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Виставкові проєкти Національного історико-меморіального заповідника 
«Биківнянські могили» презентують результати багаторічних наукових 
і архівних пошуків документальних підтверджень Биківнянського злочину. 
Тематичне и�  змістове наповнення виставок відповідає напрямкам роботи 
Заповідника, спрямованоı ̈на дослідження Великого терору 1937–1938 років, 
особливостеи�  функціонування у Биківнянському лісі таємноı ̈ спецділянки 
НКВС УРСР та довготривалоı ̈боротьби за відкриття правди про репресивні 
практики каральних органів СРСР як тоталітарноı ̈держави. 

У Биківнянських могилах знаи� шли свіи�  останніи�  спочинок від 20 до 100 тис. 
осіб, розстріляних комуністичною владою переважно за сфальшованими 
звинуваченнями. Це були люди різні за соціальним походженням, освітою, 
віросповіданням, політичними переконаннями. Але дуже важливо за велики-
ми цифрами бачити індивідуальні та родинні трагедіı.̈ Тому загальною рисою 
всіх виставкових проєктів Заповідника є відображення у них особистих 
історіи�  людеи� , репресованих органами НКВС і розстріляних у Києві в період 
Великого терору.

Через оприлюднення документів із архівно-кримінальних справ репресованих
та інших унікальних архівних і фотоматеріалів, віднаи� дених при підготовці 
виставок, науковці Заповідника реалізують и� ого наи� важливішу місію – збережен-
ня пам’яті про жертв тоталітарного режиму. 



²íôîðìàö³éí³ áàíåðè 

ïðî çëî÷èíè êîìóí³ñòè÷íî¿ âëàäè 

â Óêðà¿í³ â 1937—1941 ðð. 

Один із перших самостіи� них проєктів Заповідника створении�  після ухвалення 
Закону Украıн̈и «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного 
тоталітарного режиму 1917—1991 років». Він дуже стисло переповідав історію 
таємноı ̈ спецділянки НКВС у Биківнянському лісі та інформував про етапи 
становлення НІМЗ «Биківнянські могили».

Фактично виставка окреслила подальші напрямки наукових пошуків і ознаи� о-
мила з наи� важливішими документами часів Великого терору.

Презентація проєкту відбулася на територіı ̈Заповідника 30 жовтня 2015 року 
з нагоди Дня Гідності та Свободи. 





 «Áèê³âíÿ – òåðèòîð³ÿ ïàì'ÿò³»

Спільнии�  проєкт НІМЗ «Биківнянські могили» та Украı̈нського інституту 
національноı ̈ пам'яті на 12 банерах розкриває більшість сюжетів, пов'язаних 
із Биківнянською трагедією. Хронологічно виставка охоплює час від партіи� них 
рішень 1937 р. та оперативних наказів НКВС, директив, якими реалізовувались 
т.зв. «національні операціı»̈, до діяльності Заповідника на сучасному етапі. 

Проєкт акцентує увагу на перебігу масових політичних репресіи�  у Києві, 
особливостях суспільно-психологічноı ̈ атмосфери в тогочасному украıн̈ському
суспільстві, на тлі якоı ̈ розгортались процеси шпигуноманіı,̈  пошуків ворогів 
та викорінення наи� менших проявів інакомислення.

На банерах розповідається про внутрішні в'язниці НКВС у Києві та долі 
чекістів, безпосередньо причетних до реалізаціı ̈ Великого терору в столиці 
Украıн̈и. Так само на виставці представлении�  людськии�  вимір Биківнянськоı ̈
трагедіı.̈ Підбірка персоналіи�  фактично демонструє соціально-професіи� нии� , 
віковии� , гендернии�  і національнии�  зріз жертв репресіи� . Інформація про жертв 
сталінського терору, які знаи� шли у Биківні свіи�  останніи�  спочинок, доповнена 
фотографіями розстріляних, документами з архівно-кримінальних  справ та 
родинних архівів, актами про виконання вироків.





 «Ïåðåòèíàþ÷è Êè¿âñüêèé Ñò³êñ»

Період Великого терору в СРСР характеризується не лише виконанням опера-
тивного наказу № 00447 «Про репресування колишніх куркулів, карних 
злочинців та інших антирадянських елементів», а и�  проведенням біля двох 
десятків т.зв. національних операціи�  НКВС.

У виставці використані матеріали з архівно-кримінальних справ киıв̈ських 
греків та інші документи особистого характеру, за допомогою яких вдалося 
відтворити факти біографіи�  репресованих, а також обставини арешту та харак-
тер звинувачень. 

Спільнии�  проєкт Заповідника та Киı̈вського міського товариства греків 
ім. К. Іпсіланті розповідає про долі киıв̈ських греків, заарештованих і розстрі-
ляних у результаті проведення т.зв. «грецькоı ̈операціı»̈, запровадженоı ̈дирек-
тивою наркома внутрішніх справ СРСР М. Єжова № 50215 від 11 грудня 1937 
року. Цим документом визначалися категоріı ̈населення, що підлягали арешту, 
зокрема, репресіı ̈стосувались греків, що знаходилися на оперативному обліку, 
«колишніх великих торговців», політемігрантів и�  всіх осілих на територіı ̈
СРСР греків. 





«Ðîçñòð³ëÿíà åë³òà: 

Áèê³âíÿíñüêèé âèì³ð»

У СРСР «героями часу» проголошувалися не інтелектуали чи митці, а вои� ов-
ничии�  пролетаріат, передовики виробництва, учасники стаханівського руху. 
В середовищі інтелігенціı ̈радянська влада здіи� снювала розкладову роботу, 
залякуючи або вербуючи, застосовуючи різні репресивні методи.

Персонажами виставки стали: письменники – Ю. Вухналь, М. Семенко, 
М. Сопілка, художники – М. Івасюк, В. Гагенмеи� стер, В. Седляр, театральні 
діячі — Я. Бортник, С. Каргальськии� , композитор і диригент В. Верховинець, 
науковці – І. Миронівськии� , О. Пучківськии� , Г. Ручко, музеи� ники – Т. Тесля, 
Л. Шульгіна, Н. Заглада, віи� ськові – Л. Устименко, А. Борисенко, М. Подчуфаров.

Ця виставка розповідає про долі репресованих представників інтелектуальноı,̈ 
мистецькоı ̈чи духовноı ̈еліти, що встигли реалізувати свіи�  творчии�  потенціал 
у різних галузях мистецтва, освіти, науки та віи� ськовоı ̈ справи, а потім були 
знищені упродовж 1937 – 1938 років у внутрішніх в'язницях НКВС у Києві 
та поховані на територіı ̈ таємноı ̈ спецділянки у Биківнянському лісі. Також
подана стисла інформація про стан розвитку украıн̈ськоı ̈ культури и�  науки 
у 30-х роках ХХ століття та втрати, яких вона зазнала.  





«Ñëîâî, îá³ðâàíå ó Áèê³âí³»

Виставка представлена у двох форматах: на 8 і на 10 інформаціи� них банерах. 
Розширении�  варіант був підготовлении�  до 80-х роковин початку Великого
терору. 

Осмислюючи долі літераторів покоління Розстріляного відродження, 
знищених упродовж 1937—1940 років у в'язницях НКВС у Києві, виставка 
знаи� омить із ıх̈німи творчими здобутками, професіи� ними і життєвими пери-
петіями, складом родини і колом спілкування. Спираючись на раніше 
засекречені документи, проєкт показує, в якии�  спосіб система радянського 
терору виокремлювала жертв і, пропускаючи ıх̈ крізь сито допитів і очних 
ставок, змушувала заарештованих письменників визнавати абсурдні 
звинувачення НКВС.

Завдяки ціи�  виставці вдалося повернути до наукового обігу чимало літера-
турних імен, уточнити обставини, дати, місця загибелі окремих письменників, 
проілюструвати механізми фальсифікаціи�  справ слідчими (від бюрократичних 
процесуальних порушень до пересмикувань фактів і оціночних суджень як 
«доказів»), простежити, як відбувалася реабілітація митців. Загалом 28 
людських історіи�  демонструють розмаıт̈тя знищеноı ̈ когорти літераторів – 
від письменників, опозиціи� них більшовицькіи�  політиці (В. Черняхівська, 
Я. Водянии� ), тих, хто повірив у радянську пропаганду (М. Сопілка, А. Абчук), 
до апологетів комуністичноı ̈ ідеологіı ̈ (І. Кулик, І. Кириленко) чи «сексотів» 
НКВС (В. Юринець).





«Ïåðåðâàíèé óðîê»

Спільнии�  проєкт НІМЗ «Биківнянські могили» та Украıн̈ського інституту 
національноı ̈ пам'яті, присвячении�  долям репресованих педагогів із Биків-
нянського мартиролога. Ним підкреслюється, що масові розстріли освітян 
стали одним із способів «очищення» шкіл від т. зв. «старих кадрів» або людеи� , 
які не викликали у влади довіри. 

Виставка також розповідає про процеси, які відбувалися в освітянськіи�  галузі 
Украıн̈и наприкінці 1930-х років, коли скорочувалася кількість украıн̈ських 
шкіл, впроваджувалося обов'язкове вивчення росіи� ськоı ̈мови, посилювалася 
ідеологізація навчальних програм, нарощувалася роль комсомолу и�  піонер-
ськоı ̈організаціı.̈ Паралельно на 8 банерах за допомогою рекламних плакатів 
тієı ̈ епохи, архівних фотографіи� , зображень підручників розгортатиметься 
хроніка шкільного життя 1930-х –1940-х років.

Персональні історіı ̈охоплюють учителів, що викладали різні предмети, 
працювали у школах Києва, Киıв̈ськоı ̈області та інших областеи�  Украıн̈и, 
були відомими діячами украıн̈ського культурного і громадського життя 
(В. Дурдуківськии� , О. Чапківськии� , О. Павлик) або простими, скромними 
педагогами (Я. Маи� зель, І. Кутовии� , В. Поплавська).





«Âåëèêèé òåðîð: ì³ñöÿ ïàì'ÿò³»

Спільнии�  проєкт НІМЗ «Биківнянські могили», Украıн̈ського інституту національ-
ноı̈ пам'яті та Редколегіı̈ науково-документальноı̈ серіı̈ книг «Реабілітовані 
історією».

На 17 банерах подається інформація про розгортання Великого терору в усіх 
областях тодішньоı ̈УСРР, відомості про начальників обласних управлінь НКВС, 
цифри лімітів, які були виділені, и�  встановлена на сьогодні кількість реально 
репресованих в області; інформація про конкретних жертв сталінського терору 
(персональні фото, висунуті звинувачення, документи з архівно-кримінальних 
справ). На символічніи�  мапі місць розстрілів і масових поховань зазначені – 
Биківнянські могили (Киıв̈), Рутченкове поле (Донецьк), Вінниця, П'ятихатки 
(Харків), Умань, Черкаси, Чернігів, урочище Дем'янів лаз (Івано-Франківськ), 
урочище Саліна (Львівська область) тощо. Візуальнии�  ряд доповнено фотогра-
фіями встановлених у сучасніи�  Украıн̈і пам'ятників, пам'ятних знаків.

Антигуманнии�  характер більшовицька влада продемонструвала фактично із 
самого початку свого існування, а масове винищення громадян через ı̈хні 
політичні погляди стало складовою масштабноı ̈ політики упокорення Украıн̈и. 
Але утриматися в Украıн̈і комуністичнии�  режим міг, лише проводячи послідовну 
репресивну політику, наи� кривавішим виявом якоı ̈стали 1937—1938 роки.





«Ñêðèâàâëåíà íèâà»

Виставка показує фактично третіи�  етап репресіи�  проти украıн̈ського селянства 
після розкуркулення и�  колективізаціı ̈1929—1931 років та Голодомору 1932—1933 
років, якии�  мав, за задумом вищого керівництва СРСР, остаточно придушити 
народнии�  спротив і вирішити селянське питання. Масована пропаганда «колгоспноı ̈
демократіı»̈ і хвалебна риторика в ЗМІ дисонували з порушенням елементарних 
прав селян у колгоспах, незаконними штрафами, арештами тощо.

Завдяки персональним історіям, архівним фотографіям і документам, плака-
там здіи� снюється показ тогочасного життя села як постгеноцидного и�  оста-
точно включеного в радянську матрицю. 

Виставка розповідає про життєвии�  шлях, обставини арешту і знищення селян 
(переважно Киıв̈щини), розстріляних під час реалізаціı ̈ т.зв. «куркульськоı ̈
операціı»̈ НКВС (оперативнии�  наказ № 00447 «Про операцію з репресування 
колишніх куркулів, карних злочинців та інших антирадянських елементів» 
від 30.07.1937 р.), яка відзначилась суто більшовицькими підходами – від 
принципів планового господарювання (ліміти на вироки) до тортур і знущань. 
Серед розстріляних у Києві і похованих у Биківнянському лісі селян були 
заможні господарники, затавровані радянською пропагандою як «куркулі», 
«експлуататори» і «вороги народу», але и�  так само бідняки, середняки, особи, 
репресовані у 1928–1936 рр. за невиконання державних зобов'язань тощо. 





«Áèê³âíÿ 1937/1938: 

ïîëüñüêà ë³í³ÿ»

Виставковии�  проєкт організовании�  Заповідником спільно з Польським Інститутом 
у Києві з метою висвітлення масових політичних репресіи�  у польському середовищі 
Києва і переважно Киıв̈ськоı ̈області на прикладі окремих доль поляків, уродженців 
Польщі та украıн̈ців, розстріляних у порядку виконання операціı ̈ НКВС № 00485 
(від 11.08.1937 р.) і похованих на територіı ̈таємноı ̈спецділянки у Биківнянському 
лісі. Відповідно до положень наказу № 00485 репресіям підлягали т.зв. члени «ПОВ» 
(Польськоı ̈організаціı ̈віи� ськовоı)̈, яка в Украıн̈і перестала існувати ще у 1921 році 
після масових арештів членів організаціı ̈ чекістами. Формальним приводом для 
проведення «польськоı»̈, як и�  інших нацопераціи� , стала боротьба зі «шпигунами» 
іноземних розвідок та «диверсантами» капіталістичних краıн̈.  «Польська операція» 
НКВС  розпочалась 20.08.1937 р. і мала тривати три місяці, але фактично розтягну-
лась на 15 місяців, до 26.11.1938 р. Згідно з наявною на сьогодні інформацією, 
в СРСР у результаті проведення «польськоı ̈ операціı»̈ упродовж 1937—1938 рр. 
заарештовано и�  засуджено понад 140 тис. осіб, з них маи� же 78% – розстріляно. 
Виставка є двомовною, відтак, всі відомості, включно з підписами під ілюстратив-
ними матеріалами, подаються украıн̈ською та польською мовами. 

Представлені на 8 стендах історіı ̈актора Я. Думницького, священника С. Кваснєв-
ського, громадського діяча В. Радіна-Уцехівського, бухгалтерів Л. Михальського, 
К. Сидорука, чоботаря К. Галинського, поштового працівника В. Урбановича-
Пілецького, службовця Ф. Сульковсього, домогосподарки К. Ковальськоı,̈ селянина 
С. Лінчевського, слюсаря Я. Сломчинського, педагога С. Козачківськоı ̈демонстру-
ють всеохопність «польськоı ̈операціı»̈ НКВС.





«²ìåíà, âèêðåñëåí³ ç àô³ø»

Також виставка звертає увагу на зміни, що відбулись у театральному процесі 
цього періоду, коли від творчоı ̈ свободи и�  розмаıт̈тя художнього самовира-
ження відбувся перехід до догматизаціı ̈ та ідеологізаціı ̈ мистецького сере-
довища, втрати театрами репертуарноı̈ та управлінськоı̈ самостіи� ності. 
У цеи�  час з театральноı ̈ мапи не лише зникли два національні театри 
(Державнии�  польськии�  театр УРСР, що діяв у Києві, та Маріупольськии�  
державнии�  грецькии�  робітничо-селянськии�  театр), а и�  безліч імен акторів, 
режисерів, літредакторів і директорів театрів. 

На стендах виставки розповідаються персональні історіı ̈режисерів, театро-
знавців, акторів і організаторів театрального процесу в Украıн̈і – С. Каргаль-
ського, С. Шагаи� ди, Г. Тарло, Б. Дробинського, К. Гетьмана, Я. Бортника, 
О. Киселя та інших. Біографічні довідки доповнені унікальними ілюстратив-
ними матеріалами. Зокрема, у виставці подані архівні документи та рідкісні 
фотографіı̈, які відтворюють соціальні реаліı̈ та театральну діи� сність 
1920—1930-х років. 

Ця виставка є першим створеним в Украıн̈і проєктом, що висвітлює долю 
репресованих театральних діячів, похованих у Биківні. І�ı ̈ метою стало від-
новлення пам'яті про життя и�  творчі здобутки акторів і режисерів, театраль-
них критиків і управлінців, страчених радянськими репресивно-каральними 
органами у період Великого терору 1937—938 років. 





«Ñèíè âîë³ â ÷àñè íåñâîáîäè»

Проєкт НІМЗ «Биківнянські могили», присвячении�  репресованим діячам 
Украıн̈ськоı ̈ революціı ̈ 1917—1921 рр., похованих на територіı ̈ Заповідника. 
Украı̈нська революція 1917—1921 рр. стала яскравим виявом пасіонарноı ̈
енергіı ̈украıн̈ськоı ̈націı,̈ яка на початку ХХ ст. обрала шлях творення самостіи� -
ноı̈ та незалежноı̈ держави. Цеи�  період увібрав у себе безліч історичних і 
віи� ськових подіи� , суспільно-політичних явищ і свідомісно-психологічних виявів. 
Cпівтворцями Украıн̈ськоı ̈ революціı ̈ 1917–1921 рр. були не тільки провідні 
політичні лідери, представники різних партіи�  чи громадських об'єднань, 
а и�  безліч звичаи� них, невідомих загалу громадян, які долучилися до визвольноı ̈
боротьби. 

Ця виставка ознаи� омлює, передовсім, із постатями, які долучилися до про-
цесів розбудови украıн̈ськоı ̈націı ̈та були знищені радянським окупаціи� ним 
режимом. Більшовики сери� озно поставилися до учасників Украıн̈ськоı ̈рево-
люціı ̈ 1917–1921 рр., які з тих чи інших міркувань залишилися в Украıн̈і. 
У добу Великого терору 1937–1938 рр. окремі факти біографіı ̈людеи� , зокрема 
колишньоı ̈роботи у структурах УНР або Гетьманськоı ̈Держави, участі у виз-
вольних змаганнях або повстанських рухах, чи симпатіı ̈ до того або іншого 
політичного діяча, перетворювалися на докази «провини заарештованого» 
і часто вартували и� ому життя. 

Персональні історіı̈, представлені на 8 стендах, доповнені унікальними 
ілюстративними матеріалами і архівними документами. Серед представлених 
на виставці особистостеи�  – Т. Черкаськии� , Міністр преси і пропаганди УНР, 
Ф. Крижанівськии� , політичнии�  діяч, один із засновників Украıн̈ськоı ̈Централь-
ноı̈ Ради, Л.-Б. Розенберг, політичнии�  і віи� ськовии�  діяч, К. Малюшкевич, 
архієреи�  УАПЦ, Ю. Калішевськии� , церковнии�  діяч, єпископ УАПЦ та ін. 





«Áèê³âíÿ â äîêóìåíòàõ ³ ïàì'ÿò³»

Проєкт Заповідника, підготовлении�  до 85-х роковин Великого терору, покликании�  
показати Биківнянську трагедію в контексті масових політичних репресіи�  радян-
ського періоду через оприлюднення архівних, раніше засекречених матеріалів, 
документів НКВС, фотографіи� , друкованих матеріалів; ознаи� омити громадськість 
з ıı̈ ̈масштабами і персональним виміром. 

Основним концептом виставки є пам'ять, яка оприявнюється на різних 
рівнях – як через розповіді про відкриття поховань у Биківнянському лісі та 
поширення правдивоı ̈інформаціı ̈про злочини НКВС, так і через вироблення 
суспільством певних ритуалів увічнення, вшанування тощо. Окремим блоком 
представлені постаті Биківнянського мартиролога, серед яких – Митрополит 
УАПЦ В. Липківськии�  і єпископ УАПЦ, краєзнавець, етнограф М. Грушевськии� , 
художники М. Бои� чук і С. Налепинська-Бои� чук, композитор і хореограф 
В. Верховинець, актор С. Шагаи� да, письменники М. И� огансен і М. Семенко, 
юристи М. Віленськии�  та М. Маслов, швачка М. Багліи� -Іваненко і буфетник 
С. Донукіс, інженер И� . Луковськии�  і директор Астрономічноı ̈ обсерваторіı ̈
Киıв̈ського університету П. Нечипоренко. 

На 20 банерах розкривають основні сюжети виставки: розгортання Великого 
терору в Украıн̈і через проведення так званих масових (зокрема, і національ-
них) операціи� ; оприлюднення документальних свідчень щодо репресивних 
практик часів сталінізму; показ історіı ̈«спецділянки» НКВС у Биківнянському 
лісі та довгии�  шлях із розкриття правди про неı;̈ збереження пам'яті про 
Биківню у сучаснии�  період і перетворення Міжнародного меморіалу жертв 
тоталітаризму 1937—1941 рр. Національного історико-меморіального запо-
відника «Биківнянські могили» на місце паломництва і територію державного 
значення. 





Підтримати виставкові та культурно-просвітницькі 
проєкти НІМЗ «Биківнянські могили» можна, 
здіи� снивши переказ коштів на благодіи� нии�  
рахунок установи.
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