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Розділ І. 

 

Українські національні та культурні цінності в архівах, музеях та бібліотеках Москви 
 

Зразу після свої організації та реєстрації як державної освітньо-наукової організації в органах юстиції міста 

Москви в 1992 році, Український державний університету в Москві(УУМ) активно розпочав у Москві 

українську науково-культурну роботу. Одним і з перших науково-освітніх заходів було опрацювання  

української культурно-національної спадщини в Російській державній бібліотеці в Москві та архівах  

Російській  Федерації (РФ), що сконцентровані в Москві[5, c.62-66]. 

В першу чергу було проаналізовано українські старожитності в Російській Державній Бібліотеці міста 

Москви, оскільки Російська державна бібліотека (РДБ) - в час заснування - Бібліотека Рум’янцевського Музею, 

з перших років свого існування комплектувалась українськими виданнями. Придбання Рум’янцевським музеєм 

унікальної бібліотеки видатного українського бібліофіла І.Я. Лукашевича в 1870 році зробило його власником 

однієї з найбагатших колекцій старовинних україно-слов’янських видань[6, c.61-62]. 

В наступні роки фонди РДБ регулярно поповнювались українськими виданнями, серед яких стародруки 

XV- XVII ст.: Острозька “Біблія” 1581 р., “Граматика” Мелентія Смотрицького 1618 р., “Катехізис” Лаврентія 

Зизанія, а також перші видання “Енеїди” І. Котляревського, “Кобзаря” Т. Шевченка, українська класична 

література ХІХ і ХХ ст., велика кількість видань письменників покоління українського “розстріляного 

безсмертя”, що довгі роки знаходилась в “спецхрані”, і тільки недавно стала доступна широкому колу читачів. 

РДБ має рідкісні періодичні видання української еміграції різних років. Серед періодичних видань багато 

наукових журналів з різних галузей знань, наприклад “Записки Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка”, що 

видавались у Львові і Нью-Йорку, починаючи з кінця ХІХ ст. і до середини 50-х років нашого століття, 

видання Академій Наук України тощо[6, c.61-62]. 

За часів існування Радянського Союзу РДБ (тоді Державна бібліотека ім. Леніна) отримувала обов’язковий 

екземпляр друкованої продукції, в тому числі і української. Так що важко знайти, якої української літератури 

(радянської) немає тепер в РДБ. Правда, після розпаду СРСР, українська література, власне, як і література на 

інших мовах, поступає в фонди РГБ епізодично, і в основному це заслуга Українського посольства в Москві. 

Серед 40 000 000 видань на 240 мовах світу фондів РДБ, зараз нараховується більше 340 000 українських книг і 

близько 50 000 журналів. 

Генеральний алфавітний каталог, генеральний систематичний каталог, а також каталог періодичних видань 

Українською мовою знаходиться на ІІІ поверсі корпусу “А” РДБ. Сектор літератури на мовах народів Росії і 

Ближнього Зарубіжжя розміщується в кімнаті 320[6, c.61-62].  

Самі ж фонди українською мовою часто не тільки важко доступні, але й недоступні. Як відомо, РДБ 

відчуває великий дефіцит площ зберігання літератури. І тому багато книг перевозять в Хімкінський філіал, але 

це не проблема, - а справжня проблема в тому, що книги “штабелюють”, тобто зв’язують в великі штабелі, і, 

звісно, поки вони так зберігаються, вони втрачені для читачів. Ще одна частина українських книг зосереджена 

в «спецхрані», нині Відділ Російського Зарубіжжя[6, c.61-62].  

Внаслідок важкої, інколи виснажливої роботи в 1992 - 1915 роках у спільній співпраці Українського 

державного університету міста Москви з Російською державною бібліотекою, Посольством України в РФ було 

організовано та відкрито декілька виставок, перша 400 - літтю з дня народження гетьмана України Богдана 

Хмельницького, яка показала учасникам всі українські середньовічні старожитності з Російської державної 

бібліотеки міста Москви та Кремлівського державного історичного музею де і сконцентровані всі українські 

козацькі старожитності, які і були продемонстровані, та фрагментарно досліджені вченими Українського 

державного університету міста Москви, вперше за всю багатовікову історію Росії завдяки тому, що президент 

РФ Борис Єльцин внаслідок підписання договору між Україною та Росією в 1997 році, вперше і в останнє за 

всю історію взаємовідносин України та Росії, вирішив її показати президенту України Леоніду Кучмі в 1997 

році. Слід наголосити, що під так званим “Переяславським документом”, який фальшиво рекламувався в епоху 

СРСР, було тільки два підписи двох куплених Московським царем за гроші, козацьких полковників і все... Ось 

і все… Цей “Переяславський документ” був в перше і в останнє показаний українцям і у автора цього 

дослідження після його перегляду і пустоти, зразу ж розвіявся міф про Переяславську раду… та зраду гетьмана 

Богдана Хмельницького,  всі гетьманські клейноди теж були виставлені за склом з сигналізацією в 

Кремлівському історичному музею міста Москви…[5, c.62-66]. 
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Другу велику виставку документів Українським державним університетом м. Москви було організовано до  

130 - літтю від дня народження видатного українського історика, першого президента України (1866 – 

1934рр.)[ 4, c.34 - 42].  

В прес - релізі  другої виставки, зокрема наголошувалось, що  з 1912 по 1917 роки і з 1930 по 1936 роки 

М.С. Грушевський проживав у Москві,  як один із засновників та член редколегії  журналу  “ Украинская  

Жизнь”, а з  1930 року,  як академік АН СРСР займався науковою роботою в області історії, археографії, 

літературознавства, фольклористики, етнології. М.С. Грушевський являвся автором більше 2000 друкованих 

наукових праць з питань української історії, літератури[4, с.11 - 28]. 

Дана виставка запропонувала всі його книги із фондів Російської державної бібліотеки міста Москви. 

Основна тема виставки -  історія життя, науково - громадської діяльності, біографічні видання, видання 

української діаспори. Всього на виставці було виставлено більше 200 книг на українській, російській, 

англійській, німецькій, польській та інших мовах народів світу.  

На виставці виступили представники Російської Державної Бібліотеки(РДБ), Посольства України, ректор 

Українського державного університету міста Москви, голова Українського Історичного Клубу міста Москви 

Віктор Ідзьо наголосивши на тісній співпраці з РДБ, Посольством України в РФ запропонував відкрити 

меморіальну дошку  М.С. Грушевському на будинку в якому проживав М.С. Грушевський  у Москві, а 

присутнім на виставці  російським та українським  вченим з Російської Академії Наук, та її гуманітарних 

наукових закладів, зокрема Інституту Слов’янознавства та Балканістики, Московському державному 

університету, провести науково - культурне вшанування академіка М.С. Грушевського. Слід також наголосити, 

що  “К пятой годовщине восстановления государственной независимости Украины и 130 - годовщине со дня 

рождения академика, первого президента Украины М.С. Грушевского: Российская Государственная 

Историческая Библиотека, Посольство Украины в Российской Федерации, Украинский Университет города 

Москвы, организовали выставку книг из фондов Российской Государственной Исторической Библиотеки  -  

“Украина: Путь из глубины веков”[5,c.62-66]. 

 Українським державним університетом міста Москви та Посольством України в РФ було складено 

”Каталог книг выставки “Украина: Путь из глубины веков” из фондов Российской Государственной 

Исторической Библиотеки “(август - сентябрь 1996). Слід наголосити, що окрім видань українських вчених 

істориків, філологів, літераторів та мистецтвознавців, до “Каталогу” ввійшли і стародруковані видання, опис 

яких підготував для звіту в Міністерство Закордонних Справ України заступник культурного радника 

Посольства України в РФ В. Крикуненко[1, c.4 -11]. 

Наголосимо тільки, що це старожитності, які, як виразився експерт та голова Вченої Ради Українським 

державним університетом міста Москви доктор історичних наук  Борис Тимощук:” включають багато 

пам’ятників української  науки та культури, що здавалось ось уже давно були втрачені для української науки 

та культури. Слід наголосити, що їх виявив в спец-храні ректор УУМ, голова Українського Історичного Клубу 

міста Москви Віктор Ідзьо, який наголосив, що їх наукова розробка тільки починається...”[7,c.2 - 3]. 

Подаємо перелік виявлених українських стародруків в  “спец - храні” Московської  Історичної Бібліотеки  

по містах  та роках їх видань: 

Київ: 

1.П.Берында “Лексикон славянорусский и имен толкование”. - Киев, 1627 г. 

2.”Преподобного отца нашего аввы Дорофея Поучения”. - Киев, 1628 г.( 2 примірника). 

3.”Преподобного отца нашего Дорофея поучения”. - Киев, 1628 г. 

4.”Служебник литургий святых Василия и Иоанна Златоуста”. - Киев 1629.(Львівська бібліотека). 

5.”Квангелие учительное”. - Киев, 1637. 

6.Иоанникий Галятовский “Ключ разумения”. - Киев, 1659 г. 

7.И.Гизель “Мир с Богом человеку”. - Киев, 1669 г.( 2 примірника). 

8.Лазар Баранович ”Труды словес проповедных”. - Киев 1674 г.( 2 примірника). 

9.Нестор “Патерик или отечник Печерский”. - Киев, 1678 г. 

10.Нестор, Симон, Поликарп “Патерик или Отечник” 2-е изд. - Киев, 1678 г. 

11.”Полустав или Правило ичстинна жития христианского…”. - Киев, 1691г. 

12.”Новый завет Господа нашего Иисуса Христа и при нем Псалтырь”. - Киев, 1692 г. 

13. “Акафисты веседмичные “. - Киев 1692 г. 

14.”Новый завет с псалтырью”. - Киев, 1692 г.( 2 примірника). 
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15.Архимандрит И. Гизель “Синопсис или краткое собрание от разных летописцев о начале 

славянороссийского народа и первых князьях богоспасаемого”. - Киев, 1714.г. 

Львів: 

1.Львіська міська книга. (На готично-ланиській мові). -  Львів, 1386 рік. 

2.”Аделфлтис. Грамматика доброглаголивого единославянского языка”. - Львов, 1591 г. (Львівська бібліотека). 

3.Иоанн Златоуст “Книга о священстве”. - Львов, 1614 ( Бібліотека Василіан у Львові).  

3.”Анфологион, сиречь  цветослов, или Трефолог”. - Львов, 1638 г. 

4.”Деяния апостольские”. - Львов 1639 г. ( 2 примірника). 

5.”Триодь цветная”. - Львов, 1642 г. 

6.”Требник”. - Львов, 1645 г. 

Острог: 

1.Василий Великий “Книга о постничестве”. - Острог, 1594 г. 

На виставці були представлені всі, близько 62 наукових праць академіка  М.С. Грушевського, які були 

видані в Москві та Санкт - Петербурзі, і які яскраво характеризують російський період життя та діяльності 

українського вченого та першого президента Української держави... [8, c.2 - 3]. 

Слід наголосити, Українські фонди, Московської Історичної Бібліотеки досить великі. Усі вони 

розподіляються так, що дізнатися про усі українські фонди практично неможливо. Є спеціальні сховища де 

розміщуються рідкі книгозбірні, доступ до яких  ще до недавна був заборонений. Як наголошує в своїх 

науково-експертних висновках доктор історичних наук, Б.О. Тимощук: “Ось власне у ці напівсекретні відділи і 

звернули свій напрям пошуків вчений В.С. Ідзьо. Слід зауважити, що  вчений В.С. Ідзьо ось уже 20 років 

працює у центральних бібліотеках міста Москви і є унікальним фахівцем, можна сказати єдиним, який добре 

знає усі їх надбання. Тому він вирішив не зупинятися на тих фондах які йому були відомі раніше, а розпочати 

пошук рідких книг для виставки у спецфондах, закритих книгозбірнях, у які раніше не можна було потрапити 

простому смертному. Шлях у пошуках привів вченого В.С. Ідзьо у відділ рідких українських книг, які ведуть 

тут свій відлік згідно свідчень спецкаталогів починаючи з ХІІ-XV, XVI-IX і XX століть. Внаслідок вивчення, 

щоправда не всіх каталогів, вчений В.С. Ідзьо прийшов до висновку, що Історична Бібліотека міста Москви, 

вірніше її «спец-хран» має фонди, які були вивезені з України  внаслідок ліквідації Київської митрополії в 

XVII-XVIII століттях, Української Греко-Католицької Церкви в ХХ столітті”[7,c.4 - 6]. 

У своїх науково-експертних висновках Б. Тимощук  наголошує: ”Дослідження книг ХIV-XIX століть на 

яких стоять стародавні штампи Львівських книгозбірень, герби київського митрополита Петра Могили, Андрея 

Шептицького, отців Василіан, і книгозбірень яких внаслідок вилучення немає у Львові і Києві і других містах 

України, вченим В.С. Ідзьо було встановлено, що книги ці раніше були у особистій бібліотеці митрополита 

Андрея Шептицького, зокрема Львівська міська книга 1386 року, о.о. Василіан. Решту рідкісних книг 

належали Київській і Острозькій Академіям, були святинями із особистих бібліотек князів Вишнивецьких та 

князя Костянтина Острозького і других політичний і культурних діячів України. Без сумніву, що цим книгам, 

наголошує доктор історичних наук. Б.О. Тимощук, немає ціни. Більшість із них в Україні зараз взагалі немає. 

Можна припускати, що вони були із власної бібліотеки митрополита Андрея Шептицького, яка внаслідок 

ліквідації Греко-Католицької Церкви у 1946 року потрапили до Москви. Унікальні книги XVІ-XVII століть є 

надзвичайною рідкістю. Усі вони видані у Львові, Острозі, Києві у XVI-XVIII століттях. На багатьох книгах 

стоять означувальні вказівки, що вони вивезені із Львова у 1946 році на “збереження до Москви” ”[7,c.4 -7]. 

Таким чином, внаслідок клопіткої праці в рамках ювілейної виставки ректору Українського державного 

університету міста Москви, голові Українського Клубу міста Моски, вченому В.С. Ідзьо удалось віднайти 

рідкісні книгозбірні книг Київської митрополії XVI-ХVIII століть, книги Української Греко-Католицької 

Церкви ХVIIІ-ХХ століть, і українських громадських і політичних діячів, які, як нам здавалось, були втрачені. 

Можна з певністю сказати, що особисті бібліотеки, архіви  Київської митрополії XVI-XVIII століть,  не згоріли 

в кінці XVIII століття, вони таємно вивезенi до Москви. Також тут є бібліотека митрополита А. Шептицького, 

бібліотека о. о. Василіан, сліди яких пропали у 1946 році. Всі ці українські реліквії віднайдені, вони у Москві у 

спецфондах Історичної Бібліотеки, Російської Державної Бібліотеки, спец-фондах бувшого КДБ 

(сьогоднішнього ФСБ), потрапити у які ще не можливо, тому, що українські фонди, наприклад, Російської 

державної Бібліотеки, уже 20 років «заштабельовані», і можна тільки догадуватися, які фонди і українські 

книгозбірні у собі вони утаюють. Екземпляри з їхніми штампами, клеймами були представлені на 

виставці[7,c.34 - 42].  
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З своїми пошуковими відкриттями В.С. Ідзьо ознайомив Посольство України, культурних, наукових 

російських і українських діячів. Виставку, влаштовану УІК, відвідали чільні культурні і наукові діячі Москви, 

Українського Посольства, а також гості Українського Історичного Товариства з Америки, яких очолював 

дійсний член Українського Історичного Товариства Америки, Української Вільної Академії, Наукового 

Товариства ім.Шевченка Нью-Йорка, доктор мовознавчих наук, професор Ютського університету (США) п. 

Б.Г. Чопик. Слід зауважити, що відкриття Голови УІК В.С. Ідзьо широко транслювали російські засоби масової 

інформації (2,4 ТВ програми, Відкрите Радіо, Радіо Росія тощо). Відкриття вченого ректора УУМ, голови УІК 

В.С.Ідзьо стало причиною того, що в рамках  виставки гості із США теж мали можливість, очевидно уперше, 

заглянути у найсекретніші «спец-храни» Історичної Бібліотеки. Великі книгозбірні невідомих досі книг по 

україністиці вразили їх. Тому в рамках виставки було схвально прийнято пропозицію продовжити подальший 

пошук українських книгозбірень у Москві[7,c.34 - 42].  

У зв’язку із цим на  святкуванні Незалежності України, на засіданні УУМ та УІК було зачитане привітання і 

подяку за науково-дослідну роботу від президента України Л. Кучми. Текст послання президента України Л. 

Кучми було вручено ректору УУМ, голові УІК В.С. Ідзьо у Посольстві України в РФ радником з питань 

культури та освіти посольства В.Г. Крикуненком. На наступному урочистому вечорі, який проходив у 

Посольстві України в РФ присвяченому пам’яті М.С. Грушевського і у якому приймав участь і ректор УУМ, 

голова УІК,  В.С. Ідзьо був вручений лист-подяка від посольства України в РФ, за активну участь у святкуванні 

5-ї річниці з дня відновлення Незалежності України і 130 - річниці від дня народження академіка, першого 

президента України М.С. Грушевського, а також за формування виставки «Україна - шлях із глибини віків...».  

У зв’язку з науковими своїми напрацюваннями УУМ та УІК м. Москви висловлює подяку президенту України, 

Посольству України, запросили усі науково-дослідницькі організації України, які спеціалізуються по 

проблемах Української історії та Української культури до активної співпраці з УУМ та УІК” [8,c.1 - 2].  

Все це дало підставу президенту України Леоніду Кучмі особисто скласти подяку ректору, професору УУМ, 

голові УІК міста Москви Віктору Ідзьо, яка була вручена на урочистому засіданні в Посольстві України в РФ  

послом України  в РФ  В. Федоровим[9,c.1 - 2]. 

Сукупність науково-освітніх досягнень дала можливість УУМ та УІК клопотати перед московською владою 

встановлення меморіальної дошки на пошану академіку М.С.Грушевського в Москві на будинку де він 

проживав у Москві... [5, c.62-66]. 

Поважні нагороди Української держави надихнули вчених УУМ та УІК на подальші дослідження бібліотек та 

книгозбірень та архівів в Москві. 

Досліджені архіви дають право наголошувати, що із виявлених скарбів епохи  Руси-України, які ще в ХІІ 

столітті попали на північні території, в першу чергу треба назвати ікону Вишгородської (Володимирської), яка 

- зараз зберігається в Третяковській галегеї. Цей образ за легендою намальований євангелістом Лукою і 

перевезений у Русь-Україну із столиці візантійської імперії Костянтинополя. Князь Ростово-Суздальської землі 

Андрій Боголюбський, зруйнувавши Київ і переїхавши з Київського Вишгорода до Володимира на Клязьмі, 

взяв з собою і ікону, яка у 1164 р. була встановлена в Кадетському Успенському соборі, і перебувала в ньому 

230 років. В 1395 роках, в часи монголо-татарського панування урочистим хресним ходом ікона була 

перенесена до Москви[1,с.59-61]. 

Географію розповсюдження ікон українського письма на території Росії можна простежити на таких 

прикладах. В Третяковській галереї в Москві зберігаються ще ряд ікон, виконаних українськими майстрами. 

Серед них такі: 

1.Богоматір Велика панагія(Оранта), XII ст. із Спаського монастиря в Ярославлі. 

2.Благовіщення XII ст. iз Юр’євського монастиря у Новгороді. 

3.Спас Нерукотворний XII ст. iз Успенського собору Московського Кремля. 

4.Дмитрій Солунський XII ст. iз Успенського собору  в Дмитрові (Московська  область). 

5.Моління. Архангел Михаїл, Спас Еммануїл, Архангел Гавриїл. XII ст. iз Успенського собору   

   Московського Кремля. 

6.Успіння. Кінець XII - поч.XIII ст. iз Десятинного монастиря поблизу Новгорода. 

7.Миколай зі святими на полях. XII-XIII ст. з Новодівичого монастиря в Москві. 

8.Печерська Богоматір.ХІІІ ст. із Успенського монастиря поблизу Брянська. 

9.Петрівська  Богоматір. XIV ст. Місце надходження не зазначено. Ікона “Георгій-воїн”(XI-XII ст.)    

знаходиться в Успенському соборі Московського Кремля[1,с.59-61].  
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Іншим шляхом потрапили до Москви мозаїки Михайлівського Золотоверхого монастиря, який за вказівками 

більшовицьких лідерів із Кремля був зруйнований у 1934-1935 роках. Цей акт вандалізму не має рівного і 

історії людства. Михайлівський Золотоверхий  монастир був заснований у 1108 р. онуком Ярослава Мудрого  

Святославом Із’яславовичем  на місці Дмитрівського монастиря. 1108-1113 роках в ньому споруджено 

Михайлівський Золотоверхий собор, стіни якого були прикрашені мозаїками і фресками. Після зруйнування 

собору частина мозаїк і фресок була передана на зберігання до Софіївського собору. Мозаїка “Дмитро 

Солунський” і верхня частина фрески-фігура Самуїла-відправлені на збереження до Третяковської галереї в 

Москві[1,с.59-61].  

   Зараз урядом України  відбудовано Михайлівський Золотоверхий собор. Тому і мозаїка, і фрески, і 

документація будуть конче потрібні. Тут не йдеться про повернення Росією цих цінностей. Це питання дуже 

складне. В крайньому разі йдеться про їх використання на договірних початках при відбудові та реставрації 

знищеного пам’ятника. В Москві перебувають і створені у Києві шедеври рукописної книги “Остромирово 

Євангеліє”(1056-1057 рр.) та “Ізборник Святослава”(1073-1076), Галицьке Євангеліє 1144р., Холмське 

Євангеліє 1253 р. Із українських стародруків - “Апостол”, надрукованпий Іваном Федоровим у Львові 1574 р., 

та  “Пересопницьке  Евангліє”[1,с.59-61].  

Одним із пам’ятників образотворчого мистецтва, пов’язаних з історією України, є плита над могилою 

гетьмана Петра Дорошенка, 310-річчя від дня смерті якого виповнюється в 2007 році. Вона знаходиться в селі 

Ярополець Волоколамського району в 135 км. від Москви. Гетьман був похований в дерев’яній церкві, яка 

через деякий час була знесена за старістю. Упорядкування могили Дорошенка і установка надгробної плити 

були зроблені за вказівками українця Дмитра Ростовського (Туптала). Після знесення церкви могила 

опинилася під відкритим небом. Потім над нею був споруджений дерев’яний дах, який зображено на малюнку 

в “Истории Малой Росии” Бантиш-Каменського. В середині XIX ст. над могилою споруджена цегляна каплиця. 

В 1903 р. її відвідали Гіляровський і Яворницький. В музею архітектури ім. Щусєва автор розшукав 

фотографії каплиці, зроблені в 30 роках і під час війни. Каплицю було розібрано на цеглу в кінці 60 років. 

Могила гетьмана знову перебуває під відкритим небом біля автобусної зупинки. Сьогодні потрібно на 

урядовому рівні вирішити питання про приведення могили в належний порядок[1,с.59-61]. 

Джерельна українська база Москви обширна і багатогранна, це архіви, музеї, бібліотеки світового рівня. 

Велике значення має той факт, що багато джерел ХХ століття з І та ІІ Світових воєн, як і тематичні архіви  

УСС, УГА, УПА, із спецфондів передано до фондів, які сьогодні знову закриті... 

У висновок наголошу, що сьогодні, всі відкриті архівні джерела треба максимально використати для 

подальшої розробки українських перспективних наукових досліджень на джерельній базі з раніше 

засекречених та надзвичайно таємних архівів міста Москви, які для України набувають все більшої глобальної 

наукової та освітньої актуальності[1,c.59-61; c.62-66; c.61-62]. 
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Розділ ІІ. 
 

Галицьке Євангеліє як  історична, релігійна, мовна, літературна  пам’ятка Руси-України  1144 року,         

що знаходиться в Державному історочному музеї  міста  Москви 

 

Галицьке Євангеліє являється визначною достовірною історичною, культурно-релігійною, літературною та 

мовною пам’яткою Руси-України. Галицьке Євангеліє має розмір 23х16 см., його обсяг 260 аркушів. Оправа – 

дошка, обтягнута м’якою шкірою [5, c.62 - 65; с.710 - 714; с.48-51; c.228 - 231; с.12-17; с.6; с.212-216;  с.1;  с.97-

101; с.60-62]. 

 
Фото 1. Оклад  Галицького Євангелія 1144 року. 
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Текст написано на пергаменті. На кожному аркуші 24 рядки тексту, який розташовано в один стовпець, 

лише на аркушах 1-3 – в два стовпці [5, c.62 - 65; с.710 - 714; с.48-51; c.228 - 231; с.12-17; с.6; с.212-216;  с.1;  

с.97-101; с.60-62]. 

 

 
Фото 2. Перша сторінка  Галицького  Євангелія 1144 року. 
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Що стосується письма, то Галицьке Євангеліє виконане прямим уставом гарного чіткого малюнку, який є не 

дуже щільний. Висота літер 3 міліметри. Характерні накреслення: у літери Ъ – коромисло широке, праве плече 

довше за ліве, розміщене майже на рівні верхньої лінії рядка, щогла ледь виступає за цю лінію. Перемичка у 

літери М не провисає за рядок, щогли трохи нахилені вгорі до середини; перетинка в ІЄ – на середині літери; в 

u – трохи вище середини; перетинка в И – розміщена трохи вище середини літери, в Н – іде від верхньої 

частини лівої до низу правої щогли, на зразок латинської N; літера Ч написана у вигляді чаші, симетрично 

розміщеної на прямій ніжці; Ж – досить широке, розлоге, діагональні лінії перехрещуються на вертикальній 

щоглі трохи вище її середини. Дослідник Я. Ісаєвич вважає, що Галицьке Євангеліє 1144 року написане сербо-

хорватською мовою [1,с.95]. 

 
Фото 3. Розворот з середини сторінок Галицького  Євангелія 1144 року. 

Галицьке Євангеліє має дві вставки. На аркуші 229 – рамка П-подібної форми, плетена, розфарбована чо-

тирма кольорами: темно-коричневим, синім, жовтим і червоним. На аркуші 242 – прямокутна рамка, в яку 

вписані три кола, заповнені стилізованими рослинними мотивами; кольори ті ж самі за винятком червоного [5, 

c.62 - 65; с.710 - 714; с.48-51; c.228 - 231; с.12-17; с.6; с.212-216;  с.1;  с.97-101; с.60-62].  

В тексті Галицького Євангелія на аркушах 3, 69, 112 і 180 чотири великі рукописні ініціали візантійського 

типу, виконані кіноварним контуром і розмальовані жовтою та зеленою фарбами. Є багато дрібних ініціалів, 

виконаних циноброю на аркушах 1-228, або з додаванням синьої фарби, як це на аркушах 229-256. На аркуші 

260 закінчення у вигляді невеличкої плетеної смужки. На звороті цього аркуша – кіноварний рисунок грифона. 
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Галицьке Євангеліє 1144 року складається зі змісту, чотирьох євангелій, синаксара – аркуші 229-240, 

місяцеслова – аркуші 242-256, євангельськіх читань на особливі випадки – аркуші 257-260. 

Що стосується мови, то Галицьке Євангеліє має свої особливості. Основу його складають слова, характерні 

для Руси-України Х-ХІІ століть, чи давньоукраїнські слова. Особливості сполучень літер: ”жч”, ”шч” та ”жд” 

як, наприклад, слова: ”дъждь”, ”дъжчить”, ”рожчь”, ”дошч” притаманні сербохорватській мові. Також 

вживається ”уо” замість ”въ” – ”уопрашаю”. Також у Галицькому Євангелії є властиві тільки його мові 

написання закінчень слів: ”лє”, ”ью”, ”ли”, ”ию”, ”или”, після ”ц” постійно пишеться ”а” – ”отца” (аркуші 47, 

73, 122, 127 та інші), ”слєпца” – аркуші 107, 226 та інші. Після ”ч” також пишеться ”а” – ”чаша”, ”чашю”, ”хр” 

пишеться часто замість ”кр” – ”хръестити”, ”хрьститєль”, ”хрєщєнь” та інші [5, c.62 - 65; с.710 - 714; с.48-51; 

c.228 - 231; с.12-17; с.6; с.212-216;  с.1;  с.97-101; с.60-62]. 

В Галицькому Євангелії є приписки. Так на аркуші 228 внизу запис переписувача: ”В лъто SXHB (тобто 6652 

або 1144) написаша са книгы H (Наличі), 50 дньи октабра, а скончашаса в 9 ноабра” [5, c.62 - 65; с.710 - 714; 

с.48-51; c.228 - 231; с.12-17; с.6; с.212-216;  с.1;  с.97-101; с.60-62]. 

Є ряд пізніших записів. Так на аркуші 111 уставом XIV століття: ”…от своєя пазухы нє повиньны никому 

жек кде им бог дасть льжати кдє моя рука положить тому бога молити за здоровє Якова Артииья Иваана 

Львоньтья, Ходора Домьны Мр (?) Хотимьє Савы Ильъ Григорья Натальъ…”[4,c.222-229]. 

На аркуші 228 скорописом XVI століття написано: ”В лето 7083 а от рождества Христова 1576 месяца июня 

12-я Гедеон Балабан епископ Галицкии Львовскии и Каменца Подольского в сее время наехал на столец 

еписски на Крылос и застал при церкви столецнои сие книги евангелие напристольное тетр. Оно же 

свидетельствуется положено быти 800 лет давних” [5, c.62 - 65; с.710 - 714; с.48-51; c.228 - 231; с.12-17; с.6; 

с.212-216;  с.1;  с.97-101; с.60-62]. На тому ж аркуші є запис півуставом XVII століття: ”Лето 7187, а от 

рождества Христова 1679 ноябрия 28, на знаменах аз смененныи Дософфеи архиепископ и митрополит 

Сучавский и въсея Молдавии иекзарх Плагион и местодьржитель Севастийского да отслется сие святое 

евангелие на свое место на Крылос бо яко мы же сведители 6652 бяше тогда от създаниа егда написася уже 

суть минули 535 лет греческаго же царства 2-го лета Иоана Комнина Константиноградскаго”. На обклейці 

верхньої дошки оправи кіноварний запис власника рукопису XVII століття: ”Евангелие на пергамине 

справщика иеромонаха Тимофеа а как писана тому 555 лет по 207 год”. Поряд ще іншим почерком, також XVII 

століття: ”а в книгохранительную палату в прием написана в 207 году” [5, c.62 - 65; с.710 - 714; с.48-51; c.228-

231; с.12-17; с.6; с.212-216; с.1; с.97-101; с.60-62]. На аркушах 3-29 тією ж рукою: ”Сия книга евангелие 

справщика иеромонаха Тимофея взята на печатной двор после его смерти в 207 году со иными его 

Тимофеевыми греческими книгами”. Є ще декілька дрібних приписок, у тому числі латинською та польською 

мовами XVII-XVIII століть. Наведені приписки дають можливість реконструювати історію Галицького 

Євангелія, виданого в Крилосі у 1144 році [5, c.62 - 65; с.710 - 714; с.48-51; c.228 - 231; с.12-17; с.6; с.212-216;  

с.1;  с.97-101; с.60-62].  

Так записи стверджують, що Галицьке Євангеліє було виявлено у 1576 році львівським єпископом 

Гедеоном Балабаном у церкві Крилоса (тепер село Крилос Галицького району Івано-Франківської області 

України).У 1679 році новим власником Галицького Євангелія стає молдавський митрополит Досифей, 

направля ючись до Москви він мав намір повернути Галицьке Євангеліє “на свое место на Крылос”. У Москві 

митрополит Досифей передав Галицьке Євангеліє на реставрацію чи з метою переписати московському 

ієромонаху Тимофію, справщику “Печатного двору”, який через тривалість друкування так і не віддав 

Галицьке Євангеліє його попередньому власнику. Після смерті Тимофія в 1699 році Євангеліє було передано в 

бібліотеку московського Печатного двору. В 1788 році Галицьке Євангеліє стало власністю Синодальної 

бібліотеки. Як засвідчує відомча книга Синодального управління в розпорядженні бібліотеки в ХІХ-ХХ 

століттях окрім Ізборніка Святослава 1073 року та інших стародавніх книг було і Галицьке Євангеліє 1144 року 

[5, c.62 - 65; с.710 - 714; с.48-51; c.228 - 231; с.12-17; с.6; с.212-216;  с.1;  с.97-101; с.60-62].  

Синодальна бібліотека Московського Патріархату (РПЦ) була ліквідована Радянською владою в 1918 році. Як 

засвідчують радянські джерела, всі цінні книги бібліотеки, в тому числі і Галицьке Євангеліє 1144 року, з 1920 

року знаходяться в Московському Державному історичному музеї. Оригінал Галицького Євангелія 1144 року 

Московським Державним історичним музеєм не видається [5, c.62 - 65; с.710 - 714; с.48-51; c.228 - 231; с.12-17; 

с.6; с.212-216;  с.1;  с.97-101; с.60-62]. 

Оглядове вивчення Галицького Євангелія розпочав М. Карамзін, який у своїй “Історії держави Російської” 

дав коротку характеристику письма Галицького Євангелія та опублікував уривок тексту [6,с.494-496]. 
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У 1822-1823 роках тексти Євангелія обговорювали в переписці О.Х. Востоков та К.Ф. Калайдович [8,с.44-

45]. Вони проаналізували опубліковані уривки письма Галицького Євангелія, порівняли їх з болгарським 

стародруками [7,с.28, с.30, с.104-105]. 

У радянський час Галицьке Євангеліє знаходилось у “спецхранi” і майже не вивчалось [5, c.62 - 65; с.710 - 714; 

с.48-51; c.228 - 231; с.12-17; с.6; с.212-216;  с.1;  с.97-101; с.60-62]. 

У висновку слід наголосити, що Галицьке Євангеліє є одним з найстародавніших достовірних пам’яток 

історії і культури українського народу, яка з 1144 року не перевидавалася і досліджувалась лише фрагментарно 

російськими та радянськими вченими [3,с.145,с.203].  

Таку ситуацію слід негайно виправляти і вводити у науковий обіг цей рідкісний пам’ятник історії та культури 

стародавньої Руси-України ХІІ століття [5, c.62 - 65; с.710 - 714; с.48-51; c.228 - 231; с.12-17; с.6; с.212-216;  с.1;  

с.97-101; с.60-62; 9]. 

 
Фото 4. Зразок документу стосовно перевидання Галицького  Євангелія 1144 року. 

Ми маємо надію, що за клопотанням Української держави до влади Російської Федерації, Галицьке Євангеліє 

1144 року може бути видане зі сховища з метою факсимільного передруку, що надасть можливість його 

подальшого всестороннього наукового дослідження… [2,с.137-138; с.4; 9]. 
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Розділ ІІІ. 
 

Греко-Католицька громада «Різдва Пресвятої Богородиці» в Москві  

в 1891-1922 роках згідно зі свідчень джерел з Московського державного архіву 

 

Розвитку унійного процесу в Російській імперії і поширенню його з Австрійської Галичини сприяло те, що в 

1890 р. Сенат Російської імперії припинив гоніння на уніатів, і вони з 1891 р. функціонували у 

напівлегальному стані до 1904 р. Після того як в Львові на митрополичу кафедру Української Греко-

Католицької Церкви було обрано графа Андрея Шептицького ситуація з Греко-католицькою церквою(ГКЦ) 

Росії почала змінюватися[1]. 

Митрополит Андрей Шептицький особисто доклав багато зусиль для розбудови Греко-Католицької Церкви 

в Росії[2].   

Поступовий розвиток і функціонуання ГКЦ в ХІХ-ХХ століттях  в Росії дав можливіть їй  і після 1922 року 

офіційно функціонувати і бути  зареєстрованою і визнаною радянською владою в Росії [3].  

Історичні джерела наголошують, що у 1905 р. російський уряд під тиском Західних Католицьких держав 

проголосив маніфест, згідно з яким «Росія оголошувала віротерпимість». Російський уряд припиняв 

«просвітницьку роботу з уніатами». За таких обставин силоміць загнані у православ’я уніати знову 

навернулися до унії [4]. 

За таких обставин у Москві з 1891 р. розпочинає функціонувати Греко-Католицька громада на чолі зі 

греко-католицьким священиком. Вона, як засвідчують архівні джерела, без офіційної реєстрації, керуючись 

тільки рішенням російської влади, згідно з яким «у 1890 р. Сенат припиняв у Російській імперії гоніння на 

уніатів», функціонувала до епохи революції 1904-1905 рр. [5].  

 Отже, «гоніння на уніатів припинилось», але до 1904 р. Греко-Католицькі громади в Російській імперії 

офіційно не реєструвались, хоча й не заборонялись, однак їх функціонування владою не заохочувалось. Вони 

функціонували як неформальні релігійні об’єднання, що підтверджують архівні документи міста Москви [6].  

Отже, у 1905 р. російський уряд припиняв «просвітницьку роботу з уніатами», уніати знову повернулися до 

унії. Однак цей маніфест був виданий за революційної пори, коли російський уряд мав слабкі позиції і 

намагався заспокоїти російське суспільство різними маніфестами і циркулярами. Через 10 років, у 1916 р., 

Європа стала свідком нейтральності російського уряду до уніатів в Росії. Як свідчать архівні джерела, в Росії 

боротьба з уніатами зазнала невдачі, позиції російського уряду стосовно релігії були слабкими. Унія так і не 

отримала повної правові гарантії, її намагання зміцнити позиції і поширитись по всій Росії закінчилися 

неприйняття російської православної церкви і російського уряду[7]. 

Однак, як засвідчують архівні документи, в Москві у 1904-1920 рр. активно функціонувала Греко-

Католицька громада, яка мала назву «Греко-Католицька Церква східного обряду Різдва Святої Богородиці». 

Архівні документи засвідчують, що парафіянин Греко-Католицької Церкви, інженер-технолог Балашов 

Володимир Васильович, який проживав у Москві за адресою: Большая Молчановка, д. 34, кв. 1, був членом 

Греко-Католицької громади міста  Москви з 1909 р. [8].  

Також ці архівні документи засвідчують, що Анчукава Єлизавета Олександрівна, що проживала у Москві за 

адресою: вул. Нікольська, д. 8, кв.13, теж була членом Греко-Католицької громади м. Москви з 1909 р. [9].  

Як засвідчують архівні джерела, Греко-Католицька громада гуртувалася у 1912 р. біля свого священика 

Алєксандрова Миколи Миколайовича, який у 1912 р. розпочав священицьку діяльність у Греко-Католицькій 

громаді в м. Москві. Був Александров Микола Миколайович, як засвідчують органи юстиції, святенником 

Католицької Церкви Греко-Східного обряду Різдва Пресвятої Богородиці. Цей же документ засвідчує, що 

Александров Микола Миколайович належить до Греко-Католицької Церкви з 1912 р. [10]. 

Греко-Католицька громада міста Москви на чолі зі священиком активно профункціонувала до 1920 р. Ні 

революції, ні війни не припинили її функціонування. У час, коли нова влада Рад робітничих та солдатських 

депутатів утвердилася в м. Москві і розпочала перереєстрацію всіх релігійних організацій, «Греко-Католицька 

Церква Різдва Пресвятої Богородиці» теж подала заяву на перереєстрацію своєї громади [11].  

Як свідчить архівний документ Відділу управління Московської Ради робітничих і селянських депутатів від 

24 грудня 1920 р., від громади Греко-Католицької Церкви східного обряду Різдва Пресвятої Богородиці до 

влади надійшла заява про намір укласти договір з Московською Радою робітничих і червоноармійських 

депутатів стосовно реєстрації громади і отримання відповідного статусу в м. Москві. До заяви було долучено 

список осіб, які гарантували діяльність громади, а також Список членів церковного комітету, Список 



17 

 

священства, опис церковного майна. Зрештою, Греко-Католицька громада просила Московську владу 

зареєструвати її згідно з діючими законами. Під документом підписалися: Голова церковного комітету, 

священик ГКЦ Микола Миколайович Александров; члени: Донат Гілярович Новицький, Анатолія Іванівна 

Новицька, Володимир Васильович Балашов; секретар – Сєрєбреннікова Анна Спиридонівна. У заяві також 

було вказано, за якою адресою відбуваються богослужіння: Москва, Пречистинський бульвар, д. 29, кв. 34 [12].  

У заяві в «Московську Раду робітничих і червоноармійських депутатів йшлося: «Ми, що нижче 

підписалися, громадяни м. Москви, що маємо також постійне місце проживання, уклали дійсний договір з 

Московською Радою робітничих і червоноармійських депутатів, в особі її уповноваженого Голови Гліба 

Івановича Кафтаннікова, про те, що 24 грудня 1920 р. прийняли від Московської Ради робітничих і 

червоноармійських депутатів у безстрокове і безкоштовне користування приміщення, яке знаходиться в м. 

Москві, по Причистінському бульвару, д. №29, кв.34. Цю будівлю буде використано для відправлення Служб 

Божих та моління для Греко-Католицької громади східного обряду Церкви Різдва Богородиці з 

Богослужбовими предметами, що завірено нашими підписами, на наступних умовах: 

1. Ми зобов’язуємося зберігати передане нам народне добро і використовувати його тільки за призначенням, 

беручи на себе всю відповідальність за цілісність і збереження дорученого нам майна, а також за дотримання 

нами обов’язків згідно з договором. 

2. Усіма наданими культовими предметами для Богослужіння ми зобов’язуємось користуватися і надавати їх в 

користування всім нашим одновірцям винятково для задоволення релігійних потреб. 

3. Ми зобов’язуємося стежити, щоб доручене нам майно не було використано для цілей, що не відповідають ст. 

1 і 2 цього договору. 

Зокрема, в прийнятих нами для Богослужіння приміщеннях ми зобов’язуємось не допускати: 

а) політичних зборів, ворожих до Радянської влади; 

б) роздавання чи продажу книг, брошур, послань з протирадянським змістом;  

в) виголошення проповідей чи промов, ворожих до Радянської влади чи її окремих представників; 

г) скликання народних зборів проти Радянської влади; щоб цього всього не допустити, ми зобов’язуємось про 

це повідомляти Московську Раду робітничих і червоноармійських депутатів. 

4. Ми зобов’язуємося своїм коштом проводити оплату всіх витрат по утриманню згаданої релігійної будівлі і 

предметів, що в ній знаходяться, також робити в будівлі ремонт, опалювання, а також її страхувати, охороняти, 

сплачувати податки, зокрема й місцеві. 

5. Ми зобов’язуємось вести інвентарний опис усього церковного майна, куди повинні вносити все майно, яке 

будемо отримувати шляхом пожертв із інших храмів, зокрема предмети релігійного культу, які не є предметом 

особистої власності окремих громадян. 

6. Ми зобов’язуємось допускати без будь-яких перешкод поза часом Богослужіння представників Ради 

народних і червоноармійських депутатів для періодичної перевірки і огляду майна. 

7. За втрату чи нищення переданих нам предметів ми несемо матеріальну відповідальність солідарно, в рамках 

затрат, за втрачене майно. 

8. Ми зобов’язуємося в разі потреби прийняте нами майна повернути його в такому ж вигляді, в якому воно 

було прийняте нами в користуванні на зберігання. 

9. У цвинтарних церквах і на цвинтарях ми зобов’язуємось супроводжувати до гробу своїх єдиновірців, у разі 

побажання зацікавлених осіб, релігійними обрядами, як і при торжествах, однакових для всіх і за однакову для 

всіх громадян плату, розмір якої повинен бути нами щорічно оголошений до всіх віруючих. 

10. За недотримання всіх пунктів, які зазначені в цьому договорі, чи пряме його порушення, ми несемо 

кримінальну відповідальність за всіма революційними законами, причому договір з Радою народних і 

червоноармійських депутатів може бути розірваний. 

11. Якщо ми захочемо розірвати договір, ми повинні довести це до відома Московської Ради народних і 

червоноармійських депутатів, або зобов’язані написати заяву про продовження договору з Московською 

Радою народних і червоноармійських депутатів. В заяві повинно бути вказано, що ми залишаємося 

зобов’язаними Московській Раді народних і червоноармійських депутатів і несемо всю відповідальність згідно 

з договором, а також зобов’язуємось здати в час цього періоду прийняте нами майно. 

12. Кожен із нас, підписавши договір, може вибути із числа учасників договору, подавши про це письмову 

заяву, що однак не позбавляє вибулого від відповідальності за шкоду, заподіяну народному майну в період 

спільного користування і управління майном до подання відповідної заяви. 

13. Ніхто із нас зокрема, і також ми всі загалом не маємо права відмовити будь-кому із громадян, що належать 
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до нашого віросповідання, підписати цей договір і приймати участь в управлінні вищезгаданім в цім договорі 

майном, на загальних підставах з усіма, хто підписав цей договір.  

Перший примірник договору зберігається в справах Юридичного Відділу Московської Ради народних і 

червоноармійських депутатів, а засвідчена належним чином копія з нього видається групі громадян, що 

підписалися під ним і отримали предмети для релігійних цілей. 

24 грудня 1920 р..  
Голова Московської Ради Робітничих і Червоноармійських Депутатів Гліб Михайлович Кафтанніков. 

Уповноважений від громадян, за дорученням, реєстраційне посвідчення № 20008 по реєстру, отримує 

Володимир Володимирович Абрікосов та Анна Спиридонівна Сєрєбреннікова [13].  

Привертає увагу опис церковного майна Греко-Католицької громади Церкви «Різдва Пресвятої Богородиці». 

Так, із архівних документів нам відомо, що Московською Радою робітничих і червоноармійських депутатів у 

користування Греко-Католицькій громаді м. Москви було передано: чаша срібна – 1; лжиця – 1; звездиця – 1; 

діскос – 1; тарілочки – 2; ківш для води – 1; копіє – 1; чаша металева – 1; звездніца – 1; діскос – 1; дарохраніт із 

срібла – 1; підсвічник металевий – 1; ківш для води срібний – 1; розп’яття – 1; аналой дерев’яний – 5; 

плащаниця – 1; глек для святої води – 1; підсвічник стоячий металевий – 1; таз для миття рук – 1; кропильниця 

металева – 1; кружки для збору металеві – 3; прилади для погашення свічок – 2; бляшанки для оливи – 2; 

прилад для лиття – 1; прилад для панахиди – 1; купель – 1; кадило – 1; трисвічник – 1; стихар – 3; фелон – 3; 

єпітрахід – 3; пояс – 3; поручі – 3; покрови на престол – 2 пари; покрови на жертвенник 2 – пари; плат під ікони 

– 3; покрови на аналої – 4; рушники – 3; ікони святкові – 13: а) Всіх Святих – 1; б) 3-х святих – 1; в) Георгія 

Побідоносця; г) Петра і Павла – 1; ґ)Миколи Чудотворця – 1; д) Спасо-Вседержителя – 1; е) Варвари 

Великомучениці – 1, є) Тайна Вечеря – 1; Мінеї місячні – 12; Мінеї святкові – 1; Мінеї загальні – 1; Октоїх для 

голосу – 2; Октоїх навчальний – 2; Часослов навчальний – 1;Тріод кольоровий – 1; Тріод постійний – 1;служба 

страсної седмиці – 1; Псалтир – 1; Псалтир послідування – 1; Іррологій – 1; Служебник – 1; Требник – 1; 

Апостол типікон – 2; Ієрейський молитовник – 2; молитвеники – 2; Посібник богословський і посібник для 

моління і співу – 2; ноти – 2; Семисвічник – 1; Запристольна ікона Спасителя – 1; лампада підвісна – 1; бокові 

ікони Спасителя і Божої Матері з лампадами – 1; л люстра – 1; Престол – 1; Жертвенник – 1; срачиця на 

престол і жертвенник – 2; стіл для Плащаниці – 1; Індітії на престол і мертвець – 2; килим перед престолом – 1; 

Євангеліє напрестольне; Хрест напрестольний; фіранки на вікна – 2; стільці – 14; столи великі – 2; книжкова 

шафа – 1. 

Перелічені в описі предмети перевірив, прийняв і передав за дорученням, виданим 13 грудня 1920 р. 

Нотаріальним відділом Юстиції Московської Ради народних червоноармійських депутатів уповноваженими 

громадянами, які побажали взяти в своє користування означене церковне майно.  

Підпис: працівник Відділу Юстиції. 
Перелічені в описі церковні предмети перевірили і прийняли в цілості від Відділу Юстиції уповноважені 

громадяни, які підписалися під дорученням, згідно з реєстраційним посвідченням на діяльність № 200008 

Підписи: Володимир Володимирович Абрікосов, Анна Спиридонівна Сєрєбреннікова[14].  
Усього для перереєстрації Греко-Католицької громади в м. Москві у відділ Юстиції подано наступні 20 осіб, 

Членів керівного комітету: 

1. Александров Микола Миколайович – священик ГКЦ м. Москви. До Греко-Католицької громади м. Москви 

належить з 1912 р. 2. Балашов Володимир Васильович – інженер-технолог. До Греко-Католицької громади м. 

Москви належить з 1909 р. 3. Новицький Донат Гілярович – викладач. До Греко-Католицької громади м. 

Москви належить від народження. 4. Зернов Володимир Сергійович – викладач хімії Московського 

університету. До Греко-Католицької громади міста Москви належить з 1914 р. 5. Ліпатов Федір Іванович – 

студент ветеринарного Інституту. До Греко-Католицької громади м. Москви належить з 1922 р. 6. 

Александрова Валентина Василівна – закінчила Московський університет, вчитель. До Греко-Католицької 

громади м. Москви належить з 1912 р. 7. Тірьє Ольга Іванівна – бухгалтер. До Греко-Католицької громади м. 

Москви належить з 1917 р. 8. Єлісович Євгенія Олександрівна – машиністка. До Греко-Католицької громади м. 

Москви належить від народження. 9. Вільчук Вероніка Анатоліївна – вихователь у дитячому садку. До Греко-

Католицької громади м. Москви належить від народження. 10. Гарднер Клавдія Матвіївна – вчитель сільської 

школи у Підмосков’ї. До Греко-Католицької громади м. Москви належить з 1913 р. 11. Крісталь Матвій Аб-

рамович – вчитель сільської підмосковної школи. До Греко-Католицької громади м. Москви належить з 1913 р. 

12.Крісталь Єлизавета Сергіївна – телефоністка. До Греко-Католицької громади м. Москви належить з 1913 р. 

13. Балашова Олександра Василівна – викладач, педагог. До Греко-Католицької громади м. Москви належить з 
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1912 р. 14. Вахевіч Єлизавета Василівна – домогосподиня. До Греко-Католицької громади м. Москви належить 

з 1912 р. 15. Хмельова Віра Олександрівна – закінчила МВЖК. Навчалася музики і співу. До Греко-

Католицької громади м. Москви належить з 1914 р. 16. Новіцкая Анатолія Іванівна – викладач. До Греко-

Католицької громади м. Москви належить від народження. 17. Ейсимонт Софія Владиславівна – машиністка. 

До Греко-Католицької громади м. Москви належить з 1923 р. 18. Анчукова Єлизавета Олександрівна – діловод 

Бюджетного Управління. До Греко-Католицької громади м. Москви належить з 1909 р. 19.Шкуріна Наталія 

Олександрівна. Лікар Жовтневої лікарні м. Москви. До Греко-Католицької громади м. Москви належить з 1917 

р. 20. Сєрєбреннікова Анна Спиридонівна – викладач. До Греко-Католицької громади м. Москви належить з 

1916 р. [15]. 

Подана інформація свідчить про те, ще керівництво й актив Греко-Католицької громади міста Москви 

“Різдва Пресвятої Богородиці” було високоосвічене, здебільшого це представники інтелігенції. 

На жаль, діяльність цієї громади Греко-Католицької громади міста Москви “Різдва Пресвятої Богородиці”, 

яка функціонувала з 1891 до 1922 роки, архівні документи якої подаються нище, потребує подальшого 

дослідження. 
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Розділ  IV. 

 

Надзвичайно таємні документи  про бойову та інформаційну війну Організації Українських 

Націоналістів та Української Повстанської Армії з СРСР з  Головного архіву Російської  Федерації 

 

Як  засідчують архвіні документи Головного Архіву Російської Федерації (ГАРФ) весною літом 1944 року 

радянські війська, як новий східний, ще більш підступніший, окупант, вступили на територію України, 

окутравши вільнолюбивий український народ новим тоталітарним режимом[1]. 

Слід наголосити, що українське суспільство, як засвідчують архівні докуменнити Головного Архіву РФ, 

залишалося пасивним що радянської ідеї “Вітчизняної війни радянського народу”[2].  

 Власне нова окупація є цілком зрозумілим явищем, якщо подивитися на неї з точки зору радянських 

архівних джерел, згідно яких “всі хто перебував під німецькою окупацією” з точки зору нової окупаційної 

влади “були зрадниками Батьківщини”, “зрадниками радянського народу”.  

В 1944 поці особливі відділи “Смерш” розпочали репресії над мирним українським населенням. Особливо, 

наголошувалося радянськими органами владою на “співпраці українського народу з німецьким окупаційним 

режимом”.  За таких обставин  Червона Армія окупувавши українську землю поширила репресії на безвинних, 

потерпівших від німецького режиму, синів і дочок українського народу[3]. 

Мотивація таких вчинків комуністичним режимом, як співпраця з окупаційним німецьким режимом, слід 

вважати не вірним, оскільки в загальному, як засвідчують ці ж документи Головного Архіву РФ, 

наголошувалося на тому, що український народ чинив спротив німецьким окупантам, а для забезпечення свого 

існування була створена УГВР та її збройний підрозділ УПА[4]. 

В цей же час слід наголосити, що вже в 1944 році сталінський режим, вступивши на українську землю не 

вступив в переговорчі процеси з УГВР та УПА, а розпочав безпрецендентне протистояння, арешти та розтріли 

українських активістів органів українського самоврядування. Так в цей час згідно свідчень архівних 

документів було арештовано 66,5 тисяч українців, які  працювали  в громадських та німецьких закладах під 

час окупації, 12, 8 тисяч чоловік, чиї найблищі родичі відступили з німцями. Як засвідчують документи 

Гололвного Архіву РФ без винно за таких обставин були заарештовані 66,1 тисячі людей 34,3 тисячі 

посібників німецьких військ, 419 зрадників і членів їх родин. 

Документи Головного Архіву РФ, наголшують, що “ностофікація”, а практично кримінальна справа була 

заведена на кожного  українця, хто перебував під німецькою окупацією. Все це стало предметом нового 

терору нової радянської окупаційної влади, та тяжким моральним тягаре в продовж подальшої 50-тии літньої 

тетористичної діяльності людиноненависницького маріонеткового режиму УРСР. 

 Як засвідчують документи Головного Архіву РФ в акнетах, з 1944 до 1991 років існували питання: 

1.Чи були ви, чи ваші родичі на окупованій території? 

2.Чи були ви, або ваші найблищі родичі у полоні або інтерновані у період Великої Вітчизняної війни. Де коли, 

за яких обставин звільнені? 

3. Всі вищеозначені особи, які або родичі яких перебували в лавах УПА, ОУН, або перебували за кордоном в 

капіталістичних країнах в різний спосіб насильно провокувалися, а подальшому насильно залучилися до “ 

співпраці” з органами НКВС, МДБ, КДБ і тим самим складали великий прошарок провокаторів, агентуру, яка 

діяла проти українського народу.    

З вступом в Україну в 1944 році до регіональних управілінь НКВС та МДБ було надіслано інструкції та 

циркуляри, інші секретні розпорядження, які мали за мету перевірити все українське населення. 

Уже 5 квітня 1944 року НКВС УРСР виробив “Інструкцію про порядок заслання членів родин оунівців та 

активних повстанців у віддалені райони СРСР”. У серпні 1944 року перший секретар Львівського обкому 

партії І.Грушецький звернувся до першого секретаря ЦК КП(б) М.Хрущова з пропозицією “вжити репресії до 

сімей керівників та активних учасників банд – висилкою до Сибіру. Організувати показові суди й засуджених 

головних злочинців покарати на смерть привселюдно. Спалити їхні хати, негайно”. 

В цей же час в Західних обдастях України розпочався кривавий терор та нелюдські розправи над цивільним 

населенням. Як засвідчують документи 31 жовтня 1944 року проїзджаючи дорогою в Залісовському районі 

Тернопільської обл., четверо нетверезих адмінстративників, троє їз них офіцери НКВС, затримали працюючих 

у полі трьох жінок з с.Костельники і на місці розстріляли їх. В однієї із жінок чоловік тоді служив у Червоній 

армії. 

Репресії окупаційного режиму проти мирного українського населення, як засвідчують архівні документи  

Головного Архіву РФ з 1944 року розпочала масове знещенння українських селян. Так інспекція НКВС 

Білобожицького райвідділу НКВС в Тернопільській області в 1944 році в с. Звинич без будь-яких обставин 

підпалили 4 будиники, 3 з яких належали своїм же червоноармійцям. Уявимо собі які знущання питерпіли ті 

українські родити, чоловіки і сини яких не були в рядах Червоної армії, а наприклад в УПА. 
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Наступні свідченння наголошують, що в с. Кривеньки Тернопільської обл., в 1944 році підрозділ НКВС 

спалив 45 будинків та розстріляв 10 українців віком від 60  до  80 років. 

У Волинській обл. поблизу Сетяських хуторів Жацького району під час рейду НКВС було затримоно й 

розстріляно 10 мирних жителів, серед них 3 дітей віком від 5 до 7 років. 

Масові репресії комуністичного режиму, військова організації “Червана армія” і репресивні органи, беріївські 

банд-формування ”НКВС та МДБ”, які кровавич чоботом вступил на багатостраждальну українську землю роз 

почали масові репресії. ЯК засвідчують документи Головного Архіву РФ за період з 1944 по 1945 ріки, а тобто 

за 11 місяців окупації України військовими трибуналами в Західних областях України було сфабриковано  

близько 52 тисяч політичних і кримінальних справ проти “ворогів народу”. Слід наголосити, що кожна справа 

була оргнанізовна проти груп людей. 

Звірстава вірвавшися на мирні українські землі бан-формуваць радянського агресивного режиму НКВС-

МДБ  зауважені за означений вище час нами і в ГАРФ. Так за свідченнями архівних джререл за 11 місяців 

окупації України було розглянуто “військовими трибуналами” 237 справ про “порушення революційної 

законності”. Було покарано за явні жорстокі злочини проти українського народу 326 працівників органів 

НКВС-МДБ. Як наголшував у липні секретар ЦК КП(б) України О.Кириченко, що російськомовні чикісти, які 

не знаютиь специфіки України чинять жорстокі масові вбивства, терор населення, гвалтування жінок та дітей, 

що використовують націоналісти у своїй пропаганді проти радянської влади”. Однак,  російськомовні чекісти, 

не дивлячись на зауваження партійної влади в Києві, якою, як ми бачимо із документів вони нехтували, 

оскільки підчимнялися виключно керівництву спе-органів Москві, продовжили масові репресії 

протиукраїнського народу. На необгрунтованих підствах тільки за 1944 рік, за офіційними даними Головного 

Архіву РФ було відправлено понад 200 тисяч українців та українок. 

Як бачимо із документів 1944 року окупаційні репресивні органи НКВС та МДБ провели 6,5 тис. 

військових “ операцій ” протиукраїнського народу. Згідно свідченнями Головного Архіву РФ до кінця 1944 

року було  безкарно вбито до 100 тисяч українців, поневолено теж до 100 тисяч українців, вислано в Сибір 

мирного населення більше 200 тисяч українців. 

Всі вище проаналізовні та подані нами джерела про масові вбивства, боротьбу з національно-визвольним 

рухом під проводом УГВР та УПА, ув’язнення та депортації українського населення  новим окупаційним 

режимом СРСР, який вступив на територію України, підтвержуються найсекретнішими  документами та 

перепискою найвищого керівництва тоталітарного режиму СРСР ,  УРСР та карально-репресивних органів 

НКВС-МДБ.  

Внаслідок загостення боротьби з новими окупантами, нова окупайційна влада розпочала жорстокі каральні 

операції проти українського народу та її всенародно визнаноого органу УГВР та її бойого підрозділу УПА. 

Так із документу від 5 серпня 1944 року, №849/б під грифом “Надзвичайно таємно”, який народним 

комісаром внутрішніх справ Л.П.Берія, був направлений: Й.В.Сталіну, В.М.Молотому, Г.М.Маленкову, всього 

чотири екземпляри, Л.П.Берія наголошує: “По звіт НКВС-КГБ Української РСР, за останній час, в зв’язку з 

приходом і просуненням Червоної армії на Захід і відходом окремих підрозділів військ НКВС, які 

дислокувалися в районах Рівенської області, оунівське підпілля і бандформування УПА активізували свою 

діяльність. Відзначається перехід оунівських банд із Польщі і Львівської області в район Волинської, 

Тернопільської і Рівенської областей. Через ріку Західний Буг перейшло в район Волинської області декілька 

банд, загальною чисельністю  до 1. 000 чоловік. 

За останні дві неділі виросли випадки вбивств радянського і партійного активу, членів сімей 

червоноармійців і бувших бандитів, що явилися з повинною в органи НКВС.  

Маються випадки насильного захоплення оунівськими бандитами призивників на призивних пунктах і на 

шляху слідування. 28-30 липня банди УПА, які діють  в районах Волинської області, захопили і забрали в ліс 

декілька команд призивників, загальною кількістю 1.130 чоловік. 

Для прийняття мір та здійснення заходів, наголошує в доповідній записці Л.П.Берія, по припиненню 

діяльності оунівських банд на місце відправлений в відрядження зам. Нарркому внутрішніх справ СРСР тов. 

С.Н. Круглов. В райони дій УПА перекинуті підрозділи військ НКВС. 

Для припинення переходу банд оунівців з польської території в район Львівської, Волинської і Рівенської 

областей приймаються міри для встанолення прикордонних частин по кордону між СРСР та Польщею. 

За час проведення чекістько-військових операцій по ліквідації оунівських банд (лютий-липень)  вбито 17. 550 

чоловік і захоплено живими 17. 480 бандитів. З’явилося з повинною в оргнани НКВС 3. 795 чоловік. 

Арештовано 4. 743 активних учасників ОУН і УПА. 

Захоплено зброї та боєприпасів: пушок -14, мінометів -85, крупнокаліберних, станокових та ручних кулеметів 

- 660, ПТР-30, автоматів -1075, гвинтівок- 43390, пістолетів і револьверів-436, гранат - 6567, патронів - 

600.000, мін - 6060, снарядів - 6110, відібрано - 20 радіостанцій. Захоплено 158 продуктових складів. 

В результаті проведеної роботи по затриманню осіб, які не бажали служити і бути мобілізованих до Червоної 

армії, направлено в рай-воєнкомати 270.600 чоловік. 
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При проведенні операцій вбито 700 і ранено 562 оперативних працівників, офіцерів і бійців військ НКВС і 

Червоної армії.     Нарком внутрішніх справ  СРСР Л.П. Берія. 

Таким чином із проаналізованого таємного документу ми бачимо, що вступивша на територію України 

радянська окупаційна система організувала українському національному опору  УГВР та УПА жорстоку, 

безкомпромісну військову кампанію, яка була поєднана з безпрецендентним терором та насиллям. 

Безпосередньо терор над українським народом очолив заступник Л.П.Берії, С.Н. Круглов, який безпосередньо 

на чолі великої армії та підрозділів НКВС та МДБ розпочав “боротьбу з оунівським підпіллям та 

банформуваннями УПА, які активізувалися в з’язку з входом з Червоною армією в Укпраїну”… Превертає 

увагу від грифом “Надзвичайно таємно” його звіт про перебування в окупованій Червоною армією Україні в 

серпні 1944 року. 

Із архівного документу від 25 серпня 1944 року під № 927/б,  екз.№2, під грифом “Надзвичайно таємно”, 

який був направлений  Сталіну Й.В  народним комісаром внутрішніх справ СРСР Л.Берія наголошував:” 

Направляю Вам копію доповідної записки Зам. Наркома Внутрішніх Справ СРСР тов. Круглова С.Н. про хід 

очищення Львівської області від оунівських бандитів”. 

Як бачимо уже 24. VIII. 44 року така Доповідна Записка Л.Берією була розіслана: т.Сталіну, т.Молотову, 

т.Маленкову, т.Антонову. 

“Надзвичайно таємно”, “Без права опублікування” 

Із Львова, Москва НКВС СРСР - товаришу Берія Л.П. 

Доповідна Записка, про результати боротьби з оунівським бандитизмом на території Львівської області”. 

“На території Львівської області, в результаті проведених операцій включно по 22 серпня, вбито 1. 252 

бандита, із них 100 чоловік німців, захоплено бандитів 1.316 чоловік, в тому числі 86 чоловік ранених, 

затримано 1. 828 чоловік, які ухилялися від служби в рядах Червоної армії, затримано 195 “баннд посібників”, 

26 німців. 

За цей час органами НКВС арештовано 720 чоловік, учасників ОУН. 

За час проведення чекістсько-війсбкових “операцій” з 5 по 22 серпня 1944 року, захоплені наступні трофеї:” 1 

протитанкова гармата, 18 станкових кулеметів, 50 ручних кулеметів, 8 мінометів, 4 пропитанкових рушниць, 

89 автоматів, 370 гвинтівок, 34 різних пістолетів, 658 ручних гранат, 12 протитанкових гранат, 1931 мін і 

артилерійських снарядів, 137662 патронів до гвинтівок, 90 кг. Толу, 30 кг. динаміту, 60 кг. мілеміту, 1 ручна 

типографія, 9 радіоприймачів, 10-коней. 

Окрім цього захоплено 14 складів з продуктами і спорядженням. Продукти і спорядження віддані у військові 

частини, а самі склади знищені. 

Наші втрати за час проведення операцій  і при бандидських нападах за цей час складали вбититми: офіцерів і 

молодшого керівного складу – 26 чоловік, рядових червоноармійців 72 чоловіка, співробітників НКВС-КДБ - 

12 чоловік. 

Пороведені військово-чикіські операції в результаті яких нанесені значні втрати встановленим бандгрупам, в 

ряді районів позитивно подіяли на місцеве населення. 

Після проведення чекістсько-військових операцій в районі сіл: Нова Скважена і Стара Скважена, Золкіського 

(Жовківського) району, 16 серпня в районні центри з’явилась делегація від населення на чолі з священником 

Гайда Степаном з проханням в їх селах більше операцій не проводити, гарантуючи при тому, що молодь, що 

переховується із лісів повернеться із лісів і в селах ніяких банд не буде. 

В Яворівському районі, в результаті проведених чекістсько-війбькових операцій, за останній час, відзначалася 

значне збільшення явки у військовий комісаріат “призивного контингенту”. 

Одночасно з цим мають місця випадків провокаційного характеру, які зробили “оунівські бандити”: 

17 серпня ц.р. в селі Єкимово Ново-Милятинського району, при проведенні операції було вбито 2 бандита, які 

були зариті в землю. На другий день бандитами ці трупи з ціллю провокації були викопані, і у жахливому 

стані показані місцевим жителям, як факт знущання співробітниками НКВС  над трупами. 

Не дивлячись на проводиму оунівцями посилену антирадянську агітацію серед населення про відклонення від 

вступу в Червону армію та збору хлібу, все ж мобілізація в Червону армію в районах оболасті проходить 

задовільно… 

Із числа осіб які повинні були призвані в Червону армію 45. 996 на 20 серпня 1944р. призвано 27 тисяч 244 

чоловік. Із цієї кількості 6000 тисяч чоловік взяті в армію проходившими передовими частинами Червоної 

армії. Мобілізація по області продовжується. 

Збір врожаю по області прожодить до кінця, колосові культури на полях в основному зібрані. 

З метою ліквідації оперативних оунівських бандидитів і вичищення області від бандитського елементу  

призначені проведення ряду великих чекістсько-військових операцій в “поражених” районах області. 

22 серпня ц.р. прикордонними військами управління прикордонних військ Українського округу, охорони тилу 

1-го Українського фронту при участі спеціально виділеного 1-м Українським фронтом двох мотоциклетних і 
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одного кавалерійського полку, почата операція в Сокальському, Мостовельському, Магерівському, 

Городецькому, Краковецькому, Немирівському, Янівському і Жолківському районах області. 

Завдання операції: ліквідувати в цих районах оперуючі оунівські банди, виявити і направити в воєнкомат, 

призивний контингент, який уклоняється від служби і Червоній армії і проведення по ходу операції різних 

заходів серед населення,  в сфері звернення уряду Української РСР до учасників УПА, УНРА. 

Одночасно підрозділами 17 та 25 бригад і 18 кавалерійського полку внутрішніх військ НКВС при участі 

міліцейських загонів і оперативних груп НКВС, розпочата аналогічна операція в Родехівському, Каменка-

Струмилівськім, Ново-Яричевськім, Ново-Милятинськім, Бусскім, Глинянськім і Красневськім районах 

області. 

Про результаті цих операціцй донесу додатково. Зам наркома внутрішніх справ СРСР  - С.Н. Круглов. 

В подальшому Червона армія вступила в Західну Україну. У слід за нею туди вступили органи НКВС та МДБ. 

В з’язку з цим тут розпочався безпрецендентний терор та насилля над мирним українським населенням 

інтереси якого захищали Організація Українських Націоналістів та Українська Повстанська Армія. За 

перебігом жорстококого насилля слідкував його головний організатор нарком НКВС СРСР Л.П.Берія, якому 

про хід “операцій в Західних областях України” доповідали його підструктура НКВС Української РСР. В 

доповідній записці від 18 вересня 1944р., №986/б з грифом “Надзвичайно таємно” народний комісар 

внутрішніх справ Л.П.Берія наголошує:” НКВС Української РСР повідомляє  про складну ситуацію, яка 

склалася внаслідок боротьби з оунівськими бандитами в Західних областях України. 

З 10 серпня по 5 жовтня ц.р. проведено 853 чекістсько-війсьбкових операцій. У всіх районах Львіської області 

і прикарпатських районах Станіславської , Дрогодицької і Тернопільської областей була проведена провірка 

населених пунктів і прочесано лісисті райони. Провірка проводилась спільно з підрозділами внутрішніх і 

прикордонних військ МВД , військ МДБ та армійських частин, які забезпечують охорону тилу 1 і 4 

українських фронтів. В результаті проведених операцій вбито 11.076 і захоплено в полон 10.293 бандитів. З 

числа вбитих і поранених 100 німців. Затримано не бажаввших вступати в Червону армію 3.804 чоловіка. 

В зв’язку з тим, що в бандах є велика кількість офіцерів розгромлених німецьких частин, ва також офіцери 

командного складу української дивізії “Галичина”, бандити ведуть вогонь з кулеметіі і гвинтівок, а також 

вогонь із мінометів організовано і продумано. Банди організовують оборону, облаштовують окопи і одинокі 

стрілецькі укріплення та дерево-земляні укріплення на повний ріст досить професійно. 

Учасники більшості великих і малих банд одягнуті в німецьку та радянську форму обмундирування. 

Наявні великі бандитські формування діляться на менші банди, які ховаються в лісах і рідко появляються на 

дорогах і населених пунктах, за таких обставин зменшилась кількість бандпроявлень. Значна кількість 

бандитів з’являється за останній час  з повинною в органи НКВС, збільшилась явка призовників на призовні 

пункти. Мобілізація в західних областях України проходить задовільно не дивлячись на протидію бандитів, 

збір врожаю в основному закінчений. Населення  виконує план поставок хліба і м’яса державі. 

В цілях ліквідації бандитських формувань, які переховуються в окремих гірсько-лісистих районах, 

проводяться чекістсько- військові операції в західних і південних районах Львівської області, в південних 

районах Тернопільської області і в прикарпатських районах Станіславської і Дрогобицької областей. 

По наявних агентурних даних в районах Східної Польщі та прилеглих до кордону лінії між СРСР та Польщею 

відзначається посилення активності оунівців. Оунівці проводять мобілізацію в УПА, починаючи з 17-ти 

літнього віку і формують банди для подальшого виходу на територію Західної Українию. 

Прикордонними військами Українськогоокрога та військами НКВС по охороні тилу 1 Українського фронту 

проводяться операції по розгромі формувань ОУН в цих районах. 

Всього за час проведення чекістсько-військових операцій по ліквідації оунівських банд (лютий-сепрень) вбито 

24.928 і захоплено живими 25.616 бандитів. Явилось з повинною в органи НКВС 6.634 чоловіка. 

Захоплені наступні трофеї: гармат -21, мінометів -90, кулеметів -817, протитанкових рушниць- 33, автоматів - 

1.398, гвинтівок -5.830. 

Значна кількість зброї знещено при бойових зіткненняхх з бандитами. 

В результаті операцій по розгромі діючих банд і підпільних націоналістичних формувань, а також в результаті 

проведених органами НКВС заходів по затримці осіб, добровільно з’явилось  у військомати 276.716 

призивників. 

При проведенні операцій вбито 883 і ранено 738 оперативних працівників, офіцерів і бійців військ НКВС та 

Червоної армії. Народний комісар внутрішніх справ СРСР   Л.Берія. 

Таким чином у поданому документі Й.В.Сталіну, нарком внутрішніх справ Л.П.Берія фактично підтвердив 

необ’явлену війну між законними збройними військовими частинами українського народу УПА та 

вступившим після відходу німців Червоною армією та військами НКВС та МДБ. Із документу ясно видно, що 

нова окупаційна влада, так само як німецькі окупанти не збиралася визнавати УГВР, ОУН та УПА і проводити 

з ними переговори про врегулювання полiтичних взаємовідносин в Україні, визнавати незалежність України 

уряд якої представляла УГВР та УПА. 
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Як бачимо із документів, відновивши свою маріонеткову в усьому по рабськи послушну підструктуру 

УРСР, поневолювачі з Москви повели зразу , як наголошував  у звіті Й.В.Стваліну, Л.П.Берія “боротьбу з 

оунівськми бандитами”.  

Коротко охарактеризувавши про “труднощі і несприйняття українським народом російської партійської і 

військової громадськості” так і “громадсько- окупаційні представництва влади”, Л.Берія наголосив в звіті 

Й.В.Сталіну на необхідноситі швидкого, шляхом залякування та репресій вирішення питання “із банбитами 

ОУН та УПА”, щоб всесторонньо приборкати населеням в Західних областях України. Однак боротьба в 1944 

році з окупантами України тільки розпочиналась. Як засвідчує сукупність архівних джерел Головного Архіву 

РФ, УПА активно захищала український народ від прийшлих зайд та створеної маріонеткової військово 

політичної структури УРСР, якій було передано всю повноту влади та застосування репресивних методів 

боротьби з  УГВР , ОУН та УПА. 

В цей час  інформучи комуністичне керівництво, а саме Сталіна Й.В., Молотова В.М., Маленкова Г.М. , 

Л.П.Берія, в доповідній записці, яку було відправлено  30 вересня 1944 року №1042/б під грифом 

“Надзвичайно таємно”, наголошувалось:” НКВС Української РСР доповідаючи, подає наступні матеріали про 

боротьбу  з оунівськими бандитами в Західних областях Українии. Так з 5 по 20 вересня ц.р. проведено 596 

чекістсько-військових операцій. В результатій військових сутичок вбито 6.092 і захоплено живими 3.467 

бандитів. Затримано 178 дизертирів  і 3.018  я бажали вступати в Червону армію. 

Захоплені наступнітрофеї: бронемашина -1, пушок-6, мінометів – 14, гранатометів- 5, вогнеметів-1, ПТР - 

25, станкових і ручних кулеметів-326, автоматів-304, гвинтівок-1.960, пістолетів і револьверів-129, гранат-

13.278, снарядів і мін-3.417 і 83 ящика, патронів 423.000, зривчатка- 385 кгр. 

Складів зі зброєю і боєприпасами -22, продуктових і складів з одягом-15, типографій-6, радіоприймачів-6, 

радіпередавачів-3. 

Арештованих 62 активних членів ОУН і керівників УПА. В числі заарештованих: командир сотні УПА- Киюк 

Б.Т., замісник командира куреня  “Гамалій” по військовій частині Шабаровський Алем, полковиник УПА – 

Васюк Є.М., бувший секретар окружного комітету УЦК- Кузняк. Явилось з повинною бандитів і осіб які не 

бажали служити в рядах Червоної армії 1.694 осіб. 

В вересні 1944 року мали місце наступні найбільш серйозні бандпроявлення: 

Львівська область.  

З вересня бандою, не встновленої чисельно,зроблено напад на села Великий і Малий Желихів, Ново-

Милятинського району. Бандити вбили і пограбували 7 польських сімей. 

В ніч на 6 вересня до 100 бандитів, одягнутих  в форму бійців Червоної армії і в форму німецьких солдат 

зробили напад на млин в с. Гай. Бандити були озброєні 4 ручними кулеметами, гвинтівками і гранатами. 

Погрузивши на підводу 2 тони пшениці і 1 тону муки бандити щезли. 

В ніч на 11 вересня із села Стрептів в Ново-Милятинського району, бандою чисельністю 50 чоловік забрано 14 

мужчин призивного віку. 

11 вересня в Желехівському лісі бандитами перехоплена група чоловіків в кількості 18 осіб, які йшли в 

райвійськомат. 

В ніч нна 9 вересня в місті Кам’янка-Буському бандитами були розкинуті і розклеяні контрреволюційні 

оунівські листівки. 

В ніч на 10 вересня банда, чисельністю 100 чоловік, зчинила напад на село Гжейда Львівського району. В 

24.00 по сигналу ракет бандити з криками “варта” почали розбій, який продовжувався  до 3 годин ночі. Під час 

нападу бандити вбили 25 місцевих жителів із них 24 поляків і 1 українця  і 4 чоловіка було ранено. 

Розграбувавши майно, бандити на підводах і пішком відійшли із села. Прийнятими заходами банда була 

догнана і повністю розгромлена. 

Дрогобицька область. 

2 вересня 1944 року поблизу села Лешки-Горипи, Ходорівського району, бандою чисельністю 50 чоловік із 

засадами обстріляна оперативна група НКВС в кількості 10 чоловік, яка конвоювала 2 бандитів. В результаті 

обстрілу були поранені оперуповноважений НКВС, міліціонер, два бійці винищувального батальйону і два 

бійці цього винищувального батальону пропали безвісти. 

5 вересня 1944 року в с. Високічі, Стрийського району невідомими бандитами вбитий командир батальйону 18 

армії 1-го Українського фронту старший лейтенант Габардєєв. 

Тернопільська область. 

4 вересня ц.р. в с. Пташки, Дремайлівського р-ну, зайшла банда, чисельністю 100 чоловік, озброєна 

автоматами і гвинтівками. За три години перебування в селі бандити пограбували 12 польських сімей і щезла. 

15 вересня ц.р. із села Талашевка в м. Шумськ йшла група партактиву в кількості 12 чоловік. По дорозі група 

була оточена бандою 100 чоловік . В перестрілці було вбито 11 партактивістів. 
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17 вересня в с. Митьківці Гусятинського району, 12 бандитів одягнутих в форму офіцерів Червоної армії, 

розгромили приміщення сільської ради, спалили документи, пограбували магазин і забрали в ліс старшого 

зоотехніка колгоспу. 

19 вересня ц.р. в с.Гаяківйці, Підволочиського району вбитий секретар райкому партії Норгранцев. 

Рівенська область. 

 6 вересня ц.р. в селі Барбіно Острожецького району бандою невстановленої чисельності був зроблений напад 

на групу працівників райвиконкому, які прибули в село для перевірки виконання хлібопоставок. Бандиами 

були вбиті заівдувач торговим відділом Єршов і зав. відділом держзабезпечення Мельник. 5 бійців 

винищувального батальону після побиття шомполами були відпущені. 

13 вересня ц.р. по дорозі із м. Млинів на с. Демківку пройшла кінна банда чисельністю 50 чоловік, яка 

називала себе “партизанами-ковпаківцями”. 

На шляху свого руху, бандити провіряли в селах документи, а всіх затриманих направляли на хутір Поляни 

Демидівського району, звідкіля відводили їх в ліс де їх там вбивали, а потім вбитих кидали в колодязь. 

Вислана в район опергрупа витягнула із колодязя і впізнала вбитих бандитами: старшого лейтенанта Червоної 

армії Зозулю, техніка-лейтенанта військової частини №14272 Харченко, бійця цієї ж частини Васильєва, 

участкового міліціонера Чернєєва, міліціонера Зайцева, фельєгеря Кічнікова і поштаря Стильнік. 

Кореспонденція контори зв’язку забрана бандитами”. 

Народний комісар внутрішніх справ Союзу РСР Л.Берія.  

Як показуюить секретні документи Головного Архіву РФ боротьба українського народу за своє соцальне та 

націоанльне визволення проти втупившого  тоталітарного режиму СРСР було не одиноким.  

Як засвідчує доповідна записка ( 4 екз.) наркома внітрішніх справ Л.Берії, яку він 14 жовтня 1944 року за 

№1093/б з грифом “Надзвичайно таємно” направив Й.В.Сталіну, В.М.Молотову, Г.М.Маленкову, 

наголошувалось :” Після визволення західних областей України і Білорусії, а також районів Литовської РСР, 

органами НКВС-КГБ проведена значна робота по ліквідації створених і залишених  німецькими 

розвідувальними органами антирадянських організацій і озброєних банд. 

Приведем деякі цифрові дані, які характеризують оперативну діяльність органів НКВС-КГБ та військ НКВС 

які переслідували антирадянське підпілля та озброєні банди в цих районах. 

По західних областях України. В період лютого-вересня ц.р. при проведенні операцій по ліквідації оунівських 

банд вбито 38.087 и захоплено живими 31.808 бандитів. Явились з повинною - 11.518, арештовано учасників 

антирадянських організацій -7.968. 

По західних областях Білорусії. При проведенні операцій по ліквідації біло польських банд вбито 444 і 

захоплено живими 927 бандитів, арештовано антирадянського елементу і дизертирів із Червоної армії - 9.670. 

По Литовській РСР. Вбито в результаті переслідування  415 і захоплено живими 1.533 бандитів, захоплено 

антирадянського елементу - 4.561 чоловік. 

При проведенні цієї операції у бандитів вилучено : гармат - 30, кулеметів - 2.991, протитанкових рушниць - 

283, гвинтівок - 33.871, автоматів -10.495, пістолетів -1.583, мінометів - 257, гранат -32.740, боєпатронів – біля 

4 млн. штук, мін  - 14.074, атрснарядів - 7.941, радіостанцій -78, розгромлено - продуктових баз бандитів - 532. 

При зіткненні з бандитами вбито співробітників НКВС-КГБ, офіцерів і бійців військ НКВС - 1.226 чоловік і 

ранено - 1.038 чоловік. 

Положення в західних районах України і Білосії в цей час значно покращились, що підтверджується успішним 

проведенням призива в Червону армію, хлідозаготовок та господарських та політичних кампаній. 

Покращення загального положення сприяли також заходи по вилученню і виселенню в Сибір членів сімей 

активних оунівців і учасників бандитських зграй. 

Однак, бандитські проявлення, особливо пілітика зриву призива в Червону армію, терористичні акти проти 

партійно-радянського активу, військовослужбовців Червоної армії та чекістів, окремі диверсії на залізничних 

шляхах, які організовували оунівські бандити та білополяки, все це продовжує мати місце. 

НКВС СРСР в доповнення до раніше прийнятих мір розроблені і проводяться заходи по забезпеченню 

кінцевої ліквідації антирадянського підпілля і озброєних банд в західних областях України і Білорусії, а також 

в Литві. 

Підсилені й укріплені райони і обласні апарати НКВС КДБ. 

Районні відділення НКВС реорганізовані в районні відділи з створенням при них відділів по боротьбі з 

бандитизмом. 

В наркоматах внутрішніх справ України і Білорусії замість відділів створені управління по боротьбі з 

бандитизмом на чолі яких поставленні керівні сили. 

В найбільш охоплених бандитизмом областях начальники НКВС-КГБ замінені більш сильними товаришами. 

Для закріплення районних органфів направлені на місця із східних районів Радянського Созу 3.800 

оперативних працівників. 

Додатково перекинуто в ці райони необхідна кількість військ НКВС. 
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Прийняті міри по зачистці прикордонної зони від шпигунів та бандитських елементів. 

Організовані необхідні заходи по підсиленню охорони и проти диверсійної роботи на Білоруській, Брест-

Литовській і Віленській залізничних дорогах. 

Робота органів НКВС-КГБ та військових частин НКВД  по боротьбі з бандитизмом і антирадянським 

підпіллям в західних областях України, Білорусії і Литви об’єднана і очолена: Народним комісаром 

внутрішніх справ Української РСР, комісаром бержбезпеки 3-го рангу тов. Рясним (по Львівській, 

Станіславській, Дрогобицькій і Чернівецьких областях УРСР), заступником нарокома внутрішніх справ УРСР 

генерал-лейтенантом тов. Строкач (по Рівенській, Волинській і Тернопільській областях УРСР). 

По Білорусії - народним комісаром внутрішніх справ Білоруської РСР, комісаром держбезпеки тов.Бєльченко ( 

по Барановичській, Молодечненській, Гроднінській, Пінській і Брестській областях). 

По звільнених районах Литви- народний комісар внутрішніх справ Литовської РСР - комісар держбезпеки тов. 

Бартайунас. 

В зв’язку з тим, що в подальшій роботі по викорчуванню бандитсько-повстанського підпілля органами 

НКВС-КГБ прийдеться опиратися на сільський партійно-радянський актив та місцеве населення, подяд з 

роботою, яку проводять органи НКВС-КГБ необзідно провести міри по ще більшому укріпленню керівництва 

сільських, районних і деяких обласних партійно-радянських органів західних областей України, Білорусії і 

охоплених бандитами районів Литви, а також прийняти міри по посиленню у покращенню партійно-

політичної роботи на селі (газети, радіо, кіно, поширення радянської літератури і т.д.). 

Враховуючи обмежені можливості висування нових кадрів  партійно-радянських працівників на місці, 

вважаєм, що слід піти хоча на тимчасове перекидання досвідчени працівників із східних областей України і 

Білорусії. 

Зміцнення партійно-радянського апарату і посилення політичної і культурної роботи на селі створює 

необхідні умови для закріплення результатів оперативної роботи органів НКВС-КГБ по ліквідації 

антирадянського підпілля і озбоєних банд оунівців і білополяків.  Народний комісар внутрішніх справ Союзу 

РСР  Л.Берія.  

Як бачимо із приведених вище документів карально-репресивний аппарат СРСР  вступивши на території 

України, Білорусії, Литви насильницькими методами втановлював жорстокий режим в якому любий супротив 

придушувався, а більш активні його народні представники вбивалися без суду і слідства, або виселялися в 

Сибір. 

 Як засвідчують документи в окупованих районах України, Білорусі, Литви каральні органи НКВС та КГБ 

жорстоко придушували збройний спротив прийшлим окупантам. Розуміючи, що тільки одними карально-

репресивними методами ці народи не здолати, партійне та військово-політичне керівництво опутало ці народи 

масовою політичною пропогандою за допомогою якої намагалося підмінити національну культуру 

поневолених народів чужою російсько-комуністичним масовим психозом, щоб прикрити масові злочини 

репресивно-каральних органів. Для такого рода діяльності були задіяні всі найкращі фахівці масового 

політично-кульутрного на російській масовій комуністиіній культурі апарату. 

Однак як бачимо всі ці заходи не спрацьовували, оскільки внаслідок культурно-політичного, та господарсько-

економічного насилля, український народ ще з більшою силою повставав, що заставило окупаціну владу 

силами формальної підструктури УРСР йти на ще більші злочини шляхом збільшення збільшення кально-

репресивнихорганів, про що наголошено в вище приведеному документі, який нарком внутрішніх справ 

Л.Берія відправив на ім’я Й.В.Сталіна. 

Як бачимо із документів з окупацією України військово-партійне керівництво СРСР посилило репесії проти 

українського народу за ради утвердення своїх російсько-комуністичних “політичних ідеалів”, які були не 

притаманні українському народу, що видно по організвоаному раніше геноциді українського народу , голоді 

1933-1937 років. 

 Прихід реперсивного режиму в Україну в 1944 році, як бачимо із надзвичайно таємних документів, 

переписки наркома внутрішніх справ Л.Берії з головою державного комітету оборони СРСР  т.Й.В.Сталіном, 

говорить про санкціоноване насилля і перетворення в послушних рабів режиму мільйонів українців. Для 

виконнання цього завдання і стимулювання водночас, як військовими нагородами так і подяками вищого 

партійного і військового-репресивного керівництва було задіяна фактично вся окупаційна  військово-

політична та репресиавна система СРСР. 

Як засвідчує направлений документ в “Державний Комітет Оборони, тов. Сталіну Й.В.” доповідна записка  

та клопотання наркома внутрішніх справ СРСР Л.П.Берії від 14 жовтня 1944 року за №1091/б  в якому 

наголошується на великій роботі, яку ведуть вівйска НКВС та КГБ в Західних областях України в “Тяжких 

умовах спротиву  ОУН та УПА”, від рук яких вже в короткий час загинуло майже 12 тисяч офіцерів НКВС та 

КГБ. Л.Берія клопоче, що задля заохочення “боротьби з українським народом” “підвищення стимулу та духу у 

цій боротьбі”, нарком внутрішніх справ Л.Берія складає клопотання до Й.В.Сталіна про нагородження 
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активних терористів та вбивць репресивних органів НКВС-КГБ, які найактивніше взяли участь у  поневоленні 

українського народу та учасників українського національно-визвольного руху, наступними нагородами. 

Як засвідчує “надзвичайно таємний документ”, який складений в 2 екз. від 14 жовтня 1944 року №1091/б  в 

якому зазначено:” З початком звільнення від військ противника західних областей України НКВС СРСР 

проводяться заходи по ліквідації оунівських банд, які діють в тилу Червоної армії. 

На протязі лютого-вересня 1944 року проведено 2. 573 чекістсько-військових операцій. При проведенні 

операцій вбито 38.087 захоплено живими 31.808 бандитів. Арештовано активних учасників ОУН і УПА -7.968. 

Захоплені зброя та боєприпасів: гармат -28, станкових і ручних кулеметів - 1.720, ПТР – 163, гвинтівок- 

10.646, автоматів- 2.365, мінометів – 236, пістолетів і револьверів –960, гранатів-20.450, патронів 0 2.575.165, 

мін –14.074, артснаряді-6.618, вилучено 54 радіостанцій, захоплено 532 продуктових склади. 

Всього при проведенні операцій вбито 1123, поранео 1038 оперативних працівників, офіцерів і бійців військ 

НКВС. 

В результаті проведених операцій більша частина оунівських банд ліквідована. Знайдені в останній час в 

убитих оунівців документи і отримані нами агентурні свідчення в тому, що рішучі переслідування бандитів 

поставило залишки діючих бандв тяжке становще. 

Ці обставини заставили рядових учасників банд до добровільної явки з повинною в органи НКВС. Всього 

за період проведення операцій з’явилось з повинною 11.518 чоловік. 

Одночасно з операціями по ліквідації оунівських банд проводилась робота по затриманню осіб призивного 

віку, які не бажали вступати в Червону армію. Працівники НКВС виявляли тако ж допомогу в організації і 

зміцненні місцевих органів радянської влади в районах західних областей України і проведенні 

роз’яснювальної роботи серед населення. 

НКВС СРСР просить про нагородження орденами і медалями СРСР працівників НКВС-КГБ, генералів, 

офіцерів, сержантського і загального складу військ НКВС, які особливо відзначилися при проведенні операцій 

по ліквідації оунівських бандв західних областях України. Надаючи при цьому проект  Наказу Президії 

Верховної Ради СРСР, прошу Вашого рішення. Народний комісар внутрішніх справ СРСР  Л.Берія. 

Таким чином, як бачимо із доповідної записки Л.Берія він клопотав перед Й.В.Сталіном, як верховним 

правителем та диктатором СРСР та головним організатором геноциду українського народу в 1933-1937 роках, 

та ініціатором активної окупації України і знищення українського національно-визвольного руху, про 

нагородження найвизначніших вбивців і терористів високими радянськими нагородами. 

Як бачимо із “надзвичано таємного докумету”  формальним виконавцем волі Й.В.Сталіна та Л.П.Берія є 

наказ  Президії Верховної Ради СРСР про нагородження найбільш відзначившихся в репресіях і терорі над 

українськихм народом головорізів і Наркомату внітрішніх справ УРСР, та наркомату держбезпеки Української 

РСР, найвищими військовими нагородами СРСР: орденами Кутузова ІІ ступеня, орденами Богдана 

Хмельницького ІІ ступеня, орденами Вітчизняної війни І та ІІ ступеня, орденами Червоної зірки”.  

Слід наголосити, що останнім за рішенням цієї ж президії Верховної ради СРСР за вбивство провідника ОУН 

Степана Бандери, був нагороджений доморощений вбивця, по клопотанню КГБ, Богдан Сташинський[5].  

Уявіть собі, шановні української науковці, скільки крові, скільки жертв, скільки висланих в Сибір, 

розкуркулених, вбитих замордованих українських пробітників, селян, представників української інтелігенції 

та їх родин, воїнів національно-визвольних змагань,  стоять за цими таємними рішеннями та нагородами 

Й.В.Сталіна та Л.П.Берії, які ще потребують подальшого дослідження[1,2.3.4]. 

У висновок дослідження “надзвичайно таємних документів СРСР  за 1944 рік“, які почерпнуто в 

“Государственном Архиве Российской Федерации” і які подаються в кінці дослідження,  проливають світло на 

злочини радянського редиму проти українського народу,  власне вони і є предметом подальшо дослідження[5]. 
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Розділ V. 

 
Надзвичайно таємні документи  про засоби  інформаційної війни з СРСР  

Організації Українських Націоналістів та Української Повстанської Армії  
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Розділ  VI. 

  

Журнал «Орлики» для українських дітей та молоді як ідеологічний засіб боротьби                                           

Організації Українських Націоналістів та Української Повстанської Армії з СРСР 

 
Тема національно-визвольних змагань без дослідження відділів референтури пропаганди ОУН-УПА, 

зокрема  професійних засобів масової агітації, газет та журналів які видавались ОУН-УПА у підпіллі, була б 

неповною[1]. Тому наша праця, це аналіз щойно віднайденого друкованого  органу  засобу масової 

пропаганди для дітей, журналу “Орлики”, що випускався референтурою пропаганди ОУН-УПА  в 50-х роках  

ХХ століття[2]. 

Беручи до уваги попередній етап боротьби, та ті обставини, що у 30 - 40 – х роках,  українці вступили в ХХ 

століття нацією без держави, а більше як 300 років українські патріоти боролися за незалежність і утворення 

власної держави з Росією, Німеччиною, Австрією, Польщею й те, що в ХХ столітті український народ 

відкрито вступив в боротьбу за здобуття незалежності своєї держави з польським націоналізмом, 

гітлерівським та сталінським тоталітарними режимами, то виховання патріотичності дітей було одним із 

першорядним завдань ОУН-УПА в умовах радянської тоталітарної системи та її брехливої політичної 

пропаганди та агітації[3].  

Тому і в 50 роках засобами масової інформації передусім таким журналом як “Орлики”, що поширювався 

на українських дітей, ОУН-УПА вела боротьбу за незалежність України, політичними методами 

сформованими  відділами  пропаганди у військовій організації УПА, на перспективу, формуючи на майбутнє 

національно - свідому молодь. Слід наголосити, що у 50-х роках УПА перейшла в глибоке підпілля тому, щоб 

будити національну самосвідомість в українського населення та підростаючого покоління, зокрема в 

українських дітей, ОУН-УПА видавало журнали та журнальчики у своїх підпільних друкарнях. Такі журнали 

видавалися на простому  та папіросному папері[4].  

Особлива увага, як бачимо із віднайденого журналу “Орлики”, із проаналізованих текстів якого ми бачимо, 

що у 50-х роках ОУН-УПА розширила діапазон політичної та пропагандистської діяльності, що 

урізноманітнює діяльності борців  в історії національно - визвольних змагань в історії нескореної України 50-х 

років ХХ століття, де ОУН-УПА зробило основну свою пропагандистську ставку на  підростаюче покоління, 

зокрема українське юнацтво та молодь[5].  

Власне як бачимо із історичних джерел епоха 50 -х років, була одним із найжорстокішим періодів в  

української історії. В цей час комуністичний режим розвернув усю свою силу пропаганди проти ОУН-УПА, 

намагаючись здискредитувати його боротьбу в очах українського народу, українського юнацтва та молоді, 

втягуючи українську молодь в тенети комуністичного рабства, міфотворення та мракобісся… 

Тому віднайдений засід масової журналістської інформації та агітації, журнал “Орлики”, що видавався 

референтурою пропаганди ОУН-УПА, є доказом високоінтелектуальної боротьби з комуністичним  

тоталітарним режимом СРСР та його сателітом УРСР[5].  

Тому роль журналу “Орлики” для підростаючого українського покоління у 50-х роках ХХ століття важко 

переоцінити, оскільки це видання яскраво тільки по гаслу “Воля народам! Воля Людині” показує всю 

демократичність та українолюбство ОУН та УПА  як до власного українського так і до інших народів. На жаль 

науково поки що не встановлено, хто був редактором цього журналу і де на якій  території Західної України 

він видавався та поширювався. Можна тільки припускати, що він видавався у глибокому підпіллі очевидно 

проводом ОУН чи референтурою пропаганди УПА?.. 

Аналізуючи Ч.3, від 1951 року журналу “Орлики”, можемо наголосити, що його редагувала  високоосвічена 

людина, великий український патріот - націоналіст, який палко любив свій народ і був повністю пов’язаний з 

службою пропаганди, науки і освіти ОУН-УПА[5].  

Загалом це був на той час високоосвічений чоловік чи жінка, який чи яка досконало знав українську 

історію, мову, всіх кращих патріотичних українських істориків, літераторів, письменників, митців ХІХ-ХХ 

століть. Слід наголосити, що журнал “Орлики” є дуже схожим за макер - оригінам з таким популярним 

журналом для українським дітей,   як Дзвіночок,  що виходив у Західній Україні у 30 - х роках ХХ століття, в 

умовах польського тоталітарного режиму… 

Число  журналу “Орлики” відкривається “Піснею Орликів”, які повинні підноситися вгору, щоб осягнути 

безмежну даль та побачити праведні шляхи… Завершується вірш наголосом, що чужинецький шлях в Москву 

нас заведе, а отже орлята повинні йти тими шляхами, які їх тільки в рідну Україну приведуть! 

Дальше журнал “Орлики” продовжує віршований твір С.Черкасенка “За рідний Край” в якому 

наголошується, що укракїнські діти повинні любити рідний Край… Святую Україну…” 

Дальше журнал “Орлики” статтею невідомого автора “Чому ми, Українці, боремося за Самостійну Соборну 

Українську державу?”   наголошує:” що сьогодні  Росія загарабала Україну…, і тому українці пішли в 

Українську Повстанську Армію, щоб боротися протии загарбницької Росії за Самостійну Українську державу. 
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Тут же автор звертається до дітей, щоб вони допомагали батькам і сестрам, що пішли в УПА… боротися 

проти російських загарбників…”. 

У вірші  С.Черкасенка “У шахті” описується тяжка примусова  робота українських шахтарів в радянських 

шахтах. 

Дальше у оповіданні “Як Федь став повстанцем”, яке супроводжується прекрасним графічним малюком, 

розповідаєтьтся на прикладі кровавої діяльності НКВС на Волині, як простий хлопець внаслідок політичних 

переконань  за наслідками каральної   діяльності НКВС  у 40-50 роках, у 50- році вступив  разом з друзями в 

УПА і став примірним повстанцем… 

Дальше в журналі Орлики вміщено “Оповідання повістанця  Олеся” в якому подано порівняльний аналіз 

Олеся відмінності УПА від карарльної системи СРСР - НКВС та людиноненависницької колгоспної системи, 

яка прийшла в Україну з приходом радянської тоталітарної системи. Зустріч Олеся з воїнами УПА  та дискусія 

з ними спонукає його в подальшому до боротьби з тоталіторною структурою НКВС, перебусім  рабською   

колгосною системою УРСР. Олесь  береться за справу пропаганди летючок УПА серед населення… 

Дальше “Орлики” подають вірш І.Воробкевича “Рідна мова” і спонукають дітей любити рідну мову і тільки 

нею розмовляти… 

Рубрикою “Вивчайте історію України” журнал “Орлики” викладає українську історію з XVII яка тоді була 

у польськівй неволі. Дальше стаття описує визволення України гетьманом Богданом Хмельницьким, який 

боронив Україну від Росії і підступне “приєнання до Росії”, якого не було і яке вигадали росіяни, заставило  

Б.Хмельницького зі зброєю в руках борони самостійність Української держави… 

В оповіданні ” Чесний українець” показано, як діти Гриць і Галя не видали своїх воїнів УПА приїхавшим 

під ліс нкаведистам… 

Віршем “Річечка” журнал “Орлики” закликає зміцнювати своє здоров’я спортом,  сонцем, водою, повітрям!  

В кінці журнал “Орлики” подає рубрику “Загадки” та “Ребус” у якому наголошує: ”Серп і молот -  смерть і 

голод…”, закликає: ” ховати таємниці від ворога”. 

У висновок редакція журналу “Орлики” наголошує: ”Орлики, що видають Українські Повстанці, 

більшовики не хочуть, щоб діти читали цей журнал, бо там написана правда, вони бояться правди і тому всіх, 

хто читають журнал “Орлики” арештовують. 

Вам діти, треба читати цей журнал, бо вам українцям треба знати правду, як будувати Українську Державу. 

Тому читайте “Орлики”, щоб ніхто не  бачив. Не говоріть ні з ким про прочитане. 

Читайте журналики: Малі друзі, Діти України. 

Журнал “Орлики” розрахований  на дітей від 10 до 13 років”, наголошено у висновок...  

  Дальше подаємо  автентичну копію  журналу “Орлики”[5]. 
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