета заарештованого Івана Липківського Звернення Івана Липківського 
до НКВД УСРР
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щоб навіть аероплан її не перелетів». Сам Михайло Бойчук на допиті під‑
твердив великий вплив, що його він мав на свого учня, а також зізнався, 
що нібито саме він прищепив Липківському націоналістичні погляди.

За словами Івана Липківського, діяльність контрреволюційної органі‑
зації полягала в маскуванні її членів під активних радянських діячів, кот‑
рі мали обіймати керівні посади та готувати відповідь радянській владі за 
репресії української інтелігенції.

На допитах Іван Липківський «зізнавався» в усіх можливих злочинах —  
від участі в «націонал‑фашистській» організації до планування індиві‑
дуального терору проти вищого радянського керівництва, зокрема Пав‑
ла Постишева, від захоплення ідеями Гітлера до вербування нових кадрів 
для контрреволюційної діяльності. На одному з допитів у злочини худож‑
ника вписали навіть те, що серед членів вигаданої організації був баптист.

Попри велику кількість абсурдних звинувачень і зізнань, художник 
таки спробував написати звернення до НКВД з надією на розуміння: «Про-
шу дати мені можливість чесним трудом заслужити собі право участі в новому 
житті». Однак 13 липня 1937 року митця розстріляли.

Документи можна переглянути й завантажити на сайті Електронного 
архіву Українського визвольного руху.

Справа Івана Липківського зберігається в Галузевому державному архі‑
ві Служби безпеки України.

В Е‑архіві представлено збірку із 48 документів зі справи  
Івана Липківського, серед яких:

• анкета заарештованого Івана Липківського
• протоколи обшуку Івана Липківського
• звернення з проханням про помилування до НКВД УСРР
• постанова військового прокурора про утримання під вартою  

Івана Липківського
• протоколи допиту Івана Липківського, Михайла Бойчука,  

Василя Седляра та інших
• вирок про засудження Івана Липківського до розстрілу
• довідка про виконання вироку та інші

Довідка про виконання вироку 
про розстріл Івана Липківського
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Народився 1 жовтня (19 вересня) 1897 року в селі Більче на Дубенщи‑
ні (нині в Рівненській області). У 1917 році вступив до Петроградського 
інституту цивільних інженерів, але 1918 року покинув навчання і пори‑
нув у вир історичних подій. Очолював Боремельський земельний комітет, 
співпрацював з газетою Селянської спілки «Народна воля», працював се‑
кретарем у журналах «Шлях» і «Республіканець». Кілька разів заарештову‑
ваний різними владами.

З 1920 року активно друкувався. У жовтні того року заснував у Києві лі‑
тературно‑мистецьке об’єднання «Гроно». У 1921 році переїхав до Харкова. 
Належав до Спілки пролетарських письменників «Гарт», у 1926 році засну‑
вав і очолив групу «Авангард». Автор понад сорока книжок різних жанрів, 
серед них вірші, нариси, афоризми, твори для дітей, теоретичні й полеміч‑
ні статті.

У грудні 1934 року Валер’яна Поліщука заарештували за фальшивим об‑
винуваченням у приналежності до так званого Центру антирадянської бо‑
ротьбистської організації. На закритому засіданні виїзної сесії Військової 
колегії Верховного суду СРСР 27–28 березня 1935 року письменника засу‑
дили до 10 років ізоляції в концтаборах. Валер’ян Поліщук відбував пока‑
рання на Соловках, де в листопаді 1937 року його розстріляли в урочищі 
Сандармох за вироком особливої трійки Управління НКВД Ленінградської 
області РРФСР.

Валер’ян Поліщук

Постанова про вилучення журналу «Авангард», що його редагував 
Валер’ян Поліщук, як речового доказу в його справі

Урочище Сандармох у Карелії  
Сучасний вигляд
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Бюрократична машина ретельно зафіксувала в’язничну епопею Ва‑
лер’я на Поліщука. 5 грудня 1934 року ухвалено постанову про його арешт, 
в один день із вибором запобіжного заходу. Через два дні, 7 грудня, з’яви‑
лася постанова про попереднє слідство. Письменника звинуватили, як ска‑
зано в тій‑таки постанові, в «підготовці терористичних актів проти радян‑
ських робітників і приналежності до Української військової організації». 
У постанові про арешт обвинувачення змінилося на «перебування в контр‑
революційній організації, яка має на меті влаштувати замах на керівників 
партії».

При арешті й обшуку у Валер’яна Поліщука вилучили блокнот, кален‑
дар на 1934 рік, 37 листів до різних людей, газети «Воля», «Русь», «Віра 
і вірність». Через три тижні ув’язнення в Харкові його спецконвоєм пере‑
вели до Києва, про що теж є спеціальна постанова. Через три дні після цієї 
постанови, 28 грудня 1934 року, Валер’яна Поліщука перевезли до Києва 
й ув’язнили в спецкорпусі при НКВД УСРР. Того самого дня йому  передали 
в тюрму ремінь, книжки, жилетку, комірець, пару черевиків і гамаші.

У Києві почалися допити. Слідчих цікавили політичні симпатії і переко‑
нання письменника, починаючи з 1918 року, знайомства й розмови з укра‑
їнськими діячами, зокрема з Костем Буревієм, Юрієм Смоличем, Валер’я‑
ном Підмогильним, Іваном Падалкою, Олексою Слісаренком та іншими. 
Ще їх цікавили подробиці поїздки Валер’яна Поліщука за кордон у 1924–
1925 роках для «популяризації Радянської України серед інтелігенції‑емі‑
грації».

Усе це відбувалося, зокрема, на підставі постанови про продовження 
термінів слідства від 17 грудня 1934 року. До вироку десять років ув’яз‑
нення залишалося кілька місяців, до розстрілу в Сандормосі —  майже три 
роки. Під час «відлиги» Валер’яна Поліщука двічі реабілітували —  у 1956 
і 1962 роках.

Документи можна переглянути й завантажити на сайті Електронного 
архіву Українського визвольного руху.

Документи на Валер’яна Поліщука містяться у так званій справі бороть‑
бистів, яка зберігається в Галузевому державному архіві Служби безпеки 
України.

У колекції документів, представленій в Е‑архіві, містяться:

• постанова про арешт Валер’яна Поліщука
• ордер на обшук помешкання, де проживав письменник
• постанова про переведення заарештованого Поліщука до Києва
• протокол особистого обшуку письменника
• протоколи допитів
• виписки з протоколів допитів Мирослава Ірчана, 

Євгена Плужника, Олекси Слісаренка та інших
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Михайль Семенко (Михайло Васильович Семенко) —  поет, редактор, осново‑
положник, теоретик і очільник українського футуризму.

Народився 1892 року на Полтавщині. Вступив до Психоневрологічно‑
го інституту в Петербурзі, під час навчання в якому почав писати вірші. 
У 1914 році, коли українська інтелігенція готувалася підпільно святкувати 
сторіччя від народження Тараса Шевченка, Семенко виступив із маніфес‑
том‑передмовою до збірки «Дерзання», де заявив: «Я палю свій “Кобзар”!». 
Поет‑футурист заперечував попередні художні досвіди з їхніми авторите‑
тами і провінційністю, натомість пропонував своє бачення розвитку ново‑
го мистецтва.

Навесні 1937 року Михайля Семенка заарештували за вигаданим обви‑
нуваченням в участі в «українській фашистській організації», а в жовтні 
того самого року його розстріляли.

Михайля Семенка заарештували за обвинуваченням у приналежності 
до української фашистської організації, яка має на меті чинити терорис‑
тичні дії проти керівництва партії. Семенко жив у Харкові, але заарешту‑
вали його в Києві 28 квітня 1937 року. При обшуку в нього вилучили ки‑
шеньковий годинник і 256 карбованців.

Семенко не визнавав себе винним, але проти нього ретельно збирали ін‑
формацію. Зокрема, слідчого зацікавив факт майже двадцятирічної дав‑
нини: 1919 року денікінці заарештували Семенка як більшовика, але не‑
забаром звільнили. Така поблажливість з боку денікінської контррозвідки 
насторожила слідство. Семенко пояснював це тим, що його взяли на поруки.

На одному з допитів письменник Григорій Яковенко‑Вікторов назвав 
групу довкола журналу «Нова генерація», що його редагував Семенко, «нео‑ 
міщанською». Гуморист і сатирик Василь Чечвянський розповів, нібито Се‑
менко «старий і активний учасник українського націоналістичного під‑
пілля». До справи Михайля Семенка притягували різні свідчення, зокрема 
письменника Володимира Ярошенка. Той стверджував, що Семенко скар‑
жився на безгрошів’я, закриття журналів, що змушує письменників відхо‑
дити від творчості і займатися халтурою.

Михайль Семенко

М  Семенко  «Кабле-
поема за океан»

Довідка про розстріл поета Михайля 
Семенка в Києві 24 жовтня 1937 року

Відгук народної  
артистки СРСР Наталії  
Ужвій про її колишньо-
го чоловіка —  поета  
Михайля Семенка
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У вересні 1937 року Михайль Семенко «вирішив» давати «правдиві й щи‑
росердні» свідчення. Про що написав у заяві: «Визнаючи себе винним в актив-
ній участі в роботі української націоналістичної фашистської терористичної 
організації, прошу дати мені можливість перейти до правдивих свідчень у справі 
моєї контрреволюційної діяльності та її учасників, щоб я міг спокутувати свої 
тяжкі провини перед радянською владою і радянською батьківщиною».

На очній ставці з поетом Андрієм Михайлюком Семенко розповів, як 
він нібито завербував колегу в націоналістичну організацію і дав завдан‑
ня кинути вибухівку в трибуну, де перебував секретар ЦК КП(б)У Станіслав 
Косіор. Вибухівку у формі пляшки Семенко, за свідченнями обох, передав 
Михайлюкові в якомусь дворі біля Хрещатика.

За результатами слідства Михайля Семенка постановили розстріляти. 
Вирок виконали 24 жовтня 1937 року в Києві.

Через 28 років у КҐБ надійшла заява від дітей розстріляного поета, які 
хотіли дізнатися про долю батька і просили переглянути його справу. 
Того ж таки року колишня дружина поета, акторка Наталія Ужвій залиши‑
ла такий відгук про репресованого за націоналізм чоловіка: «…був завжди 
непримиримий з будь-якими проявами націоналізму не лише в літературі й мис-
тецтві… чесна радянська людина». У 1958 році справу Михайля Семенка при‑
пинили за відсутністю складу злочину.

У часи перебудови син Семенка Ростислав намагався отримати справу 
батька. «Матеріали слідства й суду для ознайомлення приватним особам не ви-
даються», —  відповіли спецслужби. З Ростиславом наказали провести роз‑
мову і повідомити, що причетних до справи Михайля Семенка енкаведи‑
стів було засуджено й розстріляно.

Документи зі справи Михайля Семенка можна переглянути й заванта‑
жити на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

Справа Михайля Семенка зберігається в Галузевому державному архіві 
Служби безпеки України.

На сайті Е‑архіву опубліковано колекцію із 76 документів зі справи 
Михайля Семенка, серед них:

• анкета заарештованого Михайля Семенка
• ордер на проведення обшуку й арешт Михайля Семенка  

в готелі «Континенталь»
• протоколи допитів Семенка і свідків та протоколи очної ставки
• вирок Військової колегії Верховного суду СРСР у справі Михайля Семенка
• довідка про розстріл Михайля Семенка
• заява дітей поета з проханням повідомити про долю батька  

і переглянути його справу
• відгук народної артистки СРСР Наталії Ужвій про її колишнього  

чоловіка —  поета Михайля Семенка
• довідка про закриття кримінальних справ за відсутністю  

складу злочину
• повідомлення про розгляд заяви Ростислава Семенка з проханням 

повернути йому особисте листування, книжки, журнали, 
малюнки й фотографії, наявні у справі його батька, тощо.

Ордер на проведення 
обшуку й арешт 
письменника Михайля 
Семенка в готелі 
«Континенталь»  
у Києві від 25 квітня 
1937 року
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Іван Юхимович Сенченко —  український письменник, перекладач і журна‑
ліст.

Народився 1901 року в селі Наталине Полтавської губернії (нині Харків‑
щина). Навчався на філологічному факультеті Харківського інституту на‑
родної освіти, паралельно працював у редакціях газет і журналів. У 1920‑х 
належав до літературних організацій «Плуг» і «Гарт», ВАПЛІТЕ, «Проліт‑
фронту».

У січні 1928 року радянські спецслужби взяли на облік письменника, за‑
підозривши його в участі в «українській контрреволюційній організації». 
Про Сенченка ретельно збирали інформацію, залучали до справи агентів, 
фіксували свідчення його колег. Івана Сенченка не репресували, як це ста‑
лося з багатьма його товаришами, але можливості працювати позбавили: 
друкували мало, а після війни звільнили з роботи в журналі «Україна». Та‑
кий стан речей не міг не позначитися на матеріальному становищі роди‑
ни Сенченків: в одному донесенні агент повідомляв, що діти письменника  
хворіють від недоїдання. Справу‑формуляр на Івана Сенченка вели до 
1950‑х років, 1953 року її закрили і передали в обліково‑архівний відділ.

Іван Сенченко помер 9 листопада 1975 року.
Іван Сенченко був членом Вільної академії пролетарської літератури 

(ВАПЛІТЕ), яка вважалася опозиційною радянській владі. Сексот «Марк‑
сист» повідомляв, що серед ваплітян панують куркульські тенденції, які, 
на його думку, найбільше демонструє Іван Сенченко. Інформатори згаду‑
вали про поведінку Івана Сенченка на прийомі українських літераторів 
у Кремлі у Йосифа Сталіна: «Хвильовий і Сенченко постійно мовчали… Було вра-
ження, що їх змусили їхати і вони виконують якийсь неприємний обов’язок… по-
ширювати безглузді анекдоти про цю поїздку…» Агент «Літератор» повідомляв 
спецслужбам, нібито Іван Сенченко шовініст, бо вважає Україну морською 
державою і хоче повернути Кубань.

Не оминули увагою і творчість Івана Сенченка. До справи долучено лист 
письменника, члена партії Омеляна Розумієнка з виписками з роману 

Іван Сенченко

Постанова про заведення справи-формуляра 
і взяття на облік Івана Сенченка як учасника 
української «контрреволюційної» організації

Зведення агента «Тичини» про погляди письменника  
Івана Сенченка
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Сенченка та проханням «зробити висновки». Наприклад, цитату про нав‑
чання здібного героя у Варшаві, звідки «до Німеччини рукою подати», Ро‑
зумієнко тлумачив як посилання на заклик Миколи Хвильового рівняти‑
ся на фашистську Німеччину. У такому самому ключі було проаналізовано 
і збірку Сенченка «Дубові гряди».

У 1930 році Івана Сенченка перевели на облік як підозрюваного з кола 
української «контрреволюційної» громадськості.

Письменник Микола Горбань на допиті розповідав слідчому, буцімто 
Іван Сенченко був агітатором контрреволюційної організації і працював 
у селах серед місцевої інтелігенції. Горбань свідчив: Сенченко навіть вла‑
штувався на завод, щоб влитися в середовище робітничої інтелігенції та 
пропагувати український націоналізм серед робітників.

Іван Сенченко стверджував, що за інтелігенцією постійно стежать. «Весь 
будинок помітив, що день і ніч чергують коло “Слова”. Невже таки думають, що 
цього ніхто не помічає, коли і прислуга, і діти на них пальцями вказують… Усі 
сидять по своїх хатах і тремтять, біда, і страшно не за себе, а за сім’ю…», —   
переказав агент слова Сенченка. Агент «Стріла» доносив, що в розмовах 
Сенченко заявляв, що справи на письменників «дуті», а НКВД використо‑
вує залякування і страх як методи роботи.

У 1951 році справу‑формуляр на Івана Сенченка за відсутністю фактів 
його антирадянської діяльності замінили на контрольно‑наглядову справу. 
Проте вже 1952 року в МҐБ завели нову справу‑формуляр на «українського 
націоналіста» Івана Сенченка. Агентурні донесення про письменника ра‑
дянські спецслужби збирали до 1953 року. У 1953 році справу‑формуляр на 
митця закрили і передали в обліково‑архівний відділ КҐБ.

Документи зі справи Івана Сенченка можна переглянути й завантажи‑
ти на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

Справа Івана Сенченка зберігається в Галузевому державному архіві 
Служби безпеки України.

Тематична колекція на сайті Е‑архіву містить понад 60 документів зі 
справи Івана Сенченка, серед них:

• агентурне зведення про прийом у Сталіна українських письменників,  
серед яких був Іван Сенченко

• перелік відомостей від агентів, інформаторів про Івана Сенченка
• зведення агента «Слово» про розповіді й розмови між українськими  

письменниками
• світлина з газети «Красное знамя» 1940 року із фото Івана Сенченка,  

який вивчає твори Володимира Леніна
• анкета на письменника Івана Сенченка 1940 року
• постанова про перекваліфікацію справи‑формуляра на Івана Сенченка  

в контрольно‑наглядову справу за відсутністю даних про його  
антирадянську діяльність

• постанова про заведення справи‑формуляра на «українського  
націоналіста» Івана Сенченка

• меморандум по справі‑формуляру на письменника Івана Сенченка  
1953 року та інші
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Адольф Фабіанович Станкевич —  актор Польського театру в Києві.
Народився 8 травня 1880 року в Києві в родині лікаря. Працював акто‑

ром у різних театрах.
Перша хвиля арештів працівників Польського театру в Києві Станкеви‑

ча оминула. Його заарештували 2 серпня 1935 року і звинуватили в прина‑
лежності до вигаданої «Польської організації військової». Під тиском слід‑
чих Станкевич мусив визнати себе винним в антирадянській діяльності. 
Його «злочин» доводили так само сфальшованими свідченнями.

Постановою спецколегії Київського обласного суду від 7 березня 1936 ро‑
ку Адольфа Станкевича було засуджено до трьох років позбавлення волі. 
Місце відбування покарання і дальша доля митця невідомі.

27 листопада 1991 року Адольфа Станкевича реабілітовано рішенням 
прокурора міста Києва.

Документи можна переглянути й завантажити на сайті Електронного 
архіву Українського визвольного руху.

Справа Адольфа Станкевича зберігається в Галузевому державному ар‑
хіві Служби безпеки України.

Адольф Станкевич

Квиток члена профспілки Обкладинка слідчої справи 
Адольфа Станкевича

Анкета заарештованого 
Адольфа Станкевича

https://avr.org.ua/viewDoc/30796
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Тематична колекція на сайті Е‑архіву містить 58 документів  
зі справи Адольфа Станкевича, серед них:

• анкета заарештованого Адольфа Станкевича
• ордер на обшук і арешт актора, протоколи обшуку
• протоколи допитів Адольфа Станкевича
• постанова про притягнення Адольфа Станкевича до відповідальності  

за обвинуваченням в участі в «польській контрреволюційній  
організації»

• постанова військового прокурора про передачу справи Адольфа  
Станкевича в Спецпрокуратуру УСРР

• протокол засідання і вирок спецколегії Київського обласного суду  
у справі Адольфа Станкевича

Вирок у справі Адольфа Станкевича Висновок заступника прокурора міста 
Києва Лотюка у справі Адольфа  
Станкевича щодо особливостей його  
реабілітації

https://avr.org.ua/?idUpCat=2687
https://avr.org.ua/viewDoc/30800
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Феодосій Прохорович Таран‑Гончаренко —  український журналіст і публі‑
цист.

Народився 11 квітня 1897 року на Полтавщині в селянській родині. На‑
вчався на фізико‑математичному факультеті Харківського університету. 
Належав до УПСР (боротьбисти), у 1920 році приєднався до КП(б)У. Працю‑
вав у газетах «Вісті ВУЦВК», «Комуніст».

13 серпня 1937 року заарештований органами НКВД «за участь в анти‑
радянській націоналістичній організації». Розстріляний. Реабілітований 
15 грудня 1956 року.

У 1937 році радянські спецслужби «виявили» «антирадянську націона‑
лістичну організацію». Було заарештовано 18 осіб, серед них Феодосій Та‑
ран‑Гончаренко. Через кілька місяців заарештували й засудили до 8 років 
ув’язнення його дружину.

Для фальсифікації доказів у справі слідство використовувало свідчен‑
ня ув’язнених в інших справах.

Десь 1935 року Феодосій Таран‑Гончаренко пробував перевестися на ро‑
боту в Харків, що й стало однією з підстав для переслідування. Діяльність 
Тарана‑Гончаренка в цьому напрямі було розтлумачено як створення на‑
ціоналістичної антирадянської організації, а зустрічі з різними особами —  
як вербування до неї.

У 1956 році вдова Фаня Таран‑Горбунова звернулася до генерального 
прокурора СРСР з проханням реабілітувати Феодосія Тарана‑Гончаренка. 

Феодосій Таран-Гончаренко

Обкладинка архівно-кримінальної  
справи Феодосія Тарана-Гончаренка

Анкета заарештованого 
Феодосія Тарана-Гончаренка

Протокол підготовчого засідання  
Військової колегії Верховного суду  
СРСР у справі Ф  Тарана-Гончаренка
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До справи реабілітації долучилися Павло Тичина, Павло Губенко (Остап  
Вишня), Микола Бажан, Оксана Ізакова, Олексій Новицький, Олександр Іва‑
нов та інші. Рішенням № 4н‑023234/56 Військової колегії Верховного суду 
УРСР від 15 грудня 1956 року Феодосія Тарана‑Гончаренка було реабіліто‑
вано. Вдові видали довідку про смерть чоловіка 14 листопада 1940 року.

Документи можна переглянути й завантажити на сайті Електронного 
архіву Українського визвольного руху.

Справа Феодосія Тарана‑Гончаренка зберігається в Галузевому держав‑
ному архіві Служби безпеки України.

Тематична колекція на сайті Е‑архіву містить 64 документи зі справи 
Феодосія Тарана‑Гончаренка, серед них:

• анкета заарештованого Феодосія Тарана‑Гончаренка
• протоколи обшуків, акти про перегляд і вилучення листування,  

опис майна Феодосія Тарана‑Гончаренка
• постанова про утримання Феодосія Тарана‑Гончаренка під вартою  

в спецкорпусі Київської в’язниці
• постанова військового прокурора Київського військового округу  

про арешт Феодосія Тарана‑Гончаренка
• заява заарештованого Феодосія Тарана‑Гончаренка керівникові  

НКВД СРСР із «каяттям»
• постанова про притягнення до кримінальної відповідальності  

Феодосія Тарана‑Гончаренка
• обвинувальний висновок, протоколи судових засідань, вирок
• довідка про розстріл
• довідка з датою і місцем арешту дружини Феодосія Тарана‑Гончаренка  

Фані Горбунової‑Таран
• відгуки Павла Тичини, Павла Губенка (Остапа Вишні) та інших про  

Феодосія Тарана‑Гончаренка
• рішення про перегляд справи Феодосія Тарана‑Гончаренка
• повідомлення у відділ Комісії партійного контролю КҐБ УРСР  

про реабілітацію Феодосія Тарана‑Гончаренка та повернення  
його архівно‑кримінальної справи та інші

Довідка коменданта Бутирського ізолятора 
НКВД на Феодосія Тарана-Гончаренка

Протокол особистого обшуку 
у Феодосія Тарана-Гончаренка
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Юрко Тютюнник (Юрій Йосипович Тютюнник) —  український військовий 
і політичний діяч, генерал‑хорунжий Армії УНР, згодом актор і сценарист.

Народився 1891 року в селі Будище Звенигородського повіту Київської 
губернії (нині на Черкащині). По закінченні агрошколи Тютюнника мобі‑
лізували в армію, служив він у Владивостоку. З початком Першої світової 
війни був унтер‑офіцером, згодом офіцером царської армії. У 1917 році став 
засновником одного з перших українських національних військових фор‑
мувань —  Першого Сімферопольського полку імені гетьмана Дорошенка. 
Згодом увійшов до складу Української Центральної Ради, створив Кіш віль‑
ного козацтва і став його отаманом. Один із керівників Першого й Другого 
зимового походів.

Після повернення в УСРР оселився в Харкові, працював у Всеукраїн‑
ському фотокіноуправлінні (ВУФКУ). У середині 1920‑х знявся в бойовику 
«П. К. П.», де зіграв самого себе. Разом з українським письменником Май‑
ком Йогансеном написав сценарій історико‑революційної епопеї «Звени‑
гора», режисером якої виступив Олександр Довженко.

12 лютого 1929 року Юрія Тютюнника заарештували в Харкові за нібито 
контрреволюційну діяльність і фашизм. Під час допитів слідчі пригадали 
йому чимало, зокрема те, що суперечило заявленій Тютюнником лояль‑
ності до радянської влади. Не оминули увагою тост Тютюнника «За фа‑
шизм» під час гостини, звернення до студентів музичного інституту: « Ми 
свою справу виконали. Тепер справа за вами». Не забули і вислів діяча про те, 

Юрко Тютюнник

Анкета заарештованого 
Юрія Тютюнника від 
2 березня 1929 року

Висновок Генеральної прокуратури України про реабілітацію Юрія Тютюнника

https://avr.org.ua/viewDoc/28726
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що радянська влада сама себе переживає, та красномовну заяву: « Раніше, 
якщо що-небудь траплялося, завжди винні в цьому були євреї, а тепер у таких 
випадках винні куркулі. На мій погляд, усіх їх (куркулів) треба вислати на Солов-
ки, але цього не роблять, бо нікому буде звинувачувати». Обвинувачений запе‑
речував, дискутував і тлумачив сказане.

У Москву, де він перебував в ув’язненні, Тютюннику надійшов лист про 
надзвичайно тяжке становище родини: дружина продала піаніно, але 
й тих грошей надовго не вистачило. Дружина заарештованого Віра зверта‑
лася до радянських спецслужб із проханням переглянути справу її чоло‑
віка, батька двох малолітніх дітей.

Серед документів у справі міститься лист Юрка Тютюнника з тюрми до 
його дванадцятирічної доньки Ольги, яку він ніжно називав «хазяйкою» 
і просив: «…Додому кожного дня мене чекати не варто, звичайно, можна споді-
ватися, ще й як будемо живі та здорові, то знову будемо жити вкупі родиною…»

Юрка Тютюнника розстріляли 2 січня 1932 року в Москві. В ОҐПУ нака‑
зали повідомити дружині Тютюнника Вірі про розстріл її чоловіка відпо‑
відно до рішення спецслужб.

Документи зі справи Юрія Тютюнника можна переглянути й заванта‑
жити на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

Справа Юрія Тютюнника зберігається в Галузевому державному архіві 
Служби безпеки України.

На сайті Е‑архіву міститься підбірка з 54 документів зі справи Юрка 
Тютюнника, зокрема:

• світлина з архівно‑кримінальної справи
• анкета, постанова на обшук і арешт Юрка Тютюнника
• протоколи допитів Юрка Тютюнника
• свідчення про створення і координацію роботи 

підпільно‑партизанського штабу
• листи Тютюнника, зокрема до його доньки Олі
• заяви дружини Юрія Тютюнника з проханням повідомити  

про ситуацію з її чоловіком
• довідка про виконання вироку —  розстрілу
• реабілітаційні матеріали у справі Тютюнника, зокрема звернення 

депутата Шатайла у СБУ щодо реабілітації Юрка Тютюнника та інші
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Микола Хвильовий (Микола Григорович Фітільов) народився 1 (13) груд‑
ня 1893 року в селищі Тростянець на Сумщині. З обох гімназій, де він на‑
вчався, його вигнали. До Першої світової війни перебивався різними заро‑
бітками. У 1916 році опинився на фронті, звідки повернувся переконаним 
більшовиком. У 1918 році організував збройний загін, який воював проти 
гетьманських військ і німців. У квітні 1919‑го став членом КП(б)У. Через два 
роки переїхав до Харкова, почав друкуватися. Фундатор літературних об’єд‑
нань Спілка пролетарських письменників «Гарт», групи «Урбіно», ВАПЛІТЕ, 
«Пролітфронту».

У 1925 році опублікував статтю «Про “сатану в бочці”, або Про графо‑
манів, спекулянтів та інших просвітян», яка дала поштовх літератур‑
ній дискусії 1925–1928 років про шляхи розвитку української літератури.  
Хвильовий і його прибічники наполягали на модернізації української 
культури. Автор памфлетів «Камо грядеши», «Думки проти течії», «Апо‑
логети писаризму». Останній памфлет із цієї серії, «Україна чи Малоросія», 
за життя автора не було опубліковано. Радянська влада розцінила позицію 
Хвильового як заклик до політичного й економічного розриву з Москвою. 
У 1928 році мусив публічно засудити свої погляди і покаятися.

У 1928 році їздив лікуватися за кордон. Після повернення з Європи спо‑
стерігав, як набирають сили переслідування української інтелігенції. На‑
весні 1933 року під час поїздки по селах на півдні України став свідком 
Голо домору. 13 травня 1933 року вчинив самогубство.

Микола Хвильовий

Микола Хвильовий  
1920-ті роки

Українські інтелектуали 
й митці, яких «прив’язали» 
до «справи Хвильового» Постанова про зняття справи з обліку та ї ї знищення
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Микола Хвильовий і його літературна діяльність з певного часу перебу‑
вали під пильним оком органів. Цей нагляд з 1930 року став майже тоталь‑
ним. Агенти в донесеннях повідомляли про нові твори Хвильового, про те, 
з ким і коли він зустрічався, про що говорив. Усе це відкладалося в справі‑ 
формулярі митця, у якій він фігурував під символічним псевдонімом 
«Вальдшнеп». З донесень випливає, що Хвильовий зацікавив органи в часи 
свого «націоналістичного ухилу», як називали його позицію в літературній 
дискусії 1925–1928 років. Як свідчить довідка про Миколу Хвильового, ор‑
гани непокоїло те, що попри формальний розпуск ВАПЛІТЕ, колишні ваплі‑
тяни надалі підтримують тісні особисті контакти. Це вважалося ознакою 
того, що ВАПЛІТЕ —  щось більше за мистецько‑літературне середовище. По 
«справі Хвильового» проходили, зокрема, Микола Куліш, Юрій Яновський, 
Майк Йогансен та інші відомі митці.

Станом на 1931 рік про Хвильового вже розпитували на допитах, на‑
приклад Миколу Горбаня, Лебеденка, Олександра Попова, Миколу Сули‑
му й інших. Тим часом сам він глибоко переживав трагедію своєї країни 
і власну трагедію відданого комуніста. Самогубству Хвильового присвяче‑
но спеціальне повідомлення у справі й окреме донесення. Також до справи 
потрапили передсмертна записка Миколи Хвильового, окреме спеціальне 
донесення з реакціями на самогубство митця, автор якого зафіксував роз‑
мови письменників, що «в умовах, створених партією, все талановите зму-
шене йти з життя».

Документи можна переглянути й завантажити на сайті Електронного 
архіву Українського визвольного руху.

Справа Миколи Хвильового зберігається в Галузевому державному ар‑
хіві Служби безпеки України.

У колекції документів, представленій в Е‑архіві, містяться, зокрема:

• агентурні донесення про творчість Миколи Хвильового
• повідомлення агентів про контакти Миколи Хвильового
• матеріали зі справи‑формуляра на Миколу Хвильового
• довідка про панахиду письменника
• донесення агентів про зміст окремих випусків журналів,  

які редагував Хвильовий
• спецповідомлення про самогубство Миколи Хвильового

Микола Хвильовий 
із сім’єю
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Гнат Мартинович Хоткевич народився, за даними архівно‑кримінальної 
справи, 19 грудня 1876 року. Навчався в Харківському реальному учили‑
щі та на технічному факультеті Харківського технологічного інституту. 
У 1899 році затриманий за участь у студентських заворушеннях і висла‑
ний з Харкова. У 1906–1912 роках жив в Австро‑Угорщині. Повернувшись, 
оселився в Києві. Невдовзі його знову затримали за підозрою в участі в ре‑
волюційних подіях 1905 року. Однак доказів проти нього не знайшли, 
і 21 травня 1912 року справу закрили.

У 1914 році переїхав до Харкова. З початком Першої світової війни його 
вислали у Воронезьку губернію. На початку революції 1917 року повернув‑
ся до Харкова, де став активним учасником українського національного 
руху. Обирався гласним Харківської міської думи, видавав газету «Рідне 
слово».

У 1920 році переїхав у село Лозовеньки і влаштувався на роботу в Хар‑
ківську сільськогосподарську школу. Пізніше викладав у Харківському му‑
зично‑драматичному інституті. 19 квітня 1934 року впав з потяга й отри‑
мав важкі травми.

21 лютого 1938 року заарештований органами НКВД за підозрою в учас‑
ті в «антирадянській українській націоналістичній терористичній органі‑
зації». Також звинувачений у роботі на користь німецької розвідки. 29 ве‑
ресня 1938 року «особлива трійка» УНКВД Харківської області засудила 
Гната Хоткевича за статтями 54‑6, 54‑10 та 54‑11 Кримінального кодексу 

Гнат Хоткевич

Список осіб, згаданих у свідченнях обвинуваченого Гната Хоткевича
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УСРР до розстрілу з конфіскацією майна. 8 жовтня 1938 року Гната Хотке‑
вича стратили в підвалі Харківської внутрішньої тюрми НКВД.

У січні 1954 року вдова Платоніда Хоткевич ініціювала процес реабілі‑
тації чоловіка. Однак її заяву не задовольнили, Гнат Хоткевич і надалі вва‑
жався засудженим правомірно. У 1956 році військовий прокурор Київсько‑
го військового округу вніс протест у справі Хоткевича. 11 травня 1956 року 
Військовий трибунал Київського військового округу задовольнив протест 
прокурора, Гната Хоткевича було реабілітовано.

У 1992 році копії справи Гната Хоткевича передали його доньці Галині.
На допитах Гнат Хоткевич безпідставно визнав себе винним у шпигунс‑

т ві на користь Німеччини та в участі в «українській націоналістичній пов‑
станській організації». За даними протоколу допиту, до націоналістичних 
поглядів він прийшов після еміграції в Галичину 1906 року та після зна‑
йомства з Ольгою Кобилянською, Михайлом Грушевським, Кирилом Сту‑
динським, Філаретом Колессою, Михайлом Рудницьким, Олександром 
Барвінським та іншими діячами. Під їхнім впливом 1913 року повернувся 
в Росію нібито «переконаним націоналістом». Гнат Хоткевич «визнав», що 
скрізь, де він працював, займався націоналістичною і шпигунською дія‑
льністю.

Під тиском слідчих вказав, що завербував для шпигунської діяльності 
Володимира Ґжицького, Олексу Слісаренка, Миколу Горбаня, Саву Божка, 
Михайла Биковця, Леоніда Чернова, Бориса Антоненка‑Давидовича, які 
надавали цінні відомості економічного, технічного, військового й ідео‑
логічного характеру. Усі зібрані шпигунські матеріали Хоткевич начебто 
передавав для німецької розвідки через вчителя німецької мови Генріха 
Йогансона.

Документи можна переглянути й завантажити на сайті Електронного 
архіву Українського визвольного руху.

Справа Гната Хоткевича зберігається в Галузевому державному архіві 
Служби безпеки України.

Тематична колекція на сайті Е‑архіву містить 55 документи зі справи 
Гната Хоткевича, серед них:

• анкета заарештованого Гната Хоткевича
• ордер і протоколи обшуку
• список осіб, згаданих у свідченнях Гната Хоткевича
• протоколи допитів та очної ставки
• виписка з протоколу засідання особливої трійки УНКВД по 

Харківській області про засудження митця до розстрілу
• обвинувальний висновок
• виписка з акта про розстріл
• документи про переслідування Гната Хоткевича у 1899–1916 роках
• витяги й копії протоколів допитів різних осіб 

зі свідченнями про Гната Хоткевича
• документи про реабілітацію митця

Газетна реклама книжки 
Гната Хоткевича «Хто ми 
й чого нам треба» (1917)

Виписка з акта про 
розстріл Гната Хоткевича
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Народився в селі Чехи (нині Лугове) на Львівщині 1895 року. Перед Пер‑
шою світовою війною вступив до університету. У Російській імперії опи‑
нився під час війни, воював у царській армії, пізніше в Красній армії. Член 
КП(б)У з 1918 року, виключений із партії 1933‑го. У 1930–1932 роках був за‑
ступником завідувача культпропу окружного й міського комітетів КП(б)У 
в Харкові.

Знав кілька іноземних мов —  польську, німецьку, англійську, чеську. Як 
науковець працював у сфері антропології, обіймав посаду заступника ди‑
ректора Українського НДІ історії матеріальної культури. Крім наукової 
роботи, від середини 1920‑х працював відповідальним редактором київ‑
ського журналу «Життя й революція», був заступником голови правлін‑
ня Всеукраїнського фотокіноуправління з художніх питань. Автор книж‑
ки нарисів «Листи з чужих країв» (1932).

Заарештували Євгена Черняка 11 травня 1933 року у справі «Україн‑
ської військової організації». У цій справі органи об’єднали багато вихідців 
із Західної України, хто в різний час і з різних причин вибрали Радянський 
Союз для проживання й фахової реалізації, як‑от родина Крушельницьких. 
23 вересня 1933 року судова трійка при Колегії ҐПУ УСРР засудила Євгена 
Черняка за обвинуваченням у «шкідництві на національно‑культурному 
фронті» до десяти років виправно‑трудових таборів. Покарання відбував 
на Соловках. Страчений 3 листопада 1937 року поблизу селища Медвежа 
Гора (нині Медвеж’єгорськ у Республіці Карелії, РФ) в урочищі Сандармох.

Євген Черняк

Обкладинка слідчої справи 
Євгена Черняка

Анкета обвинуваченого Євгена Черняка
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Слідство у справі Євгена Черняка почалося 11 травня 1933 року —  цим 
днем датовано постанову про початок слідства. Черняка заарештували як 
активного члена вигаданої «Української військової організації». Його за‑
хідноукраїнське походження стало, як і для багатьох інших, додатковою 
обтяжливою обставиною. В уяві слідчих приїзди західноукраїнських інте‑
лектуалів до Харкова були нічим іншим як виконанням завдань з‑за кор‑
дону та засилкою агентів буржуазії. Те, що в результаті в обвинувальному 
акті в ролі керівників «УВО» опинилися такі різні люди, як представник 
старшого покоління Юліан Бачинський, марксист Роман Роздольський 
і керівник справжньої УВО (до 1929 року) полковник Євген Коновалець, 
слідчих, ясна річ, не хвилювало.

Євген Черняк мимоволі став одним із тих, з кого почали розмотувати 
клубок уявних контрреволюційних організацій. Допити відбувалися, як 
засвідчують протоколи, що кілька днів: 24 травня, 1 червня, 11 червня, —  
і на кожному з них спливали «нові» подробиці з новими іменами. Біль‑
шість цих імен згодом фігуруватимуть у розстрільних списках як «біло‑
гвардійці‑терористи» в грудні 1934 року, у списках членів уявних філій 
ОУН та УВО у 1934–1935 роках, нарешті, у списках розстріляних у Сандар‑
моху 1937 року. Євгена Черняка реабілітовано у 1956 і 1957 роках.

Документи можна переглянути й завантажити на сайті Електронного 
архіву Українського визвольного руху.

Справа Євгена Черняка зберігається в Державному архіві Харківської 
області.

У колекції документів, представленій в Е‑архіві визвольного руху, 
містяться, зокрема:

• слідча справа Євгена Черняка
• матеріали очних ставок Євгена Черняка з Михайлом Яловим
• протоколи допитів
• виписка з протоколу про засудження до десяти років ув’язнення
• довідка про розстріл, видана в процесі реабілітації

Протокол допиту Євгена Черняка  
зі свідченнями

Протокол постанови «трійки»
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Вероніка Олександрівна Черняхівська —  письменниця, перекладачка, доч‑
ка Людмили Старицької‑Черняхівської й онука Михайла Старицького.

Народилася в Києві 1900 року. У 1918 році закінчила Другу Київську 
гімназію, якийсь час працювала в канцелярії Директорії. Знала давньо‑
грецьку, латинську, російську, французьку, німецьку, англійську мови. Пе‑
рекладала медичні праці й художню літературу, зокрема романи Джека 
Лондона, Еміля Золя, Чарльза Діккенса й інших. Писала для дітей, як‑от 
поема «Кап і Крап. Мандрівка двох крапельок води».

У 1920–1929 роках працювала на різних посадах, зокрема у відділенні 
American Relief Administration під час голоду у 1921–1923 роках. У 1926 році 
разом із батьком, професором‑гістологом, поїхала у відрядження до Німеч‑
чини як референт‑перекладач. У 1928 році слухала лекції в Берлінському 
університеті. У 1929 році повернулася до Києва.

Вероніку Черняхівську вперше заарештували у справі «Спілки визво‑
лення України», але незабаром відпустили, натомість заарештували бать‑
ків. Її саму повторно заарештували в січні 1938 року. 22 вересня 1938 року 
Вероніку Черняхівську засудили до розстрілу, але родичам повідомили 
про заслання в Сибір. Про справжню долю письменниці стало відомо тіль‑
ки 1990 року.

Після першого арешту Вероніці Черняхівській не оголошували, у чому її 
обвинувачують, тому через кілька днів після арешту, десь 19 жовтня, вона 
написала заяву з проханням пред’явити їй обвинувачення. Тільки 1 жовт‑
ня слідчий Ушаков сформулював обвинувачення Вероніки Черняхівської 

Вероніка Черняхівська

Обкладинка слідчої 
справи у справі «СВУ»

Постанова про арешт 
Вероніки Черняхівської

Заява матері Вероніки Черняхівської 
про дозвіл на побачення з дочкою
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в приналежності до таємної організації, яка мала на меті повалити радян‑
ську владу. Так само «заднім числом», того ж таки 1 жовтня, з’явилася по‑
станова про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

1 жовтня відбувся і перший допит Вероніки Черняхівської. У  протоколі 
свідчень вона описує себе як молоду жінку, зосереджену на собі та своїй 
сім’ї, яка ніколи не цікавилася «політикою» і яку злякала революція. Та‑
кож вона повідомила про свої контакти в Берліні з Дмитром Дорошенком 
і Сергієм Шеметом, виправдовуючись браком «характеру», що начебто не 
дало їй різко відмежуватися від знайомства.

3 жовтня 1929 року Вероніка Черняхівська написала заяву, у якій пояс‑
нила своє подвійне —  радянське і німецьке —  громадянство звичайною не‑
дбалістю. Черняхівська намагалася представити своє заміжжя з громадя‑
нином Німеччини Теодором Геккеном як цілком вдалий шлюб, у якому не 
виникало й думки про розлучення.

Проте слідчих цікавили дружні зв’язки і розмови батьків Вероніки, про 
що свідчить протокол другого допиту, який відбувся 9 жовтня 1929 року. 
У додаткових свідченнях від 11 жовтня 1929 року Черняхівська розповіла, 
що середовище, у якому вона зростала, об’єднувала національна ідея. А та‑
кож розповіла, що Сергій Єфремов через неї передавав звістки Дмитрові 
Дорошенку, з яким Черняхівська бачилася в Берліні. Причиною цієї неспо‑
діваної відвертості стало те, що Вероніку утримували в одиночній камері, 
про що вона написала в заяві від 12 жовтня 1929 року. Як випливає з про‑
токолів допитів, слідчих надзвичайно цікавила тема української емігра‑
ції в Берліні.

Протягом слідства Вероніці Черняхівській не дозволяли побачень із ро‑
дичами, попри заяви з відповідними проханнями її та її матері, Людмили 
Старицької‑Черняхівської. В останній день 1929 року Вероніку Черняхів‑
ську разом з документами справи відправили в Харків, у березні 1930‑го 
її відпустили. До повторного арешту й смертельного вироку залишалося 
сім років.

У 1950‑х роках Вероніку Черняхівську реабілітували, але про її долю 
й реабілітацію українське суспільство дізналося тільки 1990 року.

Документи можна переглянути й завантажити на сайті Електронного 
архіву Українського визвольного руху.

Справа Вероніки Черняхівської зберігається в Центральному державно‑
му архіві громадських об’єднань України.

У колекції документів, представлених в Е‑архіві визвольного руху, 
містяться, зокрема:

• матеріали справи Вероніки Черняхівської зі слідства  
у справі «СВУ» 1929 року

• справа Вероніки Черняхівської 1938 року
• акт про виконання вироку (розстріл)
• заява батьків Вероніки Черняхівської про дозвіл листуватися з дочкою
• прохання Людмили Старицької‑Черняхівської про побачення з дочкою
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Василь Михайлович Чечвянський (справжнє прізвище Губенко) —  україн‑
ський письменник‑гуморист, журналіст і редактор.

Народився 1888 року на хуторі Чечва біля містечка Грунь Зіньківського 
повіту Полтавської губернії (нині Охтирський район Сумської області). Був 
старшою дитиною в багатодітній родині, його молодший брат —  письмен‑
ник‑гуморист Павло Губенко, відомий під псевдонімом Остап Вишня. Осві‑
ту Василь здобув у Київській військово‑фельдшерській школі, згодом пра‑
цював у військових госпіталях, брав участь у Першій світовій війні, служив 
у Красній армії. Під час служби почав писати фейлетони. Згодом працю‑
вав у Ростові, Полтаві, з 1924 року —  в Харкові, зокрема редактором сати‑
рично‑гумористичного часопису «Червоний перець».

Василя Чечвянського заарештували на початку листопада 1936 року 
в Харкові. Його звинуватили в участі в «контрреволюційній терористич‑
ній організації», яка мала на меті боротися з радянською владою. Розстрі‑
ляли Василя Чечвянського 15 липня 1937 року в Києві.

У перші дні після арешту Василь Чечвянський «визнав» свою участь 
у «контрреволюційному підпіллі». «Національну політику радянської вла-
ди на Україні я розглядав як “політику придушення всього українського”… Я був 
українським фашистом та прибічником фашистської влади на Україні», —  ні‑
бито сказав письменник на одному з допитів.

Традиційно НКВД цікавила творчість митця. Серед своїх «контрре‑
волюційних творів» Василь Чечвянський назвав «Переливання крові». 

Василь Чечвянський

Анкета заарештованого Василя Чечвянського-Губенка  
від 4 листопада 1936 року

Обкладинка архівно-слідчої 
справи письменника
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Письменник Олексій Савицький‑Ґедзь так прокоментував діяльність жур‑
налу «Червоний перець»: «Друкувалися в журналі наймерзенніші пасквілі на 
радянську дійсність, а також фабрикувалися і друкувалися різноманітні контр-
революційні анекдоти. Журнал “Червоний перець” був місцем збіговиськ україн-
ського контрреволюційного підпілля».

На допиті в січні 1937 року Василь Чечвянський «зізнався», що і його 
брат, Остап Вишня, мав терористичні наміри щодо керівників партії 
в Україні —  Косіора й Постишева, бо вважав їх винними в самогубстві Ми‑
коли Хвильового.

Під час обшуку в Чечвянського вилучили літературу, зокрема його тво‑
ри, згодом ці книжки знищили «шляхом спалення». До справи долучили 
перелік «контрреволюційних» і «націоналістичних» видань.

У лютому 1937 року в НКВД вирішили перевести письменника до Києва. 
Протягом перебування в тюрмі в Чечвянського розвинувся правобічний 
плеврит, і перевозити хворого можна було лише в теплому вагоні. 13 бе‑
резня по прибуттю Чечвянського обшукали в київському НКВД.

«Ми вважали, що в Україні відбувається розгром українських літературних 
сил, що українську літературу утискають, що українська література тягнеть-
ся на поводу в безвідповідальних осіб. Письменники-гумористи… обстоювали сво-
єрідну теорію “про неможливість сміятися в радянських умовах”», —  сказав Ва‑
силь Чечвянський на допиті в київському НКВД.

Проте на закритому судовому засіданні письменник заперечив усі ці 
свої ці зізнання і заявив, що не визнає себе винним, а свідчення давав ви‑
мушено під тиском слідства та із застосуванням сили. У липні 1937 року 
письменнику‑гумористу винесли вирок —  найвища міра покарання. Васи‑
ля Чечвянського розстріляли 15 липня 1937 року в Києві.

Після смерті Сталіна родичі наважилися звернутися в КҐБ щодо пере‑
гляду справи Василя Чечвянського. Дружина письменника писала, що піс‑
ля переведення чоловіка з Харкова в Київ 1937 року про нього не було жод‑
них відомостей. «Під час його перебування в харківській тюрмі я мала з ним 

Тематична колекція на сайті Е‑архіву містить понад 60 документів 
зі справи Василя Чечвянського, серед них:

• ордер на обшук і арешт, протокол обшуку
• анкета заарештованого Василя Чечвянського‑Губенка
• протоколи допитів письменника і свідків та протоколи очної ставки
• перелік вилучених «контрреволюційних» 

і «націоналістичних» книжок
• акт медичної комісії з висновком про стан здоров’я підсудного
• вирок Військової колегії Верховного суду СРСР 

у справі Василя Чечвянського‑Губенка
• довідка про виконання вироку (розстріл)
• заява Надії Губенко з проханням переглянути справу її чоловіка
• відгуки письменників Юрія Смолича і Максима Рильського  

про Василя Чечвянського‑Губенка
• постанова про скасування вироку в справі Василя Чечвянського‑

Губенка і закриття справи за відсутністю складу злочину та інші

Обкладинка журналу 
« Червоний перець»  
за 1928 рік
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побачення, під час яких він мені говорив про застосування до нього під час слід-
ства фізичних і психічних заходів впливу», —  писала вдова.

Надію Губенко, дружину Василя Чечвянського, засудили до 8 років ви‑
правно‑трудових таборів. Двоє синів подружжя виховувалися в дитбудин‑
ках. Старший син загинув під час Другої світової війни як солдат Красної 
армії. Надію Губенко звільнили після шести років таборів за станом здо‑
ров’я: жінка захворіла на рак і була у важкому нервовому стані.

У 1956 році справу Василя Чечвянського‑Губенка припинили за відсут‑
ністю складу злочину. За зверненням дружини родині Губенків поверну‑
ли кошти за вилучене майно Василя Чечвянського.

За рік до проголошення незалежності України архів КҐБ поповнився но‑
вою довідкою: до спецслужби звернувся онук Василя Чечвянського. Йому 
пояснили, що діда розстріляли необґрунтовано, місце поховання невідоме.

Документи зі справи Василя Чечвянського можна переглянути й заван‑
тажити на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

Справа Василя Чечвянського‑Губенка зберігається в Архіві управління 
СБУ в Харківській області.

Заява Надії Губенко з проханням  
дати вказівку про перегляд 
справи її чоловіка

Постанова про притягнення 
Василя Чечвянського-Губенка 
як обвинуваченого за статтями 
54-10, 54-11 КК УСРР
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Ярина Цимбал

Публікація: Локальна історія

Найяскравіша сторінка в біографії Костя Буревія —  блискуча літературна 
містифікація. Він творець легендарного футуриста і дипкур’єра Едварда 
Стріхи. Мало хто знає, що сам Буревій прожив половину життя під псевдо‑
німом, а його власне прізвище зовсім інше.

Ціле життя Костя Буревія нагадує містифікацію. А в кривавих 30‑х його 
розстріляли за вигаданий замах на Сталіна.

Між іменами і назвами
Справжнє прізвище, на відміну від красивого й романтичного псевдоніма 
«Буревій», у нього було прозаїчним і навіть трохи грубим —  Сопляк. У руси‑
фікованому варіанті —  Сопляков.

У молодому віці Буревій почав політичну кар’єру, трохи пізніше —  літера‑
турну. Ховатися за вигаданими іменами для нього стало звичкою. Ховався 
він так добре, що більшість досі не знає про Соплякова. Навіть українська 
Вікіпедія не довіряє російській і вважає реальним прізвищем «Буревій».

З місцем народження помиляються обидві Вікіпедії. Кость Степанович 
Сопляков народився в слободі Євстратівка Острогозького повіту Воронезь‑
кої губернії. Слободу в першій половині ХVІІІ століття заснували україн‑
ські селяни і назвали Меженкою —  як річку, на якій вона стояла. Згодом по‑
міщиця Куколєвська продала село Євстрату Куликовському, і воно стало 
Євстратівкою. Очевидно, Великою Меженкою називався якийсь хутір. Про‑
те сьогодні ця назва не збереглася навіть як місцевий топонім.

Сам Буревій в анкеті арештованого вказав місцем свого народження 
Євстратівку. Там‑таки в 1930‑х жили його брат Павло і сестра Пелагея, обоє 
працювали в місцевому колгоспі.

В анкеті Буревій зазначив ще й іншу дату народження: не 2 серпня, яке 
тепер фігурує у довідниках, а 12 травня.

Останнє важливе в анкеті: національність —  українець.

Говорити «только по-русскі»
«Я мав нещастя народитися з інстинктом грамотності… зі спрагою знан‑
ня в неграмотній сім’ї селянина‑українця. Дитинство я провів на батьків‑
щині, в глухій слободі одного з українських повітів Воронезької губернії», —  
писав Буревій в автобіографічній статті «Вне родной культуры».

Сопляк, Буревій і Стріха :  
український націоналіст 
в особі російського есера

Кость Буревій  Фотокопія  
Архів-музей імені Дмитра 
Антоновича УВАН у США
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Малий Кость —  так його називали в родині —  мріяв стати розумним. Він 
знав, що для цього треба вчитися, тому дуже хотів до школи. Однак там 
його чекало жорстоке розчарування.

«Добре пам’ятаю, з якою радістю я наближався вперше до заповітного 
старого будиночка школи, повторюючи дорогою присягу, що, попри все, я 
не вийду зі школи, доки не складу іспит. Незважаючи на такий героїчний 
настрій, я все‑таки не зміг відповісти вчительці на її питання про мій вік, 
ім’я і прізвище, бо вчителька говорила “по‑панськи” і її мови я не розумів… 
Потім мені, як і іншим новачкам, було наказано говорити в школі і від‑
повідати вчительці “только по‑русскі”; а що це значить —  “только по‑рус‑
скі” —  ми рішуче не розуміли. Згодом дізналися, що “по‑русскі” і “по‑пан‑
ськи” —  одне й те саме. Спочатку це навіть подобалося, адже багато хто ще 
до школи гралися в “панів” і знали, що це не важко, треба тільки частіше 

“штокать”», —  згадував Буревій.
Ще одне здивування —  вчителька сказала хлопцеві, що його не так звати. 

Досі він не знав, що українське Кость —  це російське Константін.
Учителька вела уроки незнайомою російською мовою, вчитися було 

дуже важко. До Різдва в класі залишилася тільки половина учнів. Части‑
на школярів «читала» не по книжці, а по пам’яті —  діти просто зазубрюва‑
ли урок, доки наставниця зачитувала вголос. Діти вважали, що секрет гра‑
мотности полягає у швидкості читання, тому на перервах змагалися, хто 
швидше проторохтить сторінку з книжки. «Як горохом об стіну», —  говори‑
ла вчителька. У другому класі діти не знали, що текст треба не просто чи‑
тати, а ще й розуміти. Це стало для Костя Соплякова черговим відкриттям.

«Хохли» проти «москалів»
Та навіть у тих русифікаторських умовах виникало «національне питан‑
ня». Коли Кость перейшов до четвертого класу, в євстратівській школі з’я‑
вилася нова вчителька. Вона захопилася красою української мови і почала 
вчити її від дітей. Це сприяло й ближчому спілкуванню.

Якось старші учні дізналися з уроків історії, що «великороси —  це “мо‑
скалі”, а малороси —  ми, “хохли”», і попросили вчительку розповісти про 
своїх предків, які жили до Богдана Хмельницького. Вчителька знітилася, 
відповіла ухильно.

Іншим разом вона завважила, що «діти “москалів” набагато здібніші за 
“хохлят”». «На питання, чому ж це так, відповіла: “Так уже Бог дав”», —  зга‑
дував Кость Сопляков. На вечірній молитві хлопець дорікав Богові і запи‑
тував, «чим йому миліші за нас “москальчата”, що він наділив їх більши‑
ми здібностями».

Кость навчився непогано читати, але граматика російської мови йому 
зовсім не давалася. Хлопець дійшов висновку, що у нього «тяму нема» і на‑
віть спробував покинути школу. Батьки повернули учня назад. І хоча шко‑
лу він закінчив із похвальною грамотою, але, за власним зізнанням, не міг 
написати без помилки і двох фраз.

Саме ця вчителька вперше прочитала в класі вголос українську книжку 
зі шкільної бібліотеки. Так Кость дізнався, «що і “малоросійською” мовою є 
книжки і доволі цікаві». Він почав розшукувати й вимінювати літературу 
у своїх товаришів. Збирав гроші, щоб купити книжки в книгарні.

Поява в хлопця повісти Нечуя‑Левицького «Кайдашева сім’я» стала 
в слободі «цілою подією»: «Її читали і слухали з таким захватом, з яким 



46 Справи двадцятих. Статті

у нас не читалася ще жодна книжка». Щоб купити дешеве видання «Кобза‑
ря», Кость пожертвував свій місячний бюджет. Для хлопця «Кобзар» став 
євангелією і заново пробудив жагу до знань.

До 1906 року Кость передплачував один український журнал, читав 
Котляревського, Куліша, Марка Вовчка й інших. У саморозвитку і станов‑
ленні національної самосвідомости велику роль зіграла українська преса.

Арешти і народження Буревія
У 1905 році Сопляков вступив у Партію соціалістів‑революціонерів. Тоді ж 
таки його вперше заарештували за участь в аграрних заворушеннях. По‑
щастило —  справу припинили.

У квітні 1907‑го в слободі Розсош на зборах есерів обрали повітовий ко‑
мітет. До його складу від Євстратівки ввійшов Костянтин Сопляков, який 
тоді працював писарем на Розсошанському винорозливному заводі. Того 
року його вдруге заарештували —  і знову відпустили.

У 1911 році в панських маєтках довкола Розсоші одна за одною спа‑
лахнули пожежі. Селяни з довколишніх сіл охоче за ними спостерігали, 
але гасити відмовлялися. Слідство встановило, що пожежі були справою 
місцевих есерів. Повітовий справник повідомляв губернаторові: «Маючи 
у своєму розпорядженні відомості про неблагонадійність селянина слобо‑
ди Євстратівка Соплякова Костянтина і визнаючи залишати його на волі 
небезпечним для загального спокою, призначив арештованого до утри‑
мання в Острогозькій тюрмі».

Сопляков отримав вирок —  адміністративне заслання терміном на два 
роки в Олонецьку губернію. Так він опинився в місті Пудож у далекій Ка‑
релії. Заслали і його братів —  старшого Павла й молодшого Єфима.

Під час цього заслання есер Сопляков активно дописував в українську 
пресу. У газеті «Рада» з’явилася його нотатка «Українська пісня на півно‑
чі» з підзаголовком «Лист з Олонії» і підписом «Кость Сопляк». У журна‑
лі «Украинская жизнь», який виходив у Москві за редакцією Симона Пет‑
люри, —  стаття «Вне родной культуры». Її було підписано «Константин 
Сопляк».

Із Карелії через два роки Сопляков поїхав у Петербург. Там склав іспити 
на атестат зрілости. З літа 1913‑го долучився до видання лівонародниць‑
кої есерівської газети «Вольная мысль».

У 1914‑му його знову заарештували і вислали на три роки у Східний Си‑
бір. Десь тоді Сопляков почав писати вірші російською мовою. За місцем їх‑
нього написання можна уявити його арештантський етап: Петроградська 
одиночна тюрма, Єнісей.

Із цього заслання Кость утік. Повернувся в Петроград, працював у під‑
піллі, займався організаційною роботою. У 1916‑му його заарештували 
в Пензі у справі страйкового комітету. Правосуддя поставилося до бунта‑
ря суворіше, ніж дотепер, —  5 років заслання до Сибіру. Під віршами зно‑
ву вказано місця: знаменита пітерська тюрма «Крєсти», Єнісей, Краснояр‑
ська тюрма.

У 1917 році вірші Соплякова завдяки зусиллям Воронезького комітету 
Партії соціалістів‑революціонерів вийшли окремою збіркою «Тюремные 
песни». На обкладинці вперше офіційно зафіксовано псевдонім —  Клим 
(саме так, не Кость) Буревій.

Кость Буревій  Фотокопія  
Архів-музей імені Дмитра 
Антоновича УВАН у США
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Мрії про демократію
Із цього заслання Буревія звільнила революція: у березні 1917 року він 
вийшов на волю по амністії й повернувся у Вороніж. У грудні його обрали 
в Центральний комітет Партії соціалістів‑революціонерів, а незабаром він 
почав боротьбу з більшовиками. У 1918 році він став членом Центральної 
Ради в Києві, куди його послала з мандатом Воронезька есерівська Рада се‑
лянських депутатів.

Буревій підтримав створення в Самарі КОМУЧа (російською «Комитет 
членов Учредительного собрания») —  першого антибільшовицького уряду, 
який претендував на статус всеросійського. І став одним із керівників пов‑
стання на Поволжі.

Проте КОМУЧ зазнав краху. Буревій спільно з лідерами комітету засну‑
вав групу «Народ», яка вважала «білий рух» іще гіршою загрозою і пропо‑
нувала повністю припинити збройну боротьбу з більшовиками. У відпо‑
відь ЦК партії есерів ухвалив рішення розпустити групу. «Народ» відповів 
на це демаршем і заявив про вихід із партії. Так 1919 року виникла Мен‑
шість партії соціалістів‑революціонерів (МПСР). До її центрального орга‑
нізаційного бюро ввійшов і Буревій.

Група «Народ» обіцяла, попри все, йти до спільної мети: «І водночас бу‑
демо продовжувати нашу ідейну боротьбу з більшовизмом, з’ясовуючи іс‑
тинну програму соціалізму в сучасних умовах; збираючи й організовуючи 
сили демократії на цій програмі, добиваючись перевиборів рад на осно‑
ві повної свободи усної і друкованої агітації всіх соціалістичних партій та 
відмови від партійної диктатури».

Від імені МПСР Кость Буревій і Володимир Вольський виступали на Все‑
російських з’їздах Рад 1919 і 1920 років. Вони вимагали, зокрема, перегля‑
нути функції «надзвичайних комітетів» і засади конституції —  запровади‑
ти загальне виборче право, право слова для робочих, свободу преси, зборів, 
надати свободу дій соціальним і політичним партіям, які не ведуть бо‑
ротьбу з радвладою тощо.

Група «Народ» проіснувала до 1922‑го. Того року Буревія двічі заареш‑
товували за антирадянську діяльність. У лютому його три місяці протри‑
мали під вартою і випустили по амністії. А після липневого арешту колегія 
Верховного трибуналу при всесоюзному уряді засудила Костя на два роки 
заслання в Ташкент. Однак за наказом із Державного політичного управ‑
ління його повернули в Москву.

«Москва повнісінька антисемітів»
Буревій назавжди покинув політичну діяльність і вже ніколи не фігуру‑
вав під справжнім прізвищем Сопляков. Десь 1923 року він почав відвіду‑
вати Український клуб у Москві, що містився на вулиці Тверській, 27. Там 
познайомився з українськими письменниками, які заснували Москфіль‑
гарт —  московську філію Спілки пролетарських письменників «Гарт». Ліде‑
рами групи були Володимир Гадзінський, Гео Коляда, Іван Дорожній.

«Гарт» незабаром розпався і в Україні, і в Москві. Тоді московські укра‑
їнці заснували власну групу і видавництво «СіМ» —  «Село і Місто». У «СіМі» 
вийшов двотомник Тараса Шевченка за редакцією Гадзінського і Буревія.

Кость Буревій витрачав багато часу на організаційну роботу, навіть 
коли це шкодило власним творчим планам. На початку 1928‑го «Чотири 

Кость Буревій  Фотокопія  
Архів-музей імені Дмитра 
Антоновича УВАН у США
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місяці чортячої праці ухлопав я на організаційну роботу: укр. театр‑сту‑
дія тепер у Москві став фактом». Ідею українського театру Буревій вино‑
шував ще з 1925 року. Він поклав на це багато сил, хоча сам скромно ствер‑
джував, що його «роль маленька, роль напівлегального “поджигателя” 
громадської думки біля цієї ідеї». Заради цієї справи Буревій покинув уже 
розпочату драму «Павло Полуботок», яку потім так і не зміг опублікувати.

Восени 1927‑го Буревій задумав цілий альманах. Суть програми бачив 
«у питанні про “боротьбу двох культур”», і сам збирався писати статтю про 
«взаємини двох культур». Це була чергова спроба вирішити «національне 
питання», яке мучило Костя Соплякова і його однокласників у євстратів‑
ській школі на Вороніжчині.

У Москві жилося непросто, однодумців було мало. У листі в Харків Бу‑
ревій переказував свої враження від розмови з російськими інтеліген‑
тами: «Я вже давно почуваю себе таким же пролетарем, яким був в дово‑
єнному Петербурзі. Можу витратити силу енергії на громадське діло, але 
копійки заробити не вмію. Серед знайомих багацько безробітних, а ті, що 
працюють, стали справжніми “чинушами”. Рідко де трапиться душа жива, 
щоб не говорила про євреїв, щоб цікавилась сучасною літературою та мала 
якісь перспективи. В масі москвич живе без перспективи, живе обивате‑
лем, що нікому не хоче вірити. Росте антисемітизм й наростає російський 
шовінізм. Виною цьому велика кількість євреїв на відповідальних посадах. 
Так, по крайній мірі, говорять антисеміти, а їх повнісінька Москва й більш 
усього у ВКП. Якась задушлива атмосфера: росіяне не знали національно‑
го питання і тепер караються за це шовінізмом, а шовінізм виснажує, су‑
шить психіку, утворює громадське болото».

Кость Буревій (перший 
справа), Андрій Чужий 
(другий справа), Гео 
Коляда (другий зліва)  
Москва, середина 1920-х  
Фотокопія   
Архів-музей імені Дмитра 
Антоновича УВАН у США
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Майстер літературних провокацій
Буревій писав критичні розвідки про письменників‑класиків і про сучас‑
ників —  Архипа Тесленка, Павла Тичину, Валер’яна Поліщука, про актора 
Амвросія Бучму. Стосунки з письменниками Великої України складалися 
непросто, зокрема через його сварливий характер.

Буревій нікого не любив. На літературну дискусію, що розгорілася 
в Україні, 1926 року відгукнувся полемічною брошурою «Европа чи Росія. 
(Про шляхи розвитку сучасної літератури)». Видав її своїм коштом. Висту‑
пив проти Хвильового, і той не забарився з відповіддю в памфлеті «Аполо‑
гети писаризму».

Буревій глузував з ваплітян —  «“академіків”, нудних і юмористичних», 
підтримував пролетарських письменників і навіть написав заяву на вступ 
до Всеукраїнської спілки пролетарських письменників. Це не завадило 
йому пізніше друкуватися у хвильовістському «Пролітфронті» і спільно 
з колишніми ваплітянами (Вільна академія пролетарської літератури) ве‑
сти боротьбу з футуристами. Саме Буревій узаконив ототожнення футу‑
ризму й фашизму. Футуристів не любив і взявся їх містифікувати. Стра‑
шенно потішався, коли в «Новій генерації» прийняли творчість Едварда 
Стріхи за чисту монету.

«Вірте мені —  хочу покинути якшання з укр. літературою: нема стимулу. 
Пишу, а його не друкують. Зате друкують Досвітніх, Гадзінських… З 1 бе‑
резня, коли перед мною будуть такі ж обрії, як сьогодні, становлюсь ро‑
сійським літератом […] Укр. літературу буду вивчати, а писати про неї буду 
лише по‑російськи. Зараз я дуже злий на літпаскудство і можу тільки глу‑
зувати з приводу того, що моїх серйозних статей не друкують, а дуракава‑
ляння —  пародії мої пішли в ход», —  зізнавався Буревій своєму харківсько‑
му конфіденту.

Іронія в тому, що пародійний Едвард Стріха здобув собі більше слави 
в українській літературі, ніж його автор Кость Буревій.

Кость Буревій  Фотокопія   
Архів-музей імені Дмитра 
Антоновича УВАН у США
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«Пародези  Зозендропія  
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Фото надала авторка

http://litakcent.com/2020/07/08/yevropeyskiy-vurkagan-kumir-i-dushka-p-yat-nayguchnishih-mistifikatsiy-20-h-rokiv/
http://litakcent.com/2020/07/08/yevropeyskiy-vurkagan-kumir-i-dushka-p-yat-nayguchnishih-mistifikatsiy-20-h-rokiv/
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Від націоналізму —  до тероризму
Із 1929 року Кость Буревій із родиною жив у Харкові. Проте заарештували 
його в Москві, на квартирі українського поета і давнього приятеля Андрія 
Чужого (Сторожука), де він зупинився під час чергового приїзду в радян‑
ську столицю.

У Буревія було мало друзів. Це видно навіть з архівно‑кримінальної 
справи. У короткому переліку московських знайомих фігурують лише ро‑
сійські есери і російські лефівці («Левый фронт искусств»). Серед україн‑
ських письменників, з якими підтримував контакти, згадував головно 
драматургів і критиків —  Миколу Куліша, Якова Мамонтова, Олександра Бі‑
лецького, Юрія Лавріненка, Михайла Доленга. Крім них, іще Валер’яна По‑
ліщука і Валер’яна Підмогильного.

Буревія звинувачували в контрреволюційній діяльності і буржуазному 
націоналізмі.

Він намагався пояснити: «В організованій контрреволюційній діяльно‑
сті участи не брав. Єдине, що я допускаю, це те, що в бесідах зі своїми зна‑
йомими міг висловлювати свою думку з низки питань, у яких я мав розхо‑
дження з лінією політики радянської влади, точніше, не завжди розумів 
лінію партії, і мої висловлювання могли сприйматися як антирадянські. 
Я дуже болісно переживав колективізацію в Україні, продовольчі усклад‑
нення, які мали місце. Я вважав і вважаю, що в національній політиці Ко‑
муністичної партії України є елементи шкідництва. Їх я бачу в тому, що 
тривалу лінію партії в національному питанні було потім різко і круто змі‑
нено, до того ж при цьому мали місце й перегини. Я не розумію, як майже 
всіх галичан могло бути викинуто за рамки радянського суспільного жит‑
тя. З цих питань я говорив зі своїми знайомими».

З протоколу допиту Костя Буревія   
Фото: Електронний архів 
визвольного руху (avr org ua)

З протоколу допиту Костя Буревія   
Фото: Електронний архів 
визвольного руху (avr org ua)

Акт про виконання смертного 
вироку у справі Костя Буревія 
й інших  Київ, 17 грудня 1934 року   
Фото: Електронний архів 
визвольного руху (avr org ua)

https://avr.org.ua/?idUpCat=2418
https://avr.org.ua/?idUpCat=2418
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Буревій не приховував ні своєї есерівської діяльности, ні своєї участи 
в КОМУЧі і в антибільшовицьких повстаннях на Поволжі. Зрештою, його 
справжнє минуле не мало значення, так само як виправдання. Остаточ‑
ний присуд —  «організація підготовки терористичних актів проти праців‑
ників радянської влади».

Як повідомили в урядовій газеті, суд установив, що більшість обвину‑
вачених прибули в СРСР через Польщу й Румунію з терористичною метою, 
а при обшуку в них вилучили револьвери й гранати. Буревію приписува‑
ли замах на самого Сталіна. Згідно з висновком слідства, для цього він ні‑
бито і їздив до Москви.

Костя Буревія розстріляли в Києві 17 грудня 1934 року. Його дружина 
й донька в роки війни емігрували і вивезли його архів за кордон. Найяскра‑
вішим посмертним виданням стала книжка «Едвард Стріха. Пародези. Зо‑
зендропія. Автоекзекуція» (1955).

У кінці 1920‑х Буревій писав у листі: «Взагалі, хочу перебудувати своє 
життя так, щоб більше часу витрачати на літературну працю й занехая‑
ти сурогати громадянської діяльности». Та в підсумку політична кар’єра 
й дотепна містифікація переважили його літературну творчість.

Статтю підготовлено в рамках проєкту «Українські митці 1920-х у фокусі ра-
дянських спецслужб», що його реалізує Центр досліджень визвольного руху за під-
тримки Українського культурного фонду. Більше документів про митців —  на 
сайті Електронного архіву українського визвольного руху.

Авторка щиро дякує Тамарі Скрипці (УВАН), Олені Тихоненко (Книжкова пала-
та України) і Богданові Цимбалу (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України) за допомогу з ілюстративним матеріалом.

https://avr.org.ua/
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Ярина Цимбал 

Публікація: ЛітАкцент

Українські гумор і сатиру ХХ століття неможливо уявити без Остапа Виш‑
ні, та й не треба. А проте не один він смішив, розважав і колов своїм са‑
тиричним пером у наших шалених 1920‑х. Вишня був першим фактич‑
ним редактором журналу «Червоний перець», який почав виходити ще 
1922 року. Номінальним редактором значився Валер Проноза, тобто Ва‑
силь Еллан‑Блакитний, який і придумав журнал гумору й сатири.

На початку 20‑х із гумористами в країні було сутужно. Крім Вишні, гу‑
морески, головно на політичну тему, писав Кость Котко (Микола Люб‑
ченко), байки віршували сам Проноза та Сергій Сліпий (Сергій Пилипен‑
ко), але ні для кого з них це не було основним жанром. Дійшло до того, що 
в анонсах нового журналу серед його співробітників мусили вказувати різ‑
ні псевдоніми однієї людини. Той‑таки Остап Вишня дописував у «Черво‑
ний перець» і як Вишня, і як П. Грунський, і як Павло з Грунь, і під різни‑
ми криптонімами.

І хоча в журналу від самого початку були суперкруті ілюстратори, вони 
не змогли витягнути на собі цілого воза. Вийшло два числа —  і на тому 
«Червоний перець» припинився. На щастя, не назавжди.

Журнал поновився 1927 року, і цього разу все було набагато серйозніше, 
якщо можна так сказати про часопис гумору й сатири. Команда ілюстра‑
торів почасти збереглася, її доповнили Анатоль Петрицький, Лев Каплан, 
Яків Бельський, Семен Зальцер, Бе‑Ша, Самум та інші. Головне ж —  у «Чер‑
воний перець» прийшли письменники‑гумористи, які становили кістяк 
редакції і без яких відтоді не обходилося жодне число. Серед них Василь 

Смішно й без Вишні : 
найвеселіша трійця 
наших 20-х

http://litakcent.com/2021/08/25/smishno-y-bez-vishni-nayveselisha-triytsya-nashih-20-h/
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Чечвянський і Юхим Ґедзь. А третій із цього знаменитого тріумвірату, Юрій 
Вухналь, у «Червоному перці» якраз і не друкувався, бо писав насамперед 
для молоді, а тому отаборився в газеті «Комсомолець України».

Ну, так, ці троє не стали «мільйонерами», як Остап Вишня, не збирали 
натовпи на літературних вечорах, а проте були дуже популярними авто‑
рами. Скажімо, багато хто із сучасників уважали Василя Губенка (Чечвян‑
ського) цікавішим гумористом, ніж Павло Губенко (Остап Вишня). Вишня 
писав насамперед про село і для села, але містяни так само потребува‑
ли веселих жанрів і «Вишневих усмішок» театральних чи літературних їм 
було замало. Широкий попит на гумор і сатиру задовольняли автори «Чер‑
воного перцю». Чечвянський, Леонід Чернов, Сергій Чмельов, Юрій Золо‑
тарьов писали майже винятково про місто і містян, Вухналь і Ґедзь мали 
собі постійних героїв із селян, але так само багато писали про місто.

А ще вони всі вміли самі над собою пожартувати. Василь Чечвянський 
навіть написав пародії на своїх товаришів, колег по перу, а Борис Фрід‑
кін намалював на них дружні шаржі. Завдяки їм ми маємо колективний 
портрет гумористів 20‑х, але сьогодні розповісти про кожного з них я вам 
не можу. І місця не вистачить, і тому що про декого ми нині знаємо тіль‑
ки імена та перелік їхніх видань у бібліотечному каталозі. Отож розповідь 
про Михайла Бондаренка, Олафа Кракена чи Миколу Бриля відкладемо на 
майбутнє, а сьогодні трішки —  про найвеселішу трійцю наших 20‑х.

Василь Чечвянський
(справжнє ім’я Василь Михайлович Губенко)
(1888–1937)
Роки книговидання: 1928–1934
Доробок: 16 книжок гумору і сатири
Загальний тираж: 214 000 примірників

Звичайно, бути братом Остапа Вишні непросто —  ти завжди приречений на 
порівняння. А проте Василя Губенка це, схоже, не бентежило. Братом він 
був старшим, друкуватися почав раніше, ще під час Першої світової в ар‑
мійській пресі, а талантом гумориста природа його обдарувала так само 
щедро.

Народився Василь Михайлович Губенко 1888 року на хуторі Чечва біля 
містечка Грунь Зіньківського повіту Полтавської губернії (нині це в Охтир‑
ському районі Сумської області). І був старшою дитиною в багатодітній ро‑
дині Губенків. Через рік народився брат Павло. Коли обидва почали пи‑
сати, то «розподілили» між собою топографічні псевдоніми: один став 
Чечвянський, а другий —  Грунський. Обох старших синів батько після шко‑
ли послав у Київську військово‑фельдшерську школу —  це була нагода без‑
коштовно дати їм освіту. Василь працював у військових госпіталях, воював, 
після того ще служив у Красній армії, працював у Ростові, потім у Полтаві.

На той час його молодший брат Павло вже підкорив столицю й цілу 
Україну. Його перші книжки вийшли 1924‑го, одразу кілька, й одразу поча‑
лися перевидання. «Діли небесні» протягом 1924–1925 витримали чотири 
перевидання загальним накладом 30 тисяч. Гуморески про культурне бу‑
дівництво «Кому веселе, а кому й сумне» виходили не так часто, лише раз 
на рік, 1927‑го їхній загальний тираж сягнув 27 тисяч. А сатиричні п’єски 
стартували з тиражів у 10–15 тис. примірників.

Василь Чечвянський  
Дружній шарж 
Бориса Фрідкіна
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Павло активно залучав Василя до літературної і журналістської діяль‑
ности. У Полтаві той став постійним дописувачем журналу «Всесвіт» (що 
його теж, як «Червоний перець», заснував Еллан‑Блакитний і який, на від‑
міну від «Черперцю», виходив стабільно), зокрема інформував про теа‑
тральні справи в місті. Нарешті восени 1926 року Василь перебрався з Пол‑
тави до Харкова й одразу став відповідальним секретарем відродженого 
«Червоного перцю». Уже наступного року вийшла його перша збірка гумо‑
ресок «Царі природи».

Журнал свого автора й секретаря рекомендував так: «Василь Чечвян‑
ський. Шахіст і гуморист. Талановитий шахіст серед гумористів і талано‑
витий гуморист серед шахістів. Секретар редакції, але ще не битий. Улю‑
блені вирази: “Не піде!”, “Піде!”, “Товаришу, зайдіть завтра”. Пише багато. 
Найвидатніший його твір такий: Передплачуйте “Червоний перець”. Пе‑
редплатна ціна на місяць —  30 копійок…»

Як стверджував Юрій Смолич, у житті Чечвянський був не менший ви‑
тівник і дотепник, ніж на папері. «Як відомо, добрий гуморист і непере‑
вершуваний хохмач, далеко випередивши в цьому свого молодшого бра‑
та (Вишню).

Але хохми його не завжди були безобідними. Скажімо, колись він вирі‑
шив зробити “психологічний експеримент”. Зібравшись якось, як звичайно, 
у Парфішки (Сумська, 11, у підвалі біліардна й ресторанчик на п’ять‑шість 
столиків) з усією братією гумористів, він замовив Парфішці приготувати 
зайця, якого щойно застрелив на полюванні. Заяць був дуже смачний —  з’ї‑
ли до кісточки. Тоді Василь і каже, що то був не заяць, а… кицька. Двоє тут 
же “поїхали в ригу” (либонь, Вухналь і Ґедзь)… За якийсь час, вже перепро‑
сивши й діставши прощення, Василь знову запросив усіх тих до Парфіш‑
ки на зайця, цим разом справді намовивши Парфішку приготувати “під 
зайця” звичайну кішку. Всі їли, похваляли, і ні з ким нічого не трапилося. 
Василь не признавався, що то була кішка, років зо два. Коли ж за два роки 
в тій же компанії признався, то Вухналя знову змлоїло…

Питаємо Чечвянського: Василю, нащо це тобі було потрібно, яка “мо‑
раль”? —  А так, відказав Василь, що слово дужче за діло, тепер я це точно 
знаю…»



Смішно й без Вишні… 55

Юрій Вухналь
(справжнє ім’я Іван Дмитрович Ковтун)
(1906–1937)
Роки книговидання: 1927–1930
Доробок: 10 книжок гумору й сатири
Загальний тираж: бл  70 000 примірників

Це нічого, що доробок Вухналя на перший погляд такий скромний, навіть 
на тлі колег по перу Чечвянського й Ґедзя, не кажучи вже про Вишню. Адже 
він не менше уславився і під справжнім прізвищем —  як Іван Ковтун, автор 
оповідань, нарисів, романів для дітей та юнацтва і не тільки. Його пригод‑
ницько‑фантастичний роман «Азіатський аероліт» став окрасою антології 
фантастики 20‑х років «Атом у запрязі» (2017).

Іван Дмитрович Ковтун був, певно, наймолодшим серед червонопер‑
чан і взагалі гумористів, і шлях його в літературу був найкоротшим. Він 
народився 1906 року в селі Чорнобаївка Ізюмського повіту Харківської гу‑
бернії (тепер у тому самому районі тієї самої области). Після гімназії всту‑
пив на дворічні педагогічні курси імені Сковороди, де викладало чимало 
письменників, як‑от Майк Йогансен, а відтак і студенти активно почина‑
ли писати. Ковтун яко хлопець із села з двох наявних тоді в Харкові літор‑
ганізацій вибрав Спілку селянських письменників «Плуг». Уже 1925 року 
вийшла його перша книжка —  оповідання «Червоні паростки».

Перші гуморески —  збірка «По злобі» —  вийшли 1927 року. І тоді ж таки 
Ковтун проміняв «Плуг» на організацію комсомольських письменників 
«Молодняк» —  за віком вона йому куди більше підходила. Тут Вухналь став 
чільним гумористом і сатириком у колі поетів і прозаїків, недаремно його 
прозвали «комсомольським Остапом Вишнею», і молодняківці це пріз‑
висько охоче популяризували. Уже за рік у серії «Бібліотека “Молодняка”» 
вийшли його літературні гуморески «Початкуючий». Комсомольцем був 
і головний герой Вухналевих гуморесок —  такий собі Федько Гуска.

Дмитро Нитченко (тоді ще Ніценко) згадував про Вухналя: «Після Оста‑
па Вишні він мав найбільшу популярність серед читачів, зокрема серед 
молоді. Сам був комсомольцем, знав це середовище, всі його плюси й міну‑
си, а для гумориста й сатирика то був дуже вдячний матеріял. Юрій Вух‑
наль (справжнє прізвище Іван Ковтун) був веселої вдачі, дотепний, неве‑
ликий на зріст, шкандибав на одну ногу. Коли він з’являвся у видавництві, 
то його відразу оточували цікаві почути щось веселе. І він не скупився на 
жарти й сатиру.

Ось зустрівши у видавництві кількох знайомих, він, піднісши палець 
догори, таємничо, притишеним голосом, каже:

 — Ви чули, Іван Кіндратович пише роман “Соя”. Дістане, мабуть, подвій‑
ний гонорар!

Здавалося, що в тому немає нічого смішного й дотепного, але коли вра‑
хувати, що це про Микитенка, гоноровитого кар’єриста, якого всі не лю‑
били, а в той час, коли починався голод, влада ухвалила саме поширити 
посівну площу для вирощування сої, то це звучало дуже сміливо. Соя ж 
вважалася дуже калорійною, тому могла б якоюсь мірою рятувати від го‑
лоду. Всі слухачі про це добре знали, тому відразу вибухнув сміх, разом 
з ними загонисто сміявся і сам Вухналь».

Цікавий і маловідомий факт —  те, що Іван Ковтун відбув дві закор‑
донні подорожі. Спершу разом із Савою Голованівським побував в Італії, 

Юрій Вухналь  Дружній 
шарж Бориса Фрідкіна
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а наступного року, заприязнившись із капітаном Петром Ковальчуком, хо‑
див у напівдовколасвітню подорож з Одеси у Владивосток. Той‑таки Дми‑
тро Нитченко зберіг у пам’яті розмову, як Ковтун‑Вухналь приходив про‑
сити аванс під майбутній репортаж.

«17‑го липня 1930 року був гарний соняшний день. По півдні зайшов до 
видавництва Юрій Вухналь в товаристві Сави Голованівського, Івана Дні‑
провського та Тереня Масенка. Тож він тепер хотів підписати договір на 
твір про свою пляновану подорож по морях та океанах, побути в Італії, в ба‑
гатьох портах. Разом з підписанням договору він хотів одержати й 25 % го‑
норару за цим договором, щоб мати гроші на дорогу.

У просторій кімнаті, на другому поверсі, праворуч у лівому кутку сидів 
за столом Михайло Яловий, дуже мила й добра людина. Привітно зустрів‑
ши письменників, запросив сідати. Навпроти нього біля столу сів Вухналь, 
а інші три позаду. Яловий, глянувши на хронічного гумориста Вухналя, 
сам почав посміхатися, чекаючи почути бажання письменника.

 — Чого це ви так допитливо дивитесь? —  теж посміхаючись, запитав 
Вухналь.

 — Оце дивлюся й хочу запитати вас, чого ви завітали до нас, —  сказав 
Яловий.

Вухналь: —  То в таких випадках кажуть, чого це вас принесла 
“нельогкая”?

 — Та я ж так і думав казати…
Вухналь: —  Ага! В такому разі дозвольте відрекомендуватися… —  Він 

устав із стільця і, показуючи розмашистим жестом на себе й Голованів‑
ського, удавано грізно закінчив: “Льогкая кавалерія”!

Усі голосно засміялися, бо була тут не тільки влучна гра слів, а й артис‑
тична міміка, й жестикуляція, і зміст. А про так звану “легку кавалерію” всі 
тоді знали, що то по підприємствах та більших установах були керовані 
згори спеціяльні групи комсомольців, які, як непрохані гості, могли кож‑
ночасно з’явитися для контролі праці, коли були якісь підозріння чи доно‑
си. Пересміявшись, Яловий почав у тому ж напівжартівливому тоні розпи‑
тувати його про майбутню книжку:

 — То ви розкажіть, що це за нариси будуть?
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Вухналь: —  Звичайні нариси про подорож і більше нічого. Але для сві‑
жости можу підпустити трохи й еротики, а як не хочете, то вони будуть на 
самій ідеології.

Яловий, відхиляючись назад і гойдаючись на стільці, з тією ж лагідною 
усмішкою: —  Це все, значить, морем будете їхати? Глядіть, щоб вас там не 
закачало.

Вухналь: —  То нічого. Ми трохи сорокаградусної хильнемо, тільки так, 
щоб непомітно було.

Потім Яловий бере бланк договору й виповнює, а там, де має бути пріз‑
вище, пише “Іван Ковтун”.

Вухналь: —  Вибачте, Михайле Миколайовичу, ім’я нехай буде Іван, а пріз‑
вище пишіть Колюмб. Розумієте, Іван Колюмб або, ще краще, Іван Маґел‑
лан, бо ми ж їдемо відкривати ще не знані для нас краї…

Усі голосно сміються. Потім Яловий знову питає:
 — Почому ж вам платити за авторський аркуш? По сто карбованців 

вистачить?
Вухналь: —  Що ви, що ви! Як можна більше! Бо ви ж знаєте, які тепер ціни 

на базарі? А, крім того, я вас запевняю, що це ж будуть нариси на чистій 
морській воді.

Закінчуючи виповнювати підставу для договору, Яловий запитує:
 — Яка ж ваша адреса? Будинок “Слово”?
Вухналь: —  Та пишіть просто: Атлантичний океан. Мене там тепер кож‑

на акула знатиме».

Юхим Ґедзь
(справжнє ім’я Олексій Васильович Савицький)
(1896–1937)
Роки книговидання: 1927–1936
Доробок: 12 прозових книжок гумору й сатири
Загальний тираж: 126 тис  примірників

На відміну від Чечвянського й Вухналя‑Ковтуна, Олексія Савицького на‑
віть у житті друзі називали Юшею —  від його сатиричного псевдоніма 
Юхим Ґедзь. А був у нього ще один псевдонім, драматургічний, так би мо‑
вити: п’єси та оповідання він підписував як Олесь Ясний. Хоча й тут плу‑
танина: насправді на першій збірці гуморесок стоїть ім’я Олесь Ясний, а на 
останній п’єсі —  Юхим Ґедзь.

Олексій Савицький народився в Золотоноші —  повітовому містечку Пол‑
тавської губернії (нині в Черкаській області). З його біографії мало що відо‑
мо. Після земської школи навчався у Вищому музично‑драматичному ін‑
ституті імені М. В. Лисенка, але на кого він там учився —  на драматурга чи 
актора —  одному богу відомо. Позаяк писав п’єси, і то успішні, можна при‑
пустити перше.

Дебютував Савицький 1927 року одразу і як прозаїк‑гуморист (у серії 
«Весела книжка»), і як драматург. На обох книжках стояв псевдонім Олесь 
Ясний. Юхим Ґедзь з’явився аж 1929 року на книжці «Завзятий середняк» 
разом із головним героєм цього автора Мироном Гречкою. До речі, сати‑
рично‑гумористичний жанр у творчості письменника був визначальним: 
п’єси він теж писав як не комедії, то водевілі. І в житті був дотепною й ве‑
селою людиною, навіть у зовсім сумних ситуаціях.

Юхим Ґедзь  Дружній 
шарж Бориса Фрідкіна



58 Справи двадцятих. Статті

Іванові Сенченку довелося бути понятим при арешті Юхима Ґедзя. Че‑
рез багато років він згадував:

«Зайшли. У квартирі вопіюща бідність, злидні. Юхим любив випивати; 
та він і раніше випивав, а жив добре. Справа в іншому: він був заприсяж‑
ний гуморист і драматург з легкого жанру. Отож уявіть собі становище бі‑
долашного гумориста, який у середині 30‑х років мав заробляти на життя 
гумором і драматургією! Навколо лихий розгул осатанілих здобишників, 
людський плач, зойки, сльози, рипіння гальм “чорних воронів”, які згра‑
ями прорізували вулиці міста, —  і гумор, сміх! Бідолашний гуморист мав 
двоє дітей і, щоб прогодувати їх, спродав усе, що було в кімнаті, і вона сто‑
яла пусткою (щоправда, займав Юхим три кімнати, але агенти окупували 
лише одну). Треба робити обшук, а стіни —  голі! А хата —  пустка! Відкрили 
шухляди столу —  звичайного, обіднього, —  а в шухляді й листочка паперу. 
А обшук робити слід, бо ж поняті тут! І, крім того, хоч здохни, а щось же 
та слід знайти придатне для побудови звинувачення! Крім столу, в кім‑
наті стояла вузенька, довга, обідрана канапка, яка, певне, й залишилася 
вдома тому, що ніхто не хотів купити її. Один з агентів підвівся зі стіль‑
ця, попрямував до канапи, взявся за кришку рукою. І тут Юхим не стерпів, 
стишеним голосом попередив зловісно: “Обережно, там бонба!” Агент аж 
підскочив, руку відсмикнув. Потім, звісно, оговтався, відкрив ту злощасну 
канапу. В ній лежали шмаття газети і якась мопрівська збірочка —  була тоді 
така організація громадська МОПР, яка розшифровувалася як товариство 
міжнародної допомоги в’язням чи щось у цьому роді. Але для агента не мав 
ніякого значення факт допомоги, його очі прикипіли до слова міжнарод‑
ний… Ага! Міжнародний! Це, значить, стосунки із закордоном! А це ж аре‑
на шпигунської діяльності! І злощасна брошурка полізла у портфель як не‑
заперечний свідок криміналу! Звісно, і без брошурки Юхима взяли б. Акта, 
звісно, ніхто ніякого не складав. Забрали Юхима й пішли. Я, ледве тягнучи 
ноги, поплентався до себе на другий поверх (Юхим жив на п’ятому). Вий‑
шов на балкон. Починало світати, морок посинів. І побачив ще одну трій‑
ку, яка йшла через двір. Посередині Іван Вухналь, по боках —  архангели. 
Дійшовши до кінця дворища, Іван Вухналь обернувся в бік свого балкона 
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і помахав на прощання рукою Аллі, дружині своїй, рідній сестрі Миколи 
Бажана. А біля воріт уже стояв “чорний ворон”».

(Коли 9 серпня 1958 року військовий прокурор переглянув справу чер‑
гової міфічної організації й ухвалив вирок по ній скасувати, а саму справу 
припинити за відсутністю складу злочину, вказана в анкеті Івана Ковтуна‑ 
Вухналя як його дружина Алла Платонівна Бажан кревні зв’язки з ним 
заперечила.)

Сумний фінал
Насправді в житті Василь Чечвянський, Юрій Вухналь і Юхим Ґедзь не 
були якимись друзяками нерозлийвода. Усі троє —  люди різного віку і різ‑
ного життєвого досвіду. Мало того, Вухналь нерідко конфліктував з інши‑
ми двома. А проте була ця весела трійця знаковими гумористами 1920‑х 
років. І 2 листопада 1936 року їх усіх трьох заарештували і придумали для 
них спільну справу. А під час трусу вилучили їхні ж таки книжки як «на‑
ціоналістичну й контрреволюційну літературу» і 7 лютого 1937 року «про‑
извели уничтожение путем сожжения». Страшна сила сміху. І незнищен‑
на попри все.

То була не перша хвиля репресій, арештованих уже не розпитували, 
а тільки били і давали підписувати фальшиві протоколи. Та подекуди 
крізь полову стереотипних фраз про бажання вчинити теракти проти вож‑
дів партії й держави прозирає реальне становище письменників в першій 
половині 1930‑х. Іван Сенченко недаремно відзначив, як важко доводилося 
в той час гумористам —  коли довкола не смішно, а страшно й грішно.

Василь Чечвянський на допитах казав: «Писатели‑юмористы —  я, 
Чечвянский, Ковтун‑Вухналь —  отстаивали своеобразную теорию о невоз‑
можности смеяться в советских условиях. С момента закрытия журнала 

Акт про спалення 
вилучених під час трусу 
книжок  Електронний 
архів визвольного руху
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“Червоний перець”, т. е. с января 1935 года, работа Ковтуна‑Вухналя, Гедзя‑ 
Савицкого и моя в области сатиры и юмора носила случайный характер, 
но мы вели систематически, упорно и злобно агитацию о “зажиме”, о “не‑
возможности смеяться”.

В 1936 году я переключился на узко специфический жанр литературно‑
го фельетона и это я использовал для агитации, что вот, мол, писать могу, 
пародию и эпиграмму напишу удачную и смешную, а вот о веселой жизни 
в колхозе не напишешь, потому что ее нет и писать не о чем».

Звичайно, коли на допиті вимагали розповісти про практичну контрре‑
волюційну роботу, яку проводив особисто, Чечвянський мусив фантазува‑
ти про «Червоний перець», адже це була його єдина робота. Отже, журнал, 
виявляється, перебував у руках Чечвянського, Вухналя й Ґедзя, які визна‑
чали його напрям і зміст, вели через нього контрреволюційну пропаганду, 
а редакцію використовували як місце для зборищ учасників своєї фашист‑
ської контрреволюційної організації.

Чечвянський зізнавався, що особисто друкував у журналі антирадян‑
ські матеріали: «Контрреволюционную сущность моих фельетонов, заме‑
ток, тем для рисунков можно охарактеризовать так: стремление к искаже‑
нию советской действительности, стремление к обобщению тех или иных 
фактов и явлений отрицательного порядка, высмеивание политики совет‑
ской власти и порядков.

Для иллюстрации привожу следующие факты. Мною был написан 
фельетон “Переливание крови”, в котором я пытался дискредитировать 

Санкція на арешт Чечвянського-Губенка, 
Савицького-Ґедзя і Ковтуна-Вухналя  
Електронний архів визвольного руху

Довідка про виконання смертного вироку Василеві Губенку-
Чечвянському  Електронний архів визвольного руху
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вождей советского правительства. Тот фельетон вошел в один из сборни‑
ков моих произведений того же названия, но сборник не вышел из печати, 
а был конфискован.

По моей теме художник Петрицкий нарисовал проект памятника 
украинским классикам. В пояснении к рисунку я высмеивал отношение 
украинской власти к памяти украинских классиков —  Шевченко, Франко 
и др. Журнал был конфискован. Помимо этого, еще были мною написаны 
произведения контрреволюционного характера».

Хтозна, що це було, але збірка «Переливання крові» з однойменним фей‑
летоном насправді вийшла 1929 року накладом 10 тис. примірників. Ма‑
люнок Петрицького теж варто пошукати, можливо, й він десь є на сторін‑
ках «Червоного перцю».

Веселу трійцю засудили до вищої міри покарання, усіх трьох розстріля‑
ли 15 липня 1937 року в Києві.

І хоча в будь‑яких ситуаціях цих людей рятувало почуття гумору, тут 
воно вже не стало в пригоді. Сцену арешту Івана Ковтуна запам’ятав і Юрій 
Смолич: «Коли його арештували, він у супроводі охоронців вийшов у двір 
будинку “Слово” (була вже десь восьма година ранку), тримаючи в руках 
портплед. У портпледі була, мабуть, подушка й ковдра чи білизна. Спи‑
нившись посеред двору й знаючи, що з усіх вікон дивляться, він зняв капе‑
люх і вклонився до всіх вікон будинку, збудованого, як відомо, літерою “П”. 
В цей час із портпледу вилізло мале кошеня. Чи воно залізло туди само —  
гріючися та граючи, чи він —  невгамовний витівник —  умисне його туди за‑
проторив, хто його знає?»

Статтю підготовлено в рамках проєкту «Українські митці 1920-х у фокусі ра-
дянських спецслужб», що його реалізує Центр досліджень визвольного руху за під-
тримки Українського культурного фонду. Більше документів про митців —  на 
сайті Електронного архіву українського визвольного руху.

Авторка дякує Олені Тихоненко за ілюстрації до цієї статті і за допомогу з роз-
шуком книжок 1920-х років. Без вас нічого не було б!

https://avr.org.ua/
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Ярина Цимбал

Публікація: Локальна історія

Що таке МАРС? Це Майстерня Революційного Слова —  київське літератур‑
не угруповання 1920‑х років, до якого належали чільні поети і прозаїки: 
Євген Плужник, Валер’ян Підмогильний, Борис Антоненко‑Давидович, 
Григорій Косинка та інші. Більшість із них загинули у вирі репресій, а ті, 
хто вижили, не залишили ані повноцінних спогадів, ані документів про 
МАРС. Отож в історії групи химерні вигадки сусідять із таємничими про‑
галинами. Пропонуємо вам фактозвіряння про МАРС, враховуючи нові 
дані. Частина цих даних —  із розсекречених матеріалів з архівів україн‑
ських спецслужб.

«Не то рожевим, не то жовто-блакитним»
«Останніми часами в напрямі на Київ на літературному небовиді з’явилася 
нова літпланета Марс. Її ледве‑ледве помітно неозброєним оком —  блимає 
вона невиразним, не то рожевим, не то жовто‑блакитним світлом.

Про походження Марсу серед наукових кіл існує дві теорії. Одні “астро‑
номи” доводять, що Марс постав з уламків від інших літпланет, які одір‑
валися під час шаленого руху, довго блукали в космічних просторах і зго‑
дом утворили цю нову літпланету, що підлягає загальнонаркомосівській 
системі. Друга теорія запевняє, що Марс постав із туманностей, які дов‑
го носилися в просторі, підлягаючи законові тяжіння то одній, то другій 
літпланеті.

Поки що це питання залишається нерозв’язаним, хоч обидві теорії ґрун‑
туються на наукових підвалинах», —  так почав гумореску про нове літера‑
турне угруповання Юрій Вухналь у грудні 1926 року.

Треба визнати, що й через 90 років ані питань, які порушив Вухналь, ані 
багато інших питань про МАРС не з’ясовано.

Статті про це загадкове літературне угруповання є в різних довідниках 
та енциклопедіях. Хоча МАРС проіснував недовго, але він об’єднував най‑
кращі літературні сили Києва та й узагалі чільних представників тогочас‑
ного українського письменства. У літературній боротьбі, яка розгорнулася 
в середині 1920‑х, МАРС стояв на позиціях, близьких до ВАПЛІТЕ, і боро‑
нив передусім художній та естетичний критерії у творчості. Недаремно 
в назві угруповання було слово «майстерня» —  тут справді об’єдналися 
майстри й навіть одна майстриня. В енциклопедичних довідках є і пов‑
ний склад його учасників, і дата заснування, і інші відомості, хай і скупі. 

Плужник, Підмогильний 
та інші . Фактозвіряння 
історії МАРСу

https://localhistory.org.ua/texts/statti/pluzhnik-pidmogilnii-ta-inshi-faktozviriannia-istoriyi-marsu/
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І тільки досвідчене око побачить, що більшість цієї інформації неправди‑
ва або помилкова. А особливо це вочевиднилося після розсекречення до‑
кументів з архівів Служби безпеки України.

З архівних матеріалів випливає, що 19 березня 1934 року секретно‑по‑
літичний відділ Київського відділення Державного політичного управ‑
ління завів агентурну справу з назвою «Беглецы». Органи вирішили, що 
дехто з культурних діячів має намір виїхати з Києва у віддалені куточки 
СРСР і там перечекати до кращих часів. Їхні підозри були небезпідставни‑
ми. Відтак митців нарекли «втікачами» і почали за ними стежити.

У справі проходило 13 осіб, зокрема семеро письменників із МАРСу. 
Хоча провадження завели 1934‑го, до cправи долучили донесення секрет‑
них співробітників за 1927–1928 роки —  якраз за період існування цього лі‑
тугруповання. Ці відомості не лише доповнюють наші знання про МАРС, 
а й спростовують окремі нібито усталені вже факти.

Отож пропонуємо вам невеликий фактчекінг про МАРС, враховуючи 
нові дані. Перевіряти будемо статті з трьох доступних джерел: це Вікіпе‑
дія, «Літературознавча енциклопедія», яку упорядкував Юрій Ковалів, та 
Енциклопедія історії України, де авторка статті Галина Герасимова.

1.  У МАРСі було  
10 осіб та інші. —  Неправда.

МАРС засновано 7 листопада 1926 року —  це достеменний факт. Повідом‑
лення про створення «майстерні» надрукували в тогочасній пресі. Також 
подали і перелік людей, які сформували нове літературне угруповання. 
Їх було всього десятеро (за абеткою): Борис Антоненко‑Давидович, Гор‑
дій Брасюк, Марія Галич, Яків Качура, Григорій Косинка, Валер’ян Підмо‑
гильний, Євген Плужник, Борис Тенета, Дмитро Фальківський, Володимир 
Ярошенко. Ніяких «та інших» у цьому списку не було.

О_о! А де ж Тодось Осьмачка, Іван Багряний, Михайло Івченко, Дмит ро 
Тась, Микола Терещенко? Адже вони фігурують в усіх довідниках і енцик‑
лопедіях.

На вересень 1927 року (а це майже рік існування угруповання) жодних 
змін у складі МАРСу не відбулося. Секретний співробітник «Поліщук» роз‑
повідав працівникові органів під час зустрічі 20 вересня 1927 року таке:

«…на зборах МАРСу говорили про таке: Держвидав України оголосив 
у газетах про те, що в найближчий період буде видано збірники всіх лі‑
тературних організацій. Тільки “марсівський” збірник не намічається до 
видання. Це марсівців обурило. Ніхто не може заперечувати ту обставину, 
що МАРСом об’єднується <нрзб> сили молодих літераторів, і їхній збірник 
був би, мабуть, не менш цікавий у літературному плані, ніж інші. Очевид‑
но, Держвидав підходить до МАРСу з упередженою думкою в політичному 
плані. В МАРСі об’єднано всього 10 осіб. Із них Я. Качура, Фальківський, Те‑
нета, Ярошенко не можуть викликати жодних підозр у політичному плані.

Усі вони не тільки по‑радянськи налаштовані, а й безумовно співчува‑
ють Компартії й активно проявляють своє співчуття. Кілька людей із МАР‑
Су нічим себе не проявили й не проявляють у політичному плані, але за‑
являють про свою повну лояльність. Найбільш правими в МАРСі є Косинка 
і потім Антоненко‑Давидович».

Марія Галич (1901–1974)   
Фото надала авторка

https://localhistory.org.ua/admin/pages/1423/edit/%5Bhttps:/uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://localhistory.org.ua/admin/pages/1423/edit/%5Bhttps:/uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://archive.org/details/literaturoznavchat2/page/n17/mode/1up?view=theater
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Maysternya_revolyutsiynogo_slova
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2.  Тодось Осьмачка  
був членом МАРСу. —  Неправда.

Участь Осьмачки —  мабуть, найбільша легенда про МАРС. Усіх вводить 
в оману знамените фото групи письменників, де скраю стоїть Осьмачка. 
Проте він ніколи не належав до МАРСу. Він був членом «Ланки», яка утво‑
рилася 1925 року. А 6 квітня 1926 року Підмогильний писав до Плужника:

«“Ланка”. Це найболючіше питання моєї душі. Така вона була потрібна 
ще рік тому, а така зайва й важка тепер. Мені здається, що свою роль вона 
вже відіграла, і затримувати її далі, тим часом як постулати її стали вже 
реально визнані й по інших організаціях (це наше безумовне означення), 
а самі організації стали мало потрібні, —  є консерватизм, чіпляння. Нам 
треба це серйозно обговорити і або виступити в пресі із заявою, що ми свої 
історичні функції виконали, або подумати в противному разі про поши‑
рення (чимале, звичайно) кількісне».

На етапі занепаду «Ланки» Тодось Осьмачка за власним бажанням вий‑
шов із угруповання. Пізніше в мемуарах «Мої товариші» він двічі про це 
згадав. Спершу дещо ухильно, розповідаючи про знайомство з румун‑
ським письменником Панаїтом Істраті: «Заходжу в каюту, дуже ясно освіт‑
лену електричним світлом, та й бачу Підмогильного, що сидів з якимось 
високим і дуже чорнявим товаришем. […] Навколо їх купчилися Косинка, 
графік Касіян і ще якісь, здається, члени нової літературної організації 

“Марс”, що постала з недавно ліквідованої “Ланки”».
Осьмачка не ототожнює себе з марсівцями і далі пише про це пряміше: 

«Після мого виходу “Ланка” стала називатися “Марсом”. І вже приходило‑
ся мені дуже рідко зустрічатися із своїми колегами по перу. Часи вже на‑
креслювалися інші».

Знамените фото, на якому на сходах будинку стоять і сидять Антонен‑
ко‑Давидович, Косинка, Марія Галич, Плужник, Підмогильний та Осьмач‑
ка, зроблено не пізніше 7 листопада 1926 року. На ньому знято літературну 
групу «Ланка», яку не слід цілковито ототожнювати з МАРСом.

Валер’ян Підмогильний 
(1901–1937)  Фото 
надала авторка

Григорій Косинка 
(1899–1934)  Фото 
надала авторка

Група «Ланка»  Зліва 
направо: Борис 
Антоненко-Давидович, 
Григорій Косинка, Марія 
Галич, Євген Плужник, 
Валер’ян Підмогильний, 
Тодось Осьмачка  Київ, 
1925–1926 
Фото надала авторка



Плужник, Підмогильний та інші… 65

3.  Іван Багряний  
був членом МАРСу. —  Правда.

Про перебування Івана Багряного в МАРСі залишилися достеменні свід‑
чення сексота «Поліщука». До речі, він не знав справжнього прізвища Іва‑
на Багряного. 

30 жовтня 1928 року, коли вже МАРСу не існувало, «Поліщук» заявив, що 
«Лозов’ягіна не знає». Через десять днів, 9 листопада, агент ДПУ переказу‑
вав їхню розмову так:

«С/с знає поета Багряного, який виступив на літературну сцену роки два 
тому. Минулого Багряного с/с не знає. Багряний раніше належав до літе‑
ратурного угруповання МАРС, у яке вступив незадовго до розпаду остан‑
нього. На думку с/с, людина з радянськими поглядами. Наразі перебуває 
поза літературними угрупованнями, але у ВУСПП, на думку с/с, безумовно 
не піде, хоча б через побоювання, що його там не приймуть. З ким Багря‑
ний пов’язаний у цей час із колишніх марсівців, с/с не знає. Знає тільки, 
що Багряний восени казав Фальківському, що має піти в армію. Пізніше, 9/
ХІ–28 р., Фальківський розповідав, що знову зустрівся з Багряним, але той 
був іще в штатському одязі. Адреси Багряного с/с не знає, знає, що той шу‑
кає квартиру».

4.  МАРСу належало  
видавництво «Маса». —  Неправда.

У Вікіпедії та в інших енциклопедіях про це видавництво пишуть закрути‑
сто: «Від МАРСу узалежнюють діяльність видавництва МАСА».

Почнімо з неправильного написання: «Маса» —  це не абревіатура і пи‑
шеться, як звичайна власна назва, —  з великої літери, але далі маленькими 
та в лапках. Про історію видавництва дізнаємося з листа Підмогильного до 
Плужника за 6 квітня 1926 року (МАРСу ще не існувало):

«Тепер ще про одно. Тут уперто організовується В‑во “Маса” —  колективу 
письменників. Сьогодні я довго розмовляв із Савченком Яковом. Ідея “сво‑
го” видавництва мене тішить дуже, і я думаю спробувати (Вам теж раджу). 
Знаєте, так обридло почувати “видавцеву ласку” і ставлення до себе як до 
учня, що за всяку ціну хочеться цього позбутись. І треба признатись, що із 
Савченком, Фальківським чи Ярошенком я себе далеко вільніше почуваю, 
ніж із Титаренком чи Зеровим. Ну їх під три чорти, цих “менторів”, які що‑
разу підкреслюють перед нами свою, досить сумнівну, зверхність. Треба 
спробувати. Гриця [Косинку] сьогодні бачив, казав йому про це, але він по‑
ставився аж надто скептично —  мовляв, використати хочуть».

«Маса», як і написано на перших книжках, —  це «видавництво письмен‑
ників». Усіх київських письменників, а не тільки ланківців чи марсівців. 
«Масу» заснували самі літератори на противагу кооперативним і держав‑
ним видавництвам. Останні дбали передусім про свої інтереси й диктува‑
ли авторам умови та правила. У листі недаремно згадано Сергія Титаренка. 
У середині 1920‑х років він був директором кооперативного видавництва 
«Книгоспілка» і членом київського видавництва «Слово».

Сáме уявлення про зв’язок між «Масою» і МАРСом спричинило багато 
хибної інформації. Михайло Івченко, Дмитро Тась, Тодось Осьмачка, Гри‑
горій Косяченко, Дмитро Борзяк видавали свої твори в «Масі», тому різні 

Дмитро Фальківський 
(1898–1934)   
Фото надала авторка
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джерела приписують їм членство в МАРСі. Та водночас у видавництві ви‑
ходили книжки Василя Атаманюка («Західна Україна»), Валер’яна Поліщу‑
ка («Авангард»), Олексія Полторацького та Семенка Скляренка (обидва —  
учасники журналу «Нова ґенерація»).

Отже, «Маса» мала широку спрямованість і не була корпоративним ви‑
давництвом одного літературного угруповання.

5.  МАРС розпався 1928 року  
під зовнішнім тиском. —  Правда.

Тепер маємо навіть точну дату, коли МАРС розпався. Мабуть, до цього мо‑
менту ви зрозуміли, що секретний співробітник «Поліщук» був одним із 
членів «майстерні» (але хто конкретно —  можемо тільки припускати. Не 
забувайте, що ДПУ безжально репресовувало й тих, хто погоджувався на 
співпрацю). Йому і слово.

3 лютого 1928 року штатний працівник ДПУ переказував їхню розмову:
«У середу 1‑го лютого відбулися збори МАРСу, на яких ухвалено було по‑

станову про саморозпуск організації. Отже, МАРС повністю ліквідувався. 
Одним із перших ініціаторів саморозпуску МАРСу був Фальківський. Ка‑
тегорично проти розпуску МАРСу виступали Тенета, Качура, Брасюк і Під‑
могильний. Однак після довгих суперечок виявилося, що при останньо‑
му голосуванні був тільки один голос “проти”. Хто саме голосував “проти”, 

“Поліщук” чомусь не хотів сказати.
Мотиви, які виставляла група, що стояла за ліквідацію, такі: в літера‑

турному світі склалася дуже важка обстановка. ВУСПП повністю захопив 
у свої руки і органи критики, і партійно‑радянські організації, які відають 
літературною політикою. У літературному світі весь час іде гризня і зовсім 
несправедливе цькування окремих груп, як, наприклад, передусім ВАПЛІ‑
ТЕ і МАРС. ВАПЛІТЕ уже закрилася, теж у результаті переслідувань, від‑
так тепер усі нападки з боку ВУСППу й іже з ним буде спрямовано на МАРС.

Неокласики від цього гарантовані з двох причин: по‑перше, тому що 
вони не існують як організація, а по‑друге, тому що їх тепер, мабуть, не‑
безпечно чіпати. Марсівці, розпускаючи свою організацію, в такий спосіб 
ідуть з поля бою і заявляють, що нехай тепер ВУСПП сам‑один представ‑
ляє всю українську літературу, і тоді ми подивимося, чи впорається він зі 
своїм завданням.

Коли я заперечив “Поліщуку”, що така політика неправильна і що не 
можна погодитися із системою дезертирства, “Поліщук” скочив на ноги 
і дуже схвильовано й лаючись почав говорити, що ВУСПП і Хвиля своїми 
вихватками самі спровокували і самозакриття ВАПЛІТЕ, і самозакриття 
МАРСу. І якщо тепер, з одного боку, нападають на ВАПЛІТЕ і МАРС, а з дру‑
гого боку, Іван Лакиза йде на поклон до неокласиків, знімаючи перед ними 
шапку, ходить на квартиру до Филиповича, запрошуючи неокласиків пра‑
цювати в редакції “Життя й революція”, то МАРСу немає сенсу існувати.

Набагато краще, якщо критики від ВУСППу нападатимуть на окремих 
поетів і письменників, колишніх членів МАРСу, ніж на МАРС як органі‑
зацію.

“Поліщук” упевнений, що тепер ВУСПП приречений на вмирання, бо 
ВУСПП займався і тримався тільки на, так би мовити, негативній діяль‑
ності, на критиці й цькуванні інших груп, а тепер, коли цих груп немає, 
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Фото надала авторка

Дмитро Борзяк «Під дощ»   
Фото надала авторка

Яків Качура (1897–1943)   
Фото надала авторка



Плужник, Підмогильний та інші… 67

то вусппівським борзописцям типу Б. Коваленка нічого буде робити, адже 
самі‑ то вони творити нічого не вміють. Партія повинна радикально зміни‑
ти свою політику в галузі літератури, бо інакше вона зовсім погубить будь‑
яке живе життя в цій галузі».

6.  МАРС сприймали  
як київську філію ВАПЛІТЕ. —  Правда.

МАРС з’явився на літературному овиді через рік після ВАПЛІТЕ. У Вільній 
академії пролетарської літератури вже вийшли альманах і перший номер 
журналу, а МАРС тільки заявив про себе. Однак 1927 рік став вершинним 
для обох літературних організацій. 12 січня 1928 року саморозпустилася 
ВАПЛІТЕ, 1 лютого —  МАРС.

У Вікіпедії з приводу порівняння двох літорганізацій наведено купу ци‑
тат. Іван Багряний заявляв в автобіографії, що МАРС сприймали як київ‑
ську філію ВАПЛІТЕ, а Іван Кошелівець «наполягав на мистецькій окре‑
мішності київської організації». Хоча ці два твердження одне одного не 
заперечують. Усе так і було.

13 квітня 1928 року (МАРС формально вже не існував) в окружному від‑
ділі ДПУ в Києві зробили виписку з агентурного зведення про залучення 
українських письменників до роботи київського Будинку Червоної армії:

«В одній із галузей роботи київського БЧА є небезпечний ухил, який 
надалі може принести багато шкоди справі становлення нашої військової 
громадськости. Цей ухил —  залучення в БЧА групи українських письмен‑
ників МАРС (Майстерня Революційного Слова). Ця група (Антоненко‑Да‑
видович, Осьмачка, Ярошенко, Плужник, Фальківський, Косинка, Підмо‑
гильний, Тенета та ін. є фактично київською філією харківської ВАПЛІТЕ) 
у своїй роботі орієнтується і виражає сподівання частини української опо‑
зиційно налаштованої хвильовістсько‑шумкістської інтелігенції. Доповіді 
на літературні теми, проведені представниками цієї групи в БЧА, зокре‑
ма доповідь на тему “Десять років української пролетарської літерату‑
ри”, показали, що тут проводиться певна лінія —  ігнорування української 
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пролетарської літератури в особі нинішніх укр. пролетарських літератур‑
них організацій і заміна поняття укр. пролетарської літератури поняттям 
про творчість старих занепадників, як Фальківський, Плужник та ін.».

А проте самі марсівці уникали таких порівнянь і ототожнень. Сексот 
«Поліщук» ще 20 вересня 1927 року пояснював органам:

«На Україні немає ніде організацій, аналогічних МАРСу, і тому МАРС ні 
з ким не блокується. Найближче марсівці стоять до ВАПЛІТЕ в галузі лі‑
тературної тактики й теорії. Це часто зовнішня ознака і можливість окре‑
мим поверховим критикам відносити МАРС до правих організацій. А про‑
те МАРС найменше співчуває правій частині ВАПЛІТЕ —  Хвильовому й ін. 
Найближче він стоїть до основної організації ВАПЛІТЕ».

Безперечно, ці порівняння тільки шкодили МАРСу, бо існувала непри‑
хована загроза бути обвинуваченими у хвильовізмі.

7.  Плужник написав роман «Недуга», 
побившись об заклад. —  Неправда.

Романтичну версію про те, як Євген Плужник побився об заклад з Анто‑
ненком‑Давидовичем і Підмогильним, що напише непоганий роман, по‑
ширив літературознавець Леонід Череватенко. А можливо, і сам вигадав. 
Принаймні джерела цих відомостей він ніде й ніколи не вказував.

Поет нібито хотів довести друзям‑прозаїкам, що й він «так уміє»: «За‑
сперечалися на тему —  що легше писати: прозові твори чи поетичні? Кож‑
ний, ясна річ, свою відстоював правоту. Тоді Є. Плужник сказав: “Хочете, я 
напишу роман? Чистенький, середній, культурний, як визначають міща‑
ни, роман. Який читатимуть —  і навіть із захватом. Який навіть витримає 
два видання. Хочете?” Він “заспорився” з Валер’яном, а Б. Антоненко‑Да‑
видович “розбив руки”».

Історія роману «Недуга» насправді не романтична, а вельми меркан‑
тильна. Є у Череватенка і її продовження: «Але на писання роману по‑
трібний був час, іншими словами —  гроші, на які можна було б годувати‑
ся. Гроші позичив, тобто видав Є. Плужникові аванс, його приятель Павло 
Іванович Комендант (1892–1960). Директор, редактор і власник (єдиний 
у трьох особах) кооперативного видавництва “Сяйво”. Згадують, ця проце‑
дура відбулася елементарно просто: П. Комендант витягнув з кишені пук 
грошей, скільки вхопила рука, і запитав: “Вистачить?”. Є. Плужник пере‑
лічив і мовив: “Цілком”».

Насправді йшлося суто про гроші. Плужник сам цього не приховував, 
аж його історія дійшла й до сексота «Поліщука»:

«С/с передає, зі слів Фальківського, цікаву розмову, яка відбувалася між 
Фальківським і Плужником з приводу роману останнього “Недуга”. У цій 
розмові Плужник заявив, що чудово розуміє всю слабкість свого роману 
і малу його обробку, але що все це сталося тому, що він весь роман написав 
за півтора місяця. Квапливість же писання роману Плужник пояснив тим, 
що йому край потрібні були гроші (за роман він отримав <нрзб> крб) і йому 
треба було терміново написати щось більш‑менш годяще для радянського 
ринку, щоб свої гроші отримати. Наразі Плужник, як і раніше, важко хво‑
рий». (Розмову було записано 9 листопада 1928 року.)

Григорій Косинка 
«Політика»  Фото 
надала авторка

Валер’ян Підмогильний 
«Проблема хліба»  
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* * *

Юрій Вухналь у гуморесці жартував: «По своєму віддаленню “Марс” стоїть 
близько від “Вапліте” й далеко від “Плугу” (віддалення “Марсу” від “Мо‑
лодняка” поки що не вирахувано). Коли ж зробити гіпотетичне припущен‑
ня про переліт з літпланети “Плуг” до “Марсу” (припускаючи навіть, що 
можна буде перебороти силу тяжіння “Плугу”), то все ж таки для цього по‑
трібно багато років.

Астрономи, які спостерігали “Марс” у невеличкий з ультрабілим філь‑
тром телескоп, запевняють, що на “Марсі” видно революційну лінію й що 
вона різко, викреслено й чітко проходить через увесь “Марс”, починаючи 
від одного полюса —  Косинки до другого —  Качури (є такі полюси на “Марсі”).  
На підставі цих даних “астрономи” роблять висновки, що на “Марсі” є 
такі ж живі істоти, як і на інших літпланетах.

Ці твердження дуже й дуже сумнівні, бо, розглядаючи поверхню “Марса” 
в дужий телескоп системи “марксівська критика”, чітко викресленої рево‑
люційної лінії не помітно —  правда, можна бачити лише темні безформ ні 
плями.

Сподіваємось, що літпланета колись повернеться до нас іншим боком 
і буде трохи ближче, тоді можна буде розробити виразніші й детальніші 
виміри й спостереження про сусідній “марсовий” світ.

Зараз же літпланету “Марс” можна спостерігати лише з території Украї‑
ни. В Західній Европі цю планету можна буде бачити й спостерігати лише 
через 57.863.569 років. Рік, коли можна буде спостерігати цю літпланету 
в телескопи Америки, до цього часу ніким не вирахувано».

Статтю підготовано в рамках проєкту «Українські митці 1920-х у фокусі ра-
дянських спецслужб», що його реалізує Центр досліджень визвольного руху за під-
тримки Українського культурного фонду. Більше документів про митців —  на 
сайті Електронного архіву українського визвольного руху.

Агентурна записка про бесіду із с/с «Поліщуком» 
20 січня 1928 року  Фото: Електронний архів  
визвольного руху (avr org ua)
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Агентурна записка про бесіду із с/с «Поліщуком» 
9 листопада 1928 року  Фото: Електронний архів  
визвольного руху (avr org ua)
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Ярина Цимбал

Публікація: Український тиждень

«Товариші! Дорогі товариші!
Кому з вас не кортіло, не кортить і не кортітиме поїхати за кордон? Пока‑
жіть ви мені такого чоловіка. Покажіть ви мені такого дивака, щоб йому хоч 
раз не снився Париж, Берлін, або… хоч поганенький який‑небудь Лондон‑
чик… Мені кортіло, кортить і ще кортітиме».

Не важливо, кому з українських письменників 1920‑х років належать 
ці слова, —  підписатися під ними могли б усі без винятку. Поїхати за кор‑
дон, особливо в Європу, мріяла кожна свідома людина. Та як туди потра‑
пити? Остап Вишня з власного досвіду радив: «Найпевніше: щоб поїхати 

Від Венеції до Швеції . 
Українські письменники 
в Європі 1920-х років

Остап Вишня  
«Берлінський день» 
(1930)  Обкладинка 
Бориса Фрідкіна
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за кордон, бажаю вам придбати харрошу язву в шлунку. Круглу. Як її при‑
дбати? Хай колись на дозвіллі розповімо. Харроша буде язва…»

А проте за кордон письменники їхали не тільки в європейські лікарні 
й санаторії. Практикувалися цілком офіційні відрядження, і це могли бути 
не лише гастролі чи участь у виставці. Відала ними комісія із закордон‑
них відряджень при Народному комісаріаті освіти, а її рішення мала за‑
твердити комісія Народного комісаріату Робітничо‑селянської інспекції. 
Це був дуже серйозний орган у 1920‑х, який займався питаннями держав‑
ного контролю.

От, скажімо, перша комісія на засіданні 10 грудня 1928 року ухвалила 
відрядити «письменника Ялового М. Н. до Франції терміном на 3 місяці 
для ознайомлення з мистецтвом, літературою та для наукової праці по 
кни го збірнях». А друга комісія засідала вже 28 грудня й постановила «до‑
зво лити за умови згоди на це відрядження ЦК КП(б)У».

Що ж бачили в Європі 1920‑х років українські письменники, крім не‑
знайомих краєвидів, історичних пам’яток і класової нерівности? Вражен‑
ня їхні залишилися не тільки в листах, а й у репортажах про такі поїздки. 
А географія їхніх маршрутів охоплювала майже всю Європу —  від Венеції 
до Швеції, від Чехії до Франції.

Берлінський день
Так називалася збірка «усмішок закордонних» Остапа Виш ні, але пер‑
шим у Берліні побував не він. У грудні 1924 року в Європу вирушила трій‑
ця письменників, представників Спілки пролетарських письменників 
«Гарт». Вони мали ознайомити «гнилий Захід» із досягненнями проле‑
тарської культури й налагодити зв’язки із закордонними письменниками. 
Це було офіційне відрядження від Наркомосу. «Гарт» очолював колишній 

Зліва направо:  
Олесь Досвітній, Валер’ян 
Поліщук, Павло Тичина  
Перед поїздкою за кордон   
Грудень 1924-го
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боротьбист Василь Еллан‑Блакитний, а Наркомос —  колишній боротьбист 
Олександр Шумський, який протегував «Гарту».

Щасливі квитки витягнули Олесь Досвітній, Валер’ян Поліщук і Павло 
Тичина. Їх не важко впізнати в портретах, які описав Досвітній у «Нотат‑
ках мандрівника»: «Один із них час від часу поправляє пенсне та незручну 
валізу під головою, другий автоматично крутить між пальцями хризанте‑
му». В окулярах ходив Тичина, а Поліщук любив носити квітку в петлиці.

Берлін нікого не вразив, ба навіть розчарував. Радянські письменники 
сподівалися знайти в країні, яка пережила революцію, однодумців і спіль‑
ників. А так… Ну, багато людей, ну, дуже активний вуличний рух, ну, скрізь 
ревю, кафешантани, повії й гей‑клуби. Та загалом застій і стагнація.

Валер’ян Поліщук писав у листі дружині: «Вражіння на мене Берлін ні‑
якого не зробив, вечором, правда, тут гарно, бо сила електрики й електрич‑
ної реклами. Правда, рух надзвичайний, але нездорове життя, хворобливе, 
будинки сірі, буденні, мертві, техніка не має, на моє відчуття, сміливости, 
дим, і тільки авто та блискучий асфальт радують очі. Німці некрасиві всі, 
німки паршиві, одягатись не вміють, ноги, як дрючки, словом, Берлін мені 
не подобається і з того боку. Політично тут буржуазна тупа республіка із 
соціал‑демократами на чолі; аж тут видно, які вони лакеї й плазуни. Ні‑
яких ознак, що тут була революція, немає».

У «соціально‑побутових нарисах» «Розкол Європи» (1925) Поліщук усе це 
описав детальніше і яскравіше. А проте і в листах додому, і в книжці клю‑
човий епітет для Берліна —  «мертвий». Такі самі враження залишилися 
і в Олеся Досвітнього. Його репортаж «Нотатки мандрівника» було надру‑
ковано у 1925‑му в журналі «Червоний шлях», а окремою книжкою він вий‑
шов лише через чотири роки.

Знайомства корисні й не дуже
У Берліні українські письменники не тільки відвідували різні цікаві закла‑
ди, яких не було в СРСР, а й виконували завдання Наркомосу —  налагоджу‑
вали контакти з митцями. Саме під час цієї поїздки зав’язалося знайом‑
ство з художником Ґеорґом Ґроссом, чільним представником берлінських 
дадаїстів. Ґросс уславився як графік, майстер соціально‑політичної кари‑
катури. Поліщук одразу загорівся ідеєю влаштувати в Харкові його вистав‑
ку. Цю ідею не реалізували, але коли в кінці того року виникла ВАПЛІТЕ 
й серед її керівників був Олесь Досвітній, одним із перших видань «акаде‑
мії» став памфлет Ґеорга Ґросса «Мистецтво в небезпеці» (1926).

А після зустрічі з Ґроссом письменники поквапилися на демонстрацію 
з нагоди звільнення з в’язниці відомого німецького поета й драматурга, 
анархіста Еріха Мюзама. Мюзам вийшов за амністією, за якою звільнили 
також організатора «пивного путчу» Адольфа Гітлера. Мюзам засуджував 
нацистів ще до їхнього приходу до влади. У березні 1933‑го його схопи‑
ли штурмовики й повісили після 17 місяців катувань. Тоді ж таки доробок 
Ґеорга Ґросса оголосили «дегенеративним мистецтвом», а художник ще 
1932 року емігрував до США.

У репресіях загинули й ті, хто приймали українських письменників 
у Берліні. Повноважний представник СРСР у Німеччині й Австрії Володи‑
мир Ауссем, уже арештовуваний і оголошений активним троцькістом, зник 
безвісти в тайзі 1937 року. Миколу Крестинського, який у 1920‑х на гроші 
Кремля організовував революцію в Німеччині, розстріляли 1938 року.

Георг Гросс  «Мистецтво 
в небезпеці» (1926)

Олесь Досвітній

Олесь Досвітній   
«Нотатки мандрівника» 
(1929)
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Рожеве повітря Парижа
Не справили враження на українську трійцю й інші німецькі міста, де 
вони побували, —  Гамбург, Дрезден і Лейпциг. Хоча Поліщук «обдивився… 
Дрезденську галерею з рафаелями й тіціанами та іншими рембрандта‑
ми й ван‑дейками. Вражень багато, але од західноєвропейської культури 
з кожним днем все більше й більше розчарування!»

З Німеччини Досвітній, Поліщук і Тичина поїхали… ні, не в Париж, 
а в Прагу. До того часу вони вже між собою зовсім розсварилися. Перші 
двоє вважали Тичину противним скнарою, який голодує, бо шкодує гро‑
шей і замість повноцінного обіду їсть копійчаний бутерброд. А Тичина пе‑
реживав відчуження і теж страждав. Зрештою, Поліщук мусив змиритися: 
«У Празі він потрібний, бо своєю неясною творчістю відповідає й імпонує 
цілком тим емігрантським колам з їх провінційними, з українського боло‑
та виловленими думочками та настроями. А все‑таки й він свідчить за Ра‑
дянську Україну й проти них».

У Празі Поліщукові найбільше сподобалися концерти: «…Прага мені так 
набридла, як гірка редька. І публіка тут якась обмежена, і життя тут дріб‑
не, і навіть комуністичні кола не зробили на мене враження. Одне добре 
тут іде —  це музика». Тут Поліщук слухав Ваґнера й Дворжака, а перед тим 
у Берліні нову угорську музику й Стравінського. Загалом же своє вражен‑
ня від міста він окреслив так: «Прага чуточку краща за Харків і гірша за 
Київ, це факт».

Нарешті Париж! Ще й вдалося покинути в Празі Тичину! Отож у Пари‑
жі Поліщук і Досвітній змогли розгулятися на повну. І Париж їм обом стра‑
шенно сподобався. Навіть скупий на слово Досвітній захоплювався красо‑
тами Парижа, а найбільше —  привітністю французів: «Дивна штука! Чому 
парижани, що їм протягом десятиліть таки добре остогидли чужоземці, 
ще й досі не згубили до них інтересу? <…> Вам не буде сумно ні в таверні, ні 
в вагоні, ні в крамниці, ні в готелі —  ніде! Особливо в таверні. Ви неодмінно 
будете увагою ввічливих французів: ціла таверна буде гадати, якої ви на‑
ціональности, який‑небудь молоденький лейтенант або каменяр стане не‑
одмінно за конферансьє, і почнуться здогадки; спом’януть усі нації, крім, 
звичайно, вашої, а коли ви врешті весело назветеся, тоді почнуться згад‑
ки: хтось неодмінно розповість щось з цього приводу, і ви станете прияте‑
лем всіх одвідувачів таверни». Йому вторив Поліщук у листах до дружини: 
«Пишу тобі з чудової столиці світу, мого любого (вже мого, бачиш?) Пари‑
жа. Це, здається, єдине місце в Західній Європі, де я можу жити, не ску‑
чати, почувати себе веселим, бадьорим і любити всіх і вся, крім буржуа‑
зії… Французи мені прямо до серця йдуть. Така чудесна нація, весела. Йде 
й свище, робить і співає, їсть і компліменти до печені додає та присипає 
перчиком словечок».

Від Парижа до Біаррица з тріумфом
Чудесна французька нація з таким самим захватом вітала взимку 1929 року 
капелу «Думка» на чолі з Нестором Городовенком. Від товариства культур‑
ного зв’язку із закордоном з капелою поїхав Дмитро Грудина, театраль‑
ний діяч і письменник. Він і описав ці гастролі українського колективу 
в книжці «Перший рейд» (1930). «Рейд» відбувся так успішно, що всі віри‑
ли й у наступні гастролі. Квитки на концерти «Думки» було розпродано ще 

Валер’ян Поліщук  
Прага, 1 січня 1925 року  
Інститут літератури 
ім  Т  Г  Шевченка НАНУ

Валер’ян Поліщук  
«Роскол Европи» (1925)   
Обкладинка Миколи 
Міщенка

Дмитро Грудина  
«Перший рейд» (1930)
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до приїзду капели. У Парижі концертами диригували знаменитий швей‑
царський диригент Ернест Ансерме й російський композитор Алєксандр 
Ґлазунов. Капела виконувала твори українських митців —  Миколи Лисенка, 
Миколи Леонтовича, зокрема й «Щедрика», Михайла Вериківського, Пили‑
па Козицького. Коли зі сцени прозвучали твори Шарля Ґуно, Клода Дебюссі 
й Моріса Равеля, публіка буквально зірвалася з оплесками. І навіть сам Ра‑
вель, присутній у залі, був у захваті. З Парижа капела поїхала за маршру‑
том Ліон, Монпельє, Бордо, Біарриц. Тут, на атлантичному курорті, капелі 
довелося виступати в концертній залі казино. Хоча надворі був лютий, у Бі‑
арриці вже пахло весною. Місто «з дуже теплою сонячною годиною, з ку‑
черями виноградників, біля яких уже ходять селяни, так як у нас, примі‑
ром, у квітні, копаючи та угноюючи землю. Бурхливі хвилі, зелень, прозоре 
повітря —  усе це одразу настроює на мирний лад кожного, хто дістається 
цього благодатного краю. “Умиротворилися” й думчани. —  Отут би з тиж‑
день, то й загорів би, як у липні в Криму».

Та довго засмагати не довелося. Капела повернулася в Париж, де дала 
останні концерти, а потім, дізнавшись, що в Лондон таки ніхто не поїде, 
записала свою першу платівку. Грудина вважав, що цей день, 25 лютого 
1929 року, «Думка» ніколи не забуде.

«У цей день в Парижі, в театрі Des Champs‑Élysées о 3‑й годині опівдні 
Державна українська мандрівна капела “Думка” —  перша українська ра‑
дянська капела —  наспівувала українські пісні на грамофонні платівки 
американської грамофонної фірми “Колумбія”. У цей день уперше за своє 
десятилітнє існування “Думка” почула… сама себе.

І, здається, вперше за все існування української пісні ця пісня пролу‑
нає широко по всьому світу аж до найвіддаленіших кутків земної кулі 
(12 000 філій має “Колумбія”)».

На платівці, яка вийшла мільйонними тиражами, записали народні 
пісні в обробці українських композиторів, «Заповіт» Шевченка, твори Ґуно, 
Шумана й інших.

Капела «Думка» 
на гастролях у Франції   
1929 рік  Джерело:  
www dumkacapella com ua

Програма концерту 
капели «Думка» в Парижі  
15 січня 1929 року
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Коли життя —  як кіно
А от Євген Черняк їхав зворотним маршрутом —  із Ніцци в Париж. На фран‑
цузьку Рив’єру він потрапив з італійської Рив’єри, а перед тим був у Генуї, 
Мілані, Вероні, Венеції й Удіно. А взагалі в Італії він опинився з транзит‑
ною візою тільки для того, щоб дістатися до Франції. Бо він був у Відні, 
а «потрапити з Відня до Парижа можна трьома шляхами —  через Німеччи‑
ну, Швейцарію або Італію».

Через Німеччину Черняк не хотів їхати, щоб не втратити візу, яку йому 
видали в Берліні на поворот туди з Парижа. Тому довелося вибирати два 
останні. Дипломатичні відносини зі Швейцарією Союз розірвав після вбив‑
ства в Лозанні Вацлава Воровського. До швейцарського консула звертатися 
ніхто не наважився б. Залишився один шлях —  через Італію, та й той непро‑
стий. Торік в Одесі застрелили італійського віцеконсула, й Італія неохоче 
видавала радянським громадянам навіть транзитні візи.

Чернякові ж нікуди було діватися. Він і у Відні опинився не з власної 
волі —  його депортували з Чехословаччини. За кордон Євген Черняк поїхав 
як представник ВУФКУ —  Всеукраїнського фотокіноуправління, де він був 
членом правління. У Берліні вони з торгпредом Овсієм Гольверком підпи‑
сали угоду з компанією «Національфільм» про прокат українських фільмів 
за кордоном, про спільне кіновиробництво й прокат цих фільмів у Радян‑
ській Україні. З Берліна Черняк рушив у Прагу на перемовини з чеськими 
кінопромисловцями, але після приїзду його заарештувала поліція й ви‑
слала з країни. Радянське посольство подало протест у чеське Міністер‑
ство закордонних справ, але Черняк уже давно був у Відні, Потсдамі, гуляв 
у Пратері, відвідував Шенбрунн і Сан‑Сусі.

Австрія, Італія й Монако очима блогера
І ось Євген Черняк завдяки «щасливому випадку», якщо таким можна вва‑
жати висилку з країни, майже «галопом по Європах» оглядає три країни, 
ба навіть чотири. Та хоч він і шкодує, наприклад, що бачив Італію тільки 
з вікна автомобіля й потяга, його спостереження дуже влучні, а замальов‑
ки художні. Як порядний галичанин він добре знав німецьку, але італій‑
ської не знав зовсім. Це не заважало йому за допомогою кількох румун‑
ських слів, вивчених на фронті, познайомитися із супутницями, які за 
браком ножа намагалися пилочкою для нігтів відкрити бляшанку консер‑
вів. Дами програлися в казино Монте‑Карло і їхали в Париж. Уже цікава іс‑
торія вимальовувалася. 

З кож ної дрібнички Черняк робить «сторіз», і цим він нагадує сучасних 
блогерів. Ось фокстрот, який збурив радянських дипломатів, аж на зборах 
партосередку вирішували, чи дозволено його танцювати (ухвалили, що 
так). Чи спроба автора повечеряти в ресторані на міланському вокзалі. За‑
мовив суп, «через десять хвилин кельнер вже безшумно зупинився коло 
мого столика з круглою каструлею, тарілками й тертим сиром. Я ніяк не 
міг збагнути, нащо тут ще той сир, а головне, не бачив глибокої тарілки для 
супу. Він розкрив каструлю, і я побачив звичайнісінькі білі, довгі, як дощо‑
ві гробаки, макарони. Мені стало ніяково —  їсти замість супу макарони. Але 
це Італія —  подумав я і заходився притрушувати їх сухим пахучим сиром».

Ба навіть фото в нього підібрано відповідні. Тут не тільки традиційні 
робітничі квартали, демонстрації та страйки, а й усі побачені історичні 

Євген Черняк  
Приватний архів Єлєни 
Гаврічевої (Москва)

Євген Черняк  
Приватний архів Єлєни 
Гаврічевої (Москва)
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пам’ятки, фото інтер’єрів казино й кафешантанів. Шкода, що тогочасний 
друк не давав письменнику можливости вмістити більше якісних знімків.

Черняк умів передати емоції одним реченням: «Пратер —  це щось виїм‑
кове, суто віденське. Як немає другого Відня, так немає другого Пратера»; 
«Місто на воді дуже глибоко вражає людину з степу»; «Середземне море ко‑
тило до генуезьких берегів величезні, як двоповерховий будинок, хвилі, 
а сильний вітер із землі здував з них піну й розносив її, як узимку розно‑
сить сніг. Було враження справжньої снігової завірюхи. Що може бути кра‑
ще, як стояти під гарячим італійським сонцем і дивитись, як коло ваших 
ніг бушує метелиця?»

Його порівняння завжди дотепні й доречні. «Італійці, як і французи, не 
розуміють ні обіду, ні вечері без вина. Вино ввійшло в побут куди глибше, 
як у нас горілка». А добра дорога в Італії нагадала йому, як ванько на ас‑
фальтованій вулиці в Харкові питав його: «А скажіть, громадянине‑това‑
ришу, чи де є такий город, щоб вся мостова така була? То‑то лафа візни‑
кам». І висновок його невтішний: «Треба сотні мільйонів карбованців, 
величезного ентузіазму людности, щоб скільки‑небудь зробити нашу до‑
рогу подібною до доброї дороги».

Велика книжка хюґе
Одночасно з Євгеном Черняком 1928 року на іншому краю Європи подо‑
рожував невтомний Валер’ян Поліщук. І його друга репортажна книжка —  
«Рейд у Скандинавію» —  теж нагадує блог. Рука тягнеться написати «інста‑
грам», але в Поліщука, Черняка й інших не було персональних гаджетів 
і можливостей для фотографування, не кажучи вже про відео. Поліщук 
старанно добирав, купував і діставав гарні листівки, пересилав їх дружині 
в Харків і просив зберегти, щоб він ними проілюстрував майбутню книж‑
ку. Дружина все точно виконувала, і книжки справно виходили. І обсяги 
розділів у «Рейді в Скандинавію» —  ніби справді для соцмереж, по два‑три 
абзаци.

Скандинавія Поліщука просто зачарувала. Цього разу він і не поривав‑
ся писати «соціально‑політичні нариси», хоча у вступі з двох фраз попере‑
джав: «Це була не тривала дослідницька мандрівка —  це був рейд у глибину 
ще мало відомих для нашого широкого читача людських масивів і класо‑
вих противенств». Та описував Поліщук геть усе: людей, починаючи із зов‑
нішности й одягу, міста, вулиці, погоду, музеї й експонати, транспорт, го‑
тельний номер, ресторан, меню, звички (там і тоді кидали велосипед без 
нагляду та приходили по нього через кілька днів), новітню конструкти‑
вістську архітектуру й інтер’єри, якими він захоплювався ще до того, а те‑
пер бачив їх утілення навіч. Окремий розділ він присвятив Едварду Мунку 
(називав його Мюнх і пояснював принципи фонетичної передачі прізви‑
ща) і аж три —  Олександрі Коллонтай, амбасадорці СРСР у Норвегії, од‑
ній з перших жінок‑дипломаток у світі. У фокус письменника потрапили 
не тільки Осло, Берген, Стокгольм, Гельсінкі, а й країни та міста, які до‑
велося відвідати по дорозі, —  Львів, Варшава, Берлін, Гамбург. Ці останні 
становлять ненавмисний контраст до тієї картини, яку Поліщук побачив 
у Скандинавії. Ні, він не вживає слово «хюґе», але йому імпонує такий спо‑
сіб життя.

Валер’ян Поліщук  
Кінець 1920-х  Дж : 
Інститут літератури 
ім  Т  Г  Шевченка НАНУ
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«Листи з чужих країв»
Такі дива дивовижні бачили українські письменники в Європі 1920‑х ро‑
ків, що про них і не розкажеш за один раз. «Рейд у Скандинавію» можна 
прочитати в антології «Шляхи під сонцем» («Темпора», 2016). Інші тексти 
ввійдуть до антології «Листи з чужих країв», яка незабаром побачить світ. 
І саме ця книжка свого часу стала присудом для її автора.

Вийшла вона аж 1932 року, хоча описано в ній події і враження 1928‑го. 
І майже одразу книжка здобула негативну критику. Авторові закидали, що 
він обминає проблеми класової боротьби в капіталістичних країнах, не ви‑
криває глибоких причин світової економічної кризи, затушковує тяжкий 
матеріальний стан пролетаріату й селянства на Заході та політичний тиск. 
Ба більше, вихваляє фашистську Польщу й пілсудчину.

Євген Черняк тоді вже покинув і ВУФКУ, і Київ. Жив у Харкові, працю‑
вав заступником завідувача культпропвідділу міськкому ЦК КП(б)У. Роз‑
глянувши його книжку як небезпечно шкідливий вияв буржуазних впли‑
вів, міськком ухвалив оголосити авторові сувору догану й негайно зняти 
з посади, заборонити два роки перебувати на партійній і будь‑якій ідеоло‑
гічній роботі, притягнути до відповідальности працівників видавництва, 
які пропустили книжку в друк, виявивши при цьому гнилий лібералізм, 
і звичайно, зобов’язати Черняка покаятися. Ну, і зняти книжку з ринку.

Удруге книжка спливе на допитах. Євгена Черняка арештували 11 трав‑
ня 1933 року в справі «Української військової організації». А 21 червня, роз‑
повідаючи про свою «практичну контрреволюційну роботу» в «УВО», Чер‑
няк заявив: «… я хочу специально остановиться на контрреволюционной 
книжке, написанной мной, под названием “Листи з чужих країв”». Далі 
він стверджував, що книжку писав на замовлення таких самих «контр‑
революціонерів», як і сам, зокрема висвітлював у ній такі питання: «а) вою‑
схваление германской нации, б) восхваление Петрушевича как вождя‑ 
пре зидента Галицийской народной республики, т. е. галицийского воз‑
рождения, и целый ряд других явно контрреволюционных мест, а также 
клеветы на партию и соввласть».

Останнього в «Листах із чужих країв» точно немає, хіба вважати накле‑
пом нарікання на погані дороги в Україні, а от про німців і Петрушевича 
справді є. Сьогоднішні читачі зможуть прочитати й вирішити, чи оспіву‑
вав їх Євген Черняк. І хоча засудили його не за книжку, побачене за кордо‑
ном наклало свій відбиток не тільки на творчість, а й на долю всіх пись‑
менників, яким пощастило подорожувати Європою 1920‑х років. 

Статтю підготовлено в рамках проєкту «Українські митці 1920-х у фокусі ра-
дянських спецслужб», який реалізує Центр досліджень визвольного руху спільно 
з партнерами за підтримки Українського культурного фонду. Більше документів 
про митців —  на сайті Електронного архіву українського визвольного руху.

Євген Черняк   
«Листи з чужих країв» 
(1932)  Обкладинка 
Бориса Фрідкіна

Валер’ян Поліщук  
«Рейд у Скандинавію» 
(1931)  Обкладинка 
Василя Єрмілова

https://avr.org.ua/
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Ярина Цимбал

Публікація: Історична правда

Боюся, ніхто з вас, хто прочитали назву, не знає Івана Сенченка. Його долю 
в історії української літератури вичерпно характеризує підсумковий аб‑
зац у статті на Вікіпедії: «Прожив довге, складне й цікаве життя, сповне‑
не творчої праці. Письменник ніколи не мав почесних нагород. Ім’я його 
частіше згадували серед нещадно критикованих, аніж визнаних, а книж‑
ки рідко перекладалися іншими мовами». До цього треба додати, що тво‑
ри його ніколи не входили до шкільних програм, а останнє його видання —  
книжка в серії «Бібліотека української літератури» 1990 року.

Справді, в житті письменника Івана Сенченка не було якихось карко‑
ломних сюжетів: ані пригод, ані репресій. Критики радо вправлялися над 
його творами, але тільки тоді, коли треба було роздовбати, рознести й по‑
ховати. Нагород і слави Сенченко за життя не здобув, а після смерті й по‑
готів. Він один із небагатьох «українських радянських письменників», про 
кого СПУ не видала традиційну збірку мемуарів. Хоча сам він устиг запи‑
сати короткі спогади про літературне життя у 1920–1940 роках, активним 
учасником якого був.

Таке враження, що найбільше Іван Сенченко цікавив «органи». 11 січ‑
ня 1928 року помічник уповноваженого секретного відділу ДПУ УСРР роз‑
глянув матеріали на письменника І. Ю. Сенченка і постановив завести на 
нього справу‑формуляр та взяти його на облік «украинской контрреволю‑
ционной общественности» по категорії «выясняемых». А через два роки, 
12 лютого 1930‑го, в органах з’ясували, що він «ведет себя антисоветски» 
й ухвалили з «виясняємих» перевести в категорію «правого активу».

17 травня 1934 року «об’єкт» передали в «обслуговування» в обласний 
відділ. Це коли столиця перебралася в Київ, а Сенченка тоді як «не гідно‑
го» жити в новій старій столиці покинули в Харкові.

Могила перша. ВАПЛІТЕ
До ВАПЛІТЕ слабенький поет і міцний прозаїк Іван Сенченко йшов зви‑
вистим шляхом. До Харкова він приїхав ще 1921 року, щойно закінчивши 
вчительську семінарію в Костянтинограді. Місцеві на нього казали «Кос‑
тянтин, Кость, Конград, Красноград, Червоноград», а Сенченко характери‑
зував так: «міcто трьох церков, будинку райвиконкому, п’яти парових ве‑
ликих млинів, одного майбутнього депа й двох залізниць».

До Харкова Сенченко приїхав разом зі своїм земляком, товаришем і од‑
нокласником Сашком Копиленком. Пізніше з’явився тут і третій конграді‑
вець —  молодший за них Ілля Гуревич, який узяв псевдонім Леонід Перво‑
майський. Раніше Сенченко з Копиленком часто бували в палітурні його 
батька Соломона Гуревича. Книжки тоді школярі як робили? Збирали ко‑
пійчані видання і підшивали в солідний томик.

Три могили Івана Сенченка

Іван Сенченко  
Кінець 1920-х

https://www.istpravda.com.ua/articles/2021/09/9/160146/
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Навчання Сенченка в учительській семінарії повністю припало на добу 
Української революції. Тому хлопці в тому закладі то вчилися, то не вчили‑
ся. Копиленко нібито побував у гайдамаках, і його точно арештовували де‑
нікінці. Костянтиноградську Раду робітничих, солдатських і селянських 
депутатів очолював боротьбист Михайло Яловий, родом із села з Конград‑
ського повіту. «У 1917 році він був молоденький студент‑медик, —  писав 
Сенченко, —  кучерявий і гарний, як дівчина. І ми, малеч, школярі, з пова‑
гою і тремтінням дивились на нього, перешіптуючись між собою: “Он пі‑
шов Міша Яловий”. А потім прийшли гайдамаки з німцями, й Міша став 
екс‑головою Конградської Ради Р., С. та Салдацьких депутатів».

І хоч як дружили Сенченко й Копиленко, а в Харківський інститут на‑
родної освіти вони вступили на різні факультети: перший —  на відділення 
мови й літератури філологічного факультету, а от у другого перемогла лю‑
бов до біології. А проте жили вони разом, на кухні, яка містилася в підвалі 
(в льоху, —  казали вони) великого будинку.

Сенченко поринув в активне літературне життя і вже тоді взявся «ро‑
бити» свій перший журнал —  «Студент революції». Незабаром і Копиленко 
слідом за другом почав учащати на вечірки Спілки селянських письмен‑
ників «Плуг» у Селянському будинку в Харкові. У їхньому житлі з’явили‑
ся теж письменники‑початківці Петро Панч і Василь Вражливий. Остан‑
ній мусив спати на плиті, на якій удень готували їсти, —  більше «спальних 
місць» не було. А їхній підвал охрестили «барлогом».

Отож шлях Сенченка в літературу пролягав через Спілку селянських 
письменників «Плуг». І не тільки тому, що сам він селянин за походжен‑
ням, а й тому що це була перша й одинока якийсь час літературна орга‑
нізація в Харкові. Потім Сенченко з Копиленком і Вражливим перейшли 
в Спілку пролетарських письменників «Гарт», а там ще й приєдналися до 
групи «Урбіно», яка під проводом Миколи Хвильового виступила проти по‑
літики голови «Гарту» Василя Еллана‑Блакитного.

Учні й учениці 
Костянтиноградської 
учительської семінарії  
Сидять скраю праворуч 
Олександр Копиленко 
(перший) та Іван 
Сенченко (другий)  
Костянтиноград, 1920 рік  
Інститут рукопису 
Національної 
бібліотеки України 
ім  В  І  Вернадського
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У вирі літературних суперечок і організаційної метушні Сенченко не за‑
бував і не покидав писати. Хоч як це дивно, перша його книжка —  поетич‑
на збірка «В огнях вишневих завірюх» (1925). Слабенькі вірші головно на ін‑
дус тріальну тематику всупереч традиційним вишням у назві.

За «Гартом» логічно настав час ВАПЛІТЕ, а потім і «Літературного яр‑
марку». Логічно, бо президентом «академії» став Міша Яловий, «один із 
трьох мушкетерів і в найвищій мірі симпатична людина й товариш». Бо 
вже участь в «Урбіно» й альманаху «Квартали» свідчила, що молоді пись‑
менники Сенченко, Копиленко, Вражливий поповнили шерег «хвильо‑
вістів». Тут маю на увазі послідовників Хвильового, для яких він стано‑
вив беззаперечний літературний і людський авторитет. Коли по правді, то 
Хвильовий для них був бог. Описуючи в спогадах гостину Тичини у Хви‑
льового, свідком якої він став, Сенченко обмовився: «Відомо, тобто колись 
відомо було, що Хвильовий і Тичина мали ідеологічний конфлікт. […] І ось 
Тичина прийшов, не такий, як усі, і водночас такий самий. На столі в гос‑
по да ря стояло вино й горілка. “Боги тільки вино п’ють”, —  думав я, стежачи 
за великим поетом. Яке ж здивування моє було, коли він, одгетькнувшися 
від вина помахом зневажливим долоні, сказав: “Я гіркеньку люблю!” Гір‑
кеньку любив і господар».

Сексот «Тичина» 3 вересня 1927 року повідомляв про Сенченка: «Безо‑
говорочно предан Хвилевому, хотя боится показать это».

Саме тоді, в добу ВАПЛІТЕ, згодом «Літературного ярмарку», а потім ос‑
таннього дітища Хвильового —  «Пролітфронту», Іван Сенченко потрапив 
у поле зору ҐПУ. А до того ж був він одиноким працівником редакцій чіль‑
них видань тієї доби.

Смолич у коротких нотатках про 20‑ті згадував про Сенченка: «В “ті” роки 
завжди був “одноосібним” редакційним працівником, тобто єдиним “за все” 
редакційним співробітником. Так робив він журнал “Студент революції” 
(видавав, либонь, Кубуч); робив “Літературний ярмарок” (видавало ДВОУ); 
робив журнал “Вапліте” (здається, видавався просто самочином)». І вже од‑
не це дає уявлення про масштаби діяльности, кількість знайомств і зв’язків  

Спілка селянських письменників «Плуг»  Сидять зліва 
направо: Петро Голота (Мельник), Сава Божко, Іван 
Шевченко, Сергій Пилпенко, Андрій Панів   
Стоять: Іван Кириленко, Григорій Плискунівський, 
Іван Сенченко та Олександр Копиленко  
Харків, бл  1923 року  Фото надала авторка

У першому ряду лежать Олександр Копиленко, 
Володимир Сосюра, Грицько Коляда; 
у другому ряду сидять Іван Дніпровський, 
Павло Тичина, Іван Сенченко  Середина 
1920-х  Харківський літературний музей
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Сенченка у 1920‑х роках. Скажу тільки, що за легендою у нього, секретаря 
редакції, залишився шостий номер «Вапліте» із закінченням «Вальдшне‑
пів» Хвильового. Щоправда, його досі не знайшли і легенду не справдили.

Роль Сенченка іноді навіть перебільшували. У зведенні ҐПУ про по‑
їздку українських письменників до Москви в лютому 1929 року сказано: 
«Лидеры ваплитовцев Хвильовый и Сенченко за все время пребывания 
в Москве ничем себя не проявили, делая вид, что выполняют неприятную, 
но обязательную для них миссию».

Тоді ж таки було опубліковано ключові твори Сенченка, вийшли його 
кращі книжки. Це і «Подорож до Червонограда» та блискучий памфлет 
«Із записок», друковані в журналі «Вапліте», і «Червоноградські портре‑
ти» в «Літературному ярмарку», і підсумкова за 20‑ті збірка прози «Дубо‑
ві Гряди». У тому ж таки «Літярмарку» з’явилося звернення автора до чи‑
тачів у вигляді чи то анонсу, чи то реклами другого видання його книжки.

«Дубові Гряди —  це так називається село на Червоноградщині. Мушу по‑
відомити, що в цьому селі я зроду не був і, мабуть, ніколи не буду. Але я ду‑
маю, що дубовогрядчани пробачать мені цю нечемність, коли довідають‑
ся, що я й кінчиком пера не діткнувся до їх добробуту. Я ограбував лише 
назву, справді повнозвучну і прекрасну. Дубові Гряди! Так, це звучить мо‑
гутньо! Що ж іще я скажу про мою книжку? Я скажу, що вона прекрасна, бо 
інакше нащо б я її був писав… Я скажу, що там і кінчика немає отого селян‑
ського монізму, що його мені накидають, бо, бувши сам колись селянином, 
я більше, ніж хто інший із “критиків”, знаю справжню вартість індустрії. 
Книгу писав я довго, страшенно довго. Цілі п’ять літ. Писав, коли був чле‑
ном “Плуга”, писав, коли був членом ВАПЛІТЕ. І вона водночас є покажчик 
мого розвитку і зросту. Через це вона нервова і нерівна, але, бувши такою, 
мабуть, виразно відбиває добу і настрої селянина, що йде свій невпинний 
шлях до комунізму. І ще я скажу про свою книгу, що її безумовно слід ку‑
пити, і так само слід прочитати. Як хто з вас, шановні читачі, захоче сказа‑
ти мені пару слів про мою книжку, хай тоді візьме аркуш паперу, і напише 
мені на адресу: м. Харків, Басейна вул., № 20.

З привітом, І. Сенченко».

ВАПЛІТЕ  Зліва направо 
сидять Павло Тичина, 
Микола Хвильовий, Микола 
Куліш, Олекса Слісаренко, 
Майк Йогансен, Гордій 
Коцюба, Петро Панч, Аркадій 
Любченко; стоять Михайло 
Майський, Григорій Епік, 
Олександр Копиленко, 
Іван Сенченко, Павло 
Іванов, Юрій Смолич, Олесь 
Досвітній, Іван Дніпровський  
Харків, бл  1927 року  
Інститут літератури 
ім  Т  Г  Шевченка НАНУ
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У 1929‑му Сенченко досі жив у знаменитому «барлогу» на Басейній, але 
через рік він уже перебереться в будинок «Слово».

У справі‑формулярі на Сенченка є дві розгорнуті рецензії на книжку 
«Дубові Гряди» з рясними цитатами з оповідань, особливо «В золотому за‑
куті». Інформатор «Марксист» (сам, найпевніше, письменник, як випливає 
з його донесень) 6 січня 1929 року підсумовував: «В целом сборник пред‑
ставляет собой интересные в украинской литературе явления. Апологе‑
тизация отрицательных, подчас криминальных типов и обрисовка яркой 
и привлекательной картины процветания кулацкого села с безразлич‑
ным, порой сочувственным к нему отношением автора».

На цьому й довелося вперше поховати письменника Івана Сенченка. 
Після ліквідації всіх організацій, до яких він належав, настали кепські 
часи. 2 вересня 1932 року с/с «Професор» передавав: «Сенченко має заро‑
бітки лише по Всеукомдраму —  300 крб, та через запізнену видачу зарплат‑
ні змушений бігати позичати, але і цих грошей не дістане. Домробітниці 
немає, двоє дітей —  6 міс. і три роки, дружина з цими дітьми возиться день 
цілий, а Сенченко як прийде з Всеукомдраму, замість праці коло літера‑
тури мусить глядіти дітей, ходити по обід, по молоко дитині, купає дітей 
і бігає десь позичати грошей. Ясна річ, що на 10–11 год. вечора оце все так 
вимотає його, що рука не береться за перо. Не раз висловлював здивуван‑
ня, чому це ніяк не може засісти писати. “У голові вже є схема, типаж —  усе, 
а писати не можу —  сяду за стіл і засну, і так ось уже третій місяць”. В хаті 
брудно, не мазано. Не раз висловлював здивування, як це так, що інші 
письменники можуть свої твори по 3–4 рази перевидати: то окремими ви‑
даннями, то у збірці з такою назвою, то у збірці з іншою назвою, то в журна‑
лі (як Панч, Микитенко і т. п.), а він цього не вміє і мусить жити сам‑четве‑
ро на 300 крб та ще з відрахуванням на позику, спілку, податок і т. п. “Рух” 
мусить виплачувати йому по контрактації 600 крб на місяць, але грошей 
немає. Щодня дзвонить і бігає до “Руха”, і все без діла».

Наступний рік став іще страшнішим. 13 травня застрелився Микола 
Хвильовий. 23 травня, як доповідав агент «Слово» (імовірно, письменник, 
який мешкав у «Слові»), «Сенченко зачитав із книги “История средних ве‑
ков” кілька розділів про життя <нрзб> р., коли по всій Європі був голод, 
люди їли людей. Прочитавши цей розділ, Сенченко додав: “Історія повто‑
рюється. Хіба у нас на Україні не голод і не те саме. Але тоді це було сти‑
хійне лихо, а у нас до того обчистили село, що воно не гірше голодає і їсть 
само себе”». 

Зліва направо: Олександр 
Копиленко, Іван Сен-
ченко, невідома, Петро 
Панч, Марія Пилинська  
Харків, 1932 рік  
Харківський 
літературний музей
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Могила друга. «Його покоління»
Сенченко був людиною певного покоління, можна назвати його поколін‑
ням Хвильового. Не в сенсі фізичного віку, бо Хвильовий був старший на 
вісім років, а це дуже багато, особливо тоді. Поки Сенченко бігав у школу 
і збирав п’явок із Копиленком, Хвильовий пройшов фронти Першої світової 
і революції —  це визначальний досвід для діячів 20‑х років. А проте Сен‑
ченко належав до вихованців, однодумців, послідовників Хвильового. Він 
належав до ваплітян —  не в сенсі літературної організації, а в сенсі спіль‑
ноти людей, які поділяють естетичні, культурні і навіть моральні ціннос‑
ті. І він назавжди, до кінця життя, залишався ваплітянином. Тому після 
1933‑го він «помер», адже куля Хвильового призначалася не тільки для 
нього самого, а й для його покоління.

У кінці 1930‑х органи завербували чергового сексота серед письменни‑
ків, найпевніше, теж із мешканців будинку «Слово». 20 листопада 1938‑го 
агент на прізвисько «Белінський» (навіть кличка не випадкова —  прізвище 
знаменитого російського критика ХІХ століття) представив у ҐПУ доклад‑
ний огляд «О группировках внутри Союза писателей».

«Основные группировки, существующие в настоящее время, это:
Бывшие ваплитовцы. Эта группировка состоит из остатков б. ВАП ЛИ ТЕ. 

В нее в Харькове входят: Ю. Яновский, Ю. Смолич, И. Сенченко, Ю. Шовко‑
пляс. Эта группировка в Киеве имеет связь с ваплитовацами, переехавши‑
ми туда в 1934 г. (М. Бажан, О. Копиленко, А. Любченко и др.), а также с ре‑
жиссером Довженко. Эта связь и эта группировка неизменны больше 10 лет. 
Вполне понятно, что их связывает еще старая ваплитовская объединен‑
ность, и старые симпатии националистического порядка остались у них 
неизменными (например, дружба с Нистером, завещанная Хвилевым).

В свое время каждый из участников этой группировки печатал явно 
националистические, кулацкие произведения. Каждый из них выполнял 
негласные тактические поручения Хвылевого. Никто их них, естественно, 
не раскрыл в себе того, что им точно было известно о прошлом Хвылево‑
го. Когда Хвылевой застрелился, они повесили у себя в комнатах его пор‑
треты в гробу (все —  один и тот же портрет). Затем, по‑видимому, им был 
дан сигнал стать идеологически выдержанными и принять самое актив‑
ное участие в организационной жизни Союза.

Как они держат себя в настоящем? Во‑первых, чрезвычайно замкнуто 
и тесно общат друг с другом. Во‑вторых, у некоторых из них отчетливо 
чувствуются националистические нотки в высказываниях, хотя они чрез‑
вы чайно осторожны на этот счет. В‑третьих, они стремятся все время 
находиться в центре жизни Союза и занимать там руководящие посты 
(Смолич —  секретарь Союза, Яновский —  председатель клуба, Сенченко —  
редактор журнала и т. д.). Любопытно, что в Киеве та же картина, как будто 
два отделения одной организации.

Личная их характеристика такова:
И. Сенченко. В прошлом писал особо резкие националистические ку‑

лацкие произведения. Был одним из ближайших доверенных Хвылевого. 
Рыдал на его похоронах так, что страшно было смотреть. Затем сразу же 
перестал печататься и выступил с “Напередодни” только в 1938 году».

Це була наполовину правда. Сенченко і писав, і друкувався в 1930‑х ро‑
ках, але то були твори, які ніхто не пам’ятає. Ще 1932 року вийшов його ви‑
робничий роман «Металісти». Потім він довго писав (уже коли 1933 року 

Іван Сенченко  
«Інженери» (1925)

Іван Сенченко  
«Із записок» (1927)
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зачитував уривки про Великий голод у Європі з підручника «Історії се‑
редніх віків») історичний роман «Чорна брама», що вийшов аж 1936‑го. 
У 1933‑му його взяли у складі невеликої української групи в грандіоз‑
ну поїздку письменників під наглядом чекістів на будівництво Біломор‑
сько‑Балтійського каналу. По дорозі учасники поїздки випустили ру‑
кописний журнал «За душевное слово». Там була епіграма за підписом 
«Бригадир», у якій знову згадувалися «Дубові Гряди»:

І. Сенченкові
Хто іменинник? Не пізнали?
Кому ж не ясно? Бога ради.
Та ж в Біломорському каналі
Одні лише дубові гряди.

Із масштабної поїздки Сенченко привіз манюню й тонюню книжечку 
з чотирьох коротких нарисів на 67 сторінок.

Тоді ж таки він почав «робити» «Літературний журнал». «Червоний 
шлях», де колись панували Хвильовий і Яловий, припинив існування вліт‑
ку 1936 року. Натомість у не столичному вже Харкові почав виходити цей 
«Літературний журнал» (у Києві теж був свій —  «Радянська література»).

А на Сенченка, як і раніше, сипалися доноси. Ні, не агентурні доне‑
сення інформаторів, які добровільно чи з примусу співпрацювали з ҐПУ, 
а справжнісінькі доноси, не анонімні, з підписами.

Ось письменник Омелько Розумієнко влітку 1938 року скаржиться на 
недавню публікацію «Напередодні» Сенченка: «Читаючи роман письмен‑
ника Ів. Сенченка, вміщений у “Літературному журналі” № 1, 2, 3, 4, 5, я 
надибав кілька місць, що вони викликали в мене подив, як редакція не 
звернула на них уваги. На мою думку, ці місця наводять на підозри щодо 
навмисної агітації, звісно, не на користь компартії і Радянської влади».

Висловлювання одного героя «з усіма подробицями й деталями ли‑
цемірства, маскування, брехні нагадує детально розроблену інструкцію 
для дворушництва й маскування ворожій агентурі», завважує Розумієнко. 
Фраза «Та він же дуже розумний! У Варшаві два роки жив, а там до Німеч‑
чини рукою подати…», на думку Розумієнка, —  це «давня, ще од фашиста 
Хвильового настанова рівнятися на західну фашистську Німеччину. Ще 
один уступ у романі —  “це як небо од землі далеке од вчення Леніна про три 

Іван Сенченко  «Історія 
однієї кар’єри» (1928)

Іван Сенченко  «Паровий 
млин» (1926)

Іван Сенченко  «Дубові 
Гряди» (1929)

Іван Сенченко  «Повість 
про Клима» (1933)
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покоління російських революціонерів. Це заперечує всю героїчну бороть‑
бу російського народу протягом історії і перегукується, хоч і завуальовано, 
з бандитом Бухаріним».

«З наведеного прошу зробити висновок», —  завершує Омелько Розумієн‑
ко, підписується як член КП(б)У і зазначає номер свого партквитка.

Інший донос так і не ліг на папір, залишився на словах. У кінці серп‑
ня 1938 року агент «Ясиноватський» сповіщав: «27.VІІІ.38 г. вечером ко мне 
на квартиру зашел Варавва Алексей Петрович (член Союза советских пи‑
сателей, беспартийный) и начал намекать, что он кое‑что знает о Сенчен‑
ко Иване (писателе, Харьков). Когда я спросил, [сказал], что ему неудоб‑
но говорить, так как ничем подтвердить факта он не может и ему могут 
не поверить, если придется поставить этот вопрос официально. Этим он 
объясняет то, что уже некоторое время знает о факте вылазки, но считал 
неудобным заявлять, так как ему нечем доказать.

Факт такой: Варавва дал в редакцию “Литературного журнала” свой 
рассказ. Сенченко (зам. редактора) вызвал Варавву, стал указывать на не‑
дочеты. Во время устной консультации Сенченко пытался завербовать его 
в свои единомышленники, говоря следующее: “Надо стремиться к соз‑
данию художественным образом (в книгах, в искусстве) волевых людей 
украинской нации. Благодаря Шевченко существует украинская куль‑
тура, украинская нация, скоро появится другой Шевченко, который обу‑
словит дальнейшее существование украинской нации. Надо писать хи‑
тро, надо писать так, чтобы было хитро, какими вообще есть украинцы. 
Надо создавать художественные типы волевых украинцев. Норвегия как 
нация существует благодаря тому, что там были видные писатели с миро‑
вой известностью!”.

Когда Варавва сказал ему, что в создании волевых людей украинской 
нации много “потрудился” бандит Хвылевой, Сенченко испугался, стал 
всячески замазывать существо разговора и просил никому не говорить об 
этом.

Варавва заявляет, что там было много разговоров фашистского поряд‑
ка (со стороны Сенченко), и Варавва считает его врагом. Он просит не огла‑
шать на собрании, так как Сенченко, дескать, откажется от своих слов».

У такій ситуації Сенченко й інші письменники існували до 1941 року. 
А під час війни ідеологічні шори послабилися, і це вселяло надію. Даремну.

13–15 вересня 1947 року в Києві терміново скликали Пленум Правління 
Спілки радянських письменників України з нагоди постанови Оргбюро ЦК 
ВКП(б) про журнали «Звезда» і «Ленинград». На роль українських жертв 
партійної директиви «обрали» Юрія Яновського за роман «Жива вода» та 
Івана Сенченка за роман із символічною назвою «Його покоління», опу‑
блікований у журналі «Дніпро». Насправді роман не мав нічого спільного 
з минулим автора —  просто розповідь про молодь у повоєнному Києві.

Це була друга могила письменника Івана Сенченка. У мемуарах він її 
описував небагатослівно, більше про Яновського: «…в уяві постали інші 
часи, пов’язані з 47‑м роком, коли Каганович докладав всіх сил повторити 
тридцять сьомий рік на Україні ще раз. Він, як звір, накинувся на Сенчен‑
ка, Рильського, Яновського. За його розпорядженням, т[ак] з[ваний] верес‑
невий пленум СПУ три дні підряд трощив ту трійню. Та сатрапові здалося, 
що трощили мало й не так. На другий чи третій день після того пленуму 
він зібрав у приміщенні ЦК збори київської інтелігенції, де він знову гро‑
мив, гримав, молотив найбільше Юрія Івановича і його роман “Жива вода”».

Омелян Розумієнко  
1930 рік  Інститут 
рукопису Національної 
бібліотеки України 
ім  В  І  Вернадського
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Це не означало, що самому Сенченкові дісталося менше. 18 листопа‑
да 1947 року агент «Стріла» (Юрій Смолич) звітував: «Состояние Сенченко  
очень подавленное и растерянное. Критику его произведений, сопо‑
ставляя с фактом снятия его с поста ответственного секретаря журнала 
(“Україна”. —  Я. Ц.), он рассматривает как “решение вышибить” его из лите‑
ратуры совсем. То, что за изъятый роман “Його покоління” ему переста‑
ли платить причитающиеся по договору деньги, отобрали лимит по Союзу 
писателей и нигде не печатают, Сенченко расценивает как “решение оста‑
вить его с детьми без куска хлеба”.

Создавшееся тяжелое материальное положение усугубляет его пода‑
вленное состояние и, собственно говоря, именно это сейчас главным об‑
разом поглощает его заботы. Жена Сенченко поступила на работу, сам он 
занялся преимущественно хозяйственными и кухонными делами и (по 
жалобам жены) стал мелочен, придирчив и, как говорит жена, “стран‑
ный” —  она начинает припоминать, что “дед Сенченко сошел с ума”, и вы‑
сказывать опасения, чтобы этого не произошло с С.

В разговоре Сенченко говорит, “что он уже примирился с тем, что он 
уже не писатель”. Он говорит: “Писать мне нельзя, что бы я ни написал, все 
будет признано плохим и несоветским: доказать все можно, если нужно”.

Свой вывод он аргументирует так: “Ведь никакого конкретного обвине‑
ния за книгу мне не предъявили. Даже национализма не нашли. Но хотя 
национализма и не нашли, заявляют, что это —  рецидивы национализма. 
В чем же дело? Значит, не в романе дело и не в каких‑то моих новых ошиб‑
ках. Просто решено, что я, раз я двадцать три года назад написал “Записки 
холуя” и “Червоноградські портрети”, не имею права работать в советской 
литературе, что бы я теперь не написал”».

Роботи не було, з журналу «Україна» його звільнили, Сенченко пере‑
бивався перекладами. Через рік, восени 1948‑го, Смолич у донесенні по‑
відомляв, що діти Сенченка хворіють від недоїдання, у нього самого тіло 
вкрилося фурункулами, а його дружина приходила до Смолича розвіда‑
ти, справді її чоловік нічого в Спілці не заробляє чи, може, ховає від неї 
гроші. Та найголовніше —  Сенченко нічого не міг писати, сам це розумів 
і зізнавався в цьому. Смолич у приватній розмові порадив йому взятися за 
нариси, коли вже художній талант він утратив. Це була друга, ще глибша 
могила.

Могила третя. Забуття
Час минав. Кагановича з України відкликали. 25 грудня 1951 року началь‑
ник відділення в МДБ УРСР майор Сєкарєв (чия дружина, за іронією долі, 
працювала в Інституті літератури, доки чоловік наглядав за письменни‑
ками) розглянув справу‑формуляр № 1383 на Сенченка Івана Юхимовича 
і встановив, що «данных об антисоветской деятельности Сенченко в насто‑
ящее время не имеется».

Того року в Сенченка нарешті вийшла перша книжка після майже деся‑
тилітньої перерви. Повість «Його покоління» ще лежала непорушним ка‑
менем, її треба було переробляти. Яновський уже переписав «Живу воду» 
під назвою «Мир». 25 лютого 1954 року його серце не витримало. 7 грудня 
того року в МДБ УРСР закрили справу‑формуляр на Сенченка і передали її 
в обліково‑архівний відділ. Самого письменника вирішили залишити на 
«общесправочном учете».

Іван Сенченко  «Право 
на героїзм» (1934)

Іван Сенченко  
«Новели» (1940)
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Сенченко ще писав до кінця життя, більше для дітей‑дошкільнят, мен‑
ше для дорослих. Узявся переробляти свої твори 20‑х років, за які стільки 
терпів добрих півстоліття. Охоче, а може, й ні, але розповідав про ту «золо‑
ту добу» свого життя й української літератури. Розповідав літературознав‑
цеві Василеві Півторадні, який сумлінно конспектував ці розповіді (і ні, ні‑
куди вже про них не доносив), В’ячеславові Брюховецькому, якому навіть 
доручив опублікувати свої «Нотатки про літературне життя 20–40‑х років». 
Саме Брюховецький упорядкував останню до сьогодні книжку вибраного 
Сенченка, що вийшла 1990 року в серії «Бібліотека української літератури».

А потому настало забуття —  третя й найглибша могила письменника 
Івана Сенченка. Його твори цікавлять лише науковиць і науковців, часто 
лише для того, щоб заробити на них дисертацію чи публікацію, і за сфе‑
ричним аналізом текстів у вакуумі не проглядає ні інтелектуальна й твор‑
ча біографія письменника, ні багата на події й парадокси доба, у яку він 
жив і працював. А позаяк формально Сенченко належить до «українських 
радянських письменників», йому ще й загрожує небезпека декомунізації.

У своїх знаменитих і водночас прикрих для автора «Записках холуя» 
(справжня назва, до речі, «Із записок») Сенченко протиставляв Холуєві 
Прометея: «всі хотіли бути Прометеями і, йдучи цим шляхом, ішли проти 
своєї справжньої природи —  природи незрівнянно прекрасного Холуя. Хто 
вам сказав, що ви Прометеї? Це непорозуміння: Прометей —  мрія, ви —  ре‑
альність. Чого ж ви хочете тікати від своєї справжньої суті?»

Самому ж авторові вдалося втекти від цієї «справжньої» суті. Він не про‑
гнувся, але чи переміг?

Статтю підготовлено в рамках проєкту «Українські митці 1920-х у фокусі ра-
дянських спецслужб», що його реалізує Центр досліджень визвольного руху за під-
тримки Українського культурного фонду. Більше документів про митців —  на 
сайті Електронного архіву українських визвольного руху.

Авторка щиро дякує Олені Тихоненко, Богданові Цимбалу й Олексієві Юрченку за 
допомогу з ілюстраціями.

Вирізка з газети «Красное 
знамя» за 11 вересня 
1940 року з фото Івана 
Сенченка, що відклалася 
у його справі-формулярі   
Електронний архів 
визвольного руху
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