
   https://infua.top    Додаткові знання - більші можливості 

Переклад та на основі науково-популярної літератури 

Герои движения Сопротивления во Франции - выходцы из Украины 
                 Герої руху Опору у Франції — вихідці з України 
   

Герои нашего очерка вступили в бой с гитлеровской 
армией в 1941 г. и, оказавшись во враждебном плену, 
продолжали борьбу с нацистскими поработителями вдали от 
Родины — на земле Франции. Как они очутились в этой 
стране? К концу 1943 г. на территорию Франции 
гитлеровцы вывезли на каторжные работы 60 – 70 тыс. 
советских граждан. Почти треть из них составляли 
военнопленные солдаты и офицеры Красной армии. 
Основную массу заключенных 25 рабочих лагерей на севере 
Франции также составляла украинская молодежь. Нацисты 
рассчитывали на рабочую силу, но они просчитались. 
Непокорными оказались советские пленные. Находясь 
далеко от своей Родины и испытывая невероятные 
невзгоды, они не подчинились ненавистному врагу. 

Начало организованной борьбы советских людей во 
Франции положили узники лагеря Бомон-ан-Артуа 
(департамент Па-де-Кале), которые в октябре 1942 г. 
создали первую антифашистскую подпольную организацию 
под названием "Группа советских патриотов". В лагерях 
стали возникать подпольные комитеты и организации, 
диверсионные и партизанские группы. Пленники, которым 
удалось вырваться на свободу, вступали во французские или 
интернациональные подразделения, а в ряде случаев 
создавали самостоятельные советские партизанские отряды 
и группы. Так, в районе Мобежа, вблизи бельгийской 
границы, в составе французского отряда сражались 17 
советских партизан. Командир отряда, французский 
лейтенант Анри Вандевельд о них писал:  
"О, это были замечательные ребята! Если бы вы видели их 
лицо, когда они получали оружие! Во всех боевых 
операциях они всегда были впереди. Они боролись как 
львы. Потрясающие ребята. Они проявили себя настоящими 
храбрыми людьми". 

Антифашистской борьбой советских граждан во 
Франции руководил Центральный комитет советских 
пленных (ЦК СП), созданный в октябре 1943 г. Его 
возглавили Гастон Ларош и Георгий Шибанов. В состав 
комитета вошли политрук Марк Слободинский, капитан 
Иван Скрипай, старший лейтенант Василий Таскин. 

Уже в первый месяц своей деятельности ЦК СП 
установил связи с 20 рабочими лагерями, способствовал 
организации подпольных лагерных комитетов, 
налаживанию выхода газеты "Советский патриот". 

Большую работу по подбору и редактированию 
материалов выполнял Василий Таскин. В общей сложности 
к июлю 1944 г. вышло семь номеров газеты, два из которых 
были уничтожены в результате налета гестаповцев. 

Ярким документом антифашистского Сопротивления 
наших соотечественников во Франции, свидетельством их 
подлинного интернационализма и солидарности с ее 
народом была "Присяга советского партизана". В ней, в 
частности, говорилось: "Выполняя свой долг перед 
Советской Родиной, я также буду честным и справедливым 

Герої нашого нарису вступили в бій з гітлерівською 
армією в 1941 р. і, опинившись у ворожому полоні, 
продовжували боротьбу з нацистськими поневолювачами 
далеко від Батьківщини — на землі Франції. Як вони 
опинилися в цій країні? До кінця 1943 р. на територію 
Франції гітлерівці вивезли на каторжні роботи 60 - 70 
тис. радянських громадян. Майже третину їх становили 
військовополонені солдати та офіцери Червоної армії. 
Основну масу в'язнів 25 робітничих таборів на півночі 
Франції також становила українська молодь. Нацисти 
розраховували на робочу силу, але вони прорахувалися. 
Непокірними виявилися радянські полонені. Знаходячись 
далеко від своєї Батьківщини й зазнаючи неймовірних 
злигоднів, вони не підкорилися ненависному ворогу. 

Початок організованої боротьби радянських людей у 
Франції поклали в'язні табору Бомон-ан-Артуа 
(департамент Па-де-Кале), які в жовтні 1942 р. створили 
першу антифашистську підпільну організацію під назвою 
"Група радянських патріотів". У таборах почали 
виникати підпільні комітети й організації, диверсійні і 
партизанські групи. Полонені, яким пощастило 
вирватися на волю, вступали у французькі чи 
інтернаціональні підрозділи, а в ряді випадків 
створювали самостійні радянські партизанські загони і 
групи. Так, у районі Мобежа, поблизу бельгійського 
кордону, у складі французького загону боролися 17 
радянських партизанів. Командир загону, французький 
лейтенант Анрі Вандевельд про них писав: "О, це були 
чудові хлопці! Якби ви бачили їх обличчя, коли вони 
одержували зброю! В усіх бойових операціях вони 
завжди були попереду. Вони боролися як леви. 
Потрясаючі хлопці. Вони проявили себе справжніми 
хоробрим людьми". 

Антифашистською боротьбою радянських громадян у 
Франції керував Центральний комітет радянських 
полонених (ЦК РП), створений у жовтні 1943 р. Його 
очолили Гастон Ларош та Георгій Шибанов. До складу 
комітету ввійшли політрук Марк Слободинський, капітан 
Іван Скрипай, старший лейтенант Василь Таскін та ін.  

Уже в перший місяць своєї діяльності ЦК РП 
установив зв'язки з 20 робітничими таборами, сприяв 
організації там підпільних табірних комітетів, 
налагодженню виходу газети "Радянський патріот". 

Велику роботу по добору й редагуванню матеріалів 
виконував Василь Таскін. Загалом до липня 1944 р. 
вийшло сім номерів газети, два з яких були знищені в 
результаті нальоту гестапівців. 

Яскравим документом антифашистського Опору 
наших співвітчизників у Франції, свідченням їх 
справжнього інтернаціоналізму й солідарності з її 
народом була "Присяга радянського партизана". В ній, 
зокрема, говорилося: "Виконуючи свій обов'язок перед 
Радянською Батьківщиною, я також буду чесним і 
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по отношению к французскому народу, на земле которого я 
защищаю интересы своей Родины". 

Для координации действий партизан в условиях 
открытия второго фронта и развертывания повстанческих 
действий народа Франции ЦК СП сформировал штабы 
военно-политического управления советскими партизанами 
на севере и востоке Франции. 

В вооруженных восстаниях на французской земле 
сражались против фашистских оккупантов более 5 тыс. 
граждан СССР, входивших в советские партизанские 
отряды и группы. Как свидетельствуют французские 
источники и материалы отечественных архивов, партизаны 
активно участвовали в Парижском восстании. Особенно они 
отличились в боевых операциях в департаментах Нор, Па-
де-Кале, Мэз, Мерт и Мозель, Мозель, Кот-д'Ор. 

Самоотверженная борьба советских патриотов против 
общего врага, их участие в движении Сопротивления 
высоко оценены прессой, многими руководителями 
антифашистского Сопротивления. Так, главнокомандующий 
французскими франтирерами и партизанами Шарль Тийон 
писал: "Обученные и привыкшие воевать в содружестве и 
взаимопомощи со всем народом... советские солдаты, 
которым пришлось участвовать в боях на нашей 
территории, внесли особо существенный вклад в 
освобождение Франции". 

Немало жертв и потерь понесли советские люди, 
участвуя в движении Сопротивления во Франции. На 
французской земле насчитывается более 100 мест, где 
похоронены останки многих из них, погибших в борьбе 
против захватчиков. Сотни советских партизан удостоены 
правительственных наград Франции. 

Расскажем подробнее о судьбе трех советских 
участников антифашистской борьбы во Франции, наших 
земляков. 

Война застала Василия Константиновича Таскина в г. 
Вентспилсе (Латвия) в должности заместителя начальника 
контрольного пограничного пункта, куда он был переведен 
из Одесской пограничной зоны. В начале июля 1941 г. в бою 
с гитлеровцами к востоку от Риги старший лейтенант 
Таскин был тяжело ранен и попал в фашистский плен. 
Пройдя через несколько пересыльных лагерей, он в ноябре 
1942 г. оказался во Франции за колючей проволокой лагеря 
вблизи шахтерского города Брюэ. В ночь на 1943 г. Василий 
Таскин с товарищем хотели скрыться из лагеря, но эта 
попытка им не удалась. Начальство лагеря вынесло 
приговор — семь суток ареста и по 50 кнутов каждому. 

В лагере В. К. Таскин развернул активную 
антифашистскую работу. В частности, он стал 
организатором подпольного лагерного комитета, 
распространял листовки с сводками Совинформбюро, 
формировал диверсионные группы на шахтах. 

В июне 1943 г. с помощью французских патриотов 
Василию Константиновичу и его товарищ удалось сбежать 
из лагеря. Двигаясь только ночью, они достигли пригорода 
Амьена. Здесь французские патриоты приютили их и 
связали их с участниками Сопротивления. 

справедливим щодо французького народу, на землі якого 
я захищаю інтереси своєї Батьківщини". 

Для координації дій партизанів в умовах відкриття 
другого фронту та розгортання повстанських дій народу 
Франції ЦК РП сформував штаби військово-політичного 
керівництва радянськими партизанами на півночі і сході 
Франції. 

У збройних повстаннях на французькій землі воювали 
проти фашистських окупантів понад 5 тис. громадян 
СРСР, які входили в радянські партизанські загони і 
групи. Як свідчать французькі джерела й матеріали 
вітчизняних архівів, партизани брали активну участь у 
Паризькому повстанні. Особливо вони відзначилися в 
бойових операціях у департаментах Нор, Па-де-Кале, 
Мез, Мерт і Мозель, Мозель, Кот-д'Ор. 

Самовіддана боротьба радянських патріотів проти 
спільного ворога, їх участь у русі Опору високо оцінені 
пресою, багатьма керівниками антифашистського Опору. 
Так, головнокомандуючий французькими франтирерами і 
партизанами Шарль Тійон писав: "Навчені й звиклі 
воювати у співдружності та взаємодопомозі з усім 
народом..., радянські солдати, яким довелося брати 
участь у боях на нашій території, внесли особливо 
істотний вклад у визволення Франції". 

Немало жертв і втрат зазнали радянські люди, беручи 
участь у русі Опору у Франції. На французькій землі 
налічується понад 100 місць, де поховані останки 
багатьох з них, загиблих у боротьбі проти загарбників. 
Сотні радянських партизанів удостоєні урядових нагород 
Франції. 

Розповімо ж докладніше про долю трьох радянських 
учасників антифашистської боротьби у Франції, наших 
земляків. 

Війна застала Василя Костянтиновича Таскіна у м. 
Вентспілсі (Латвія) на посаді заступника начальника 
контрольного прикордонного пункту, куди він був 
переведений з Одеської прикордонної зони. На початку 
липня 1941 р. у бою з гітлерівцями на схід від Риги 
старший лейтенант Таскін був тяжко поранений і попав у 
фашистський полон. Пройшовши через кілька 
пересильних таборів, він у листопаді 1942 р. опинився у 
Франції за колючим дротом табору поблизу 
шахтарського міста Брюе. В ніч на 1943 р. Василь Таскін 
з товаришем хотіли втекти з табору, але ця спроба їм не 
вдалася. Начальство табору винесло вирок — сім діб 
арешту і по 50 батогів кожному. 

У таборі В. К. Таскін розгорнув активну 
антифашистську роботу. Зокрема, він став організатором 
підпільного табірного комітету, розповсюджував 
листівки із зведеннями Радінформбюро, формував 
диверсійні групи на шахтах. 

У червні 1943 р. з допомогою французьких патріотів 
Василю Костянтиновичу і його товариш у вдалося втекти 
з табору. Рухаючись лише уночі, вони досягли 
передмістя Ам'єна. Тут французькі патріоти дали їм 
притулок і зв'язали їх з учасниками Опору. 
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В октябре 1943 г. Василий Таскин, как уже отмечалось 
выше, вошел в состав Центрального комитета советских 
пленных и стал ответственным за организацию лагерных 
комитетов и партизанских отрядов на востоке Франции. 

В мае 1944 г. Василий Константинович прибыл 
нелегально в Мансу и возглавил военно-политический штаб 
советских партизан в восточных департаментах Франции. 
Штаб установил тесную связь с местными руководителями 
франтиреров и партизан, получал от них разнообразную 
помощь, координировал с ними боевые операции. Штаб и 
французские патриоты помогали советским пленникам в 
организации побегов из лагерей. Это дало возможность 
штабу сформировать ряд новых партизанских отрядов. В 
общей сложности под руководством военно-политического 
штаба в Нансе действовало 18 советских партизанских 
отрядов.  
В июле—сентябре 1944 г. эти отряды пересекли путь 
отступления отдельным фашистским частям, под давлением 
войск союзников отступали к границе Германии. Василий 
Таскин лично участвовал в освобождении г. Нанси и 
Вердена, где проявил себя храбрым, умелым командиром. 

В послевоенные годы судьба В. К. Таскина сложилась 
относительно благополучно. После возвращения в 
Советский Союз он прошел "государственную проверку" 
при 21-й запасной стрелковой дивизии в Коростене, а после 
демобилизации (1947 г.) вернулся в Одессу. В 1958 г. 
Василий Константинович был награжден орденом 
Отечественной войны I степени. Через несколько лет он 
выступил с воспоминаниями о советских бойцах 
французского Сопротивления в сборнике "О чем не 
говорилось в сводках" (М., 1962). В 1980 г. Василию 
Константиновичу было выдано удостоверение участника 
Великой Отечественной войны. 

Кадровый офицер Красной армии Иван Николаевич 
Скрипай вступил в бой с гитлеровцами на третий день 
войны в Западной Белоруссии под Молодечно. В июле 1942 
г. на Волховском у фронта близ Мясного Бора капитан 
Скрипай был тяжело ранен и попал в плен. Он прошел через 
несколько фашистских лагерей.  
В мае 1943 г. оказался в лагере немецкого городка Форбах у 
французской границы. В июне того же года 23 
военнопленных, в том числе и Иван Скрипай, разделившись 
на тройки, сбежали из лагеря. Семь суток они находились в 
пути. Так Иван Скрипай оказался во французском 
департаменте Кот-д'Ор недалеко от с. Мино. Здесь, на 
ферме наследника эмигранта Степана Лукасяка, он нашел 
надежное убежище. 

Вскоре, узнав от французских подпольщиков о советском 
пленнике, на ферму прибыл Иван Троян, бывший эмигрант, 
интербригадовец. По поручению французского подполья 
Троян перевез И. Скрипая в Париж. В октябре 1943 г. 
капитан Иван Николаевич вошел в состав Центрального 
комитета советских пленных ответственным за кадры и 
организацию партизанских отрядов. В июне 1944 г. 
решением ЦК РП был направлен в департамент Кот-д'Ор, 
где действовало несколько советских партизанских 
подразделений. В июне этого года они были объединены в 

В жовтні 1943 р. Василь Таскін, як уже зазначалося 
вище, ввійшов до складу Центрального комітету 
радянських полонених і став відповідальним за 
організацією табірних комітетів та партизанських загонів 
на сході Франції. 

У травні 1944 р. Василь Костянтинович прибув 
нелегально до Мансі й очолив військово-політичний 
штаб радянських партизанів у східних департаментах 
Франції. Штаб установив тісний зв'язок з місцевими 
керівниками франтирерів і партизанів, одержував від них 
різноманітну допомогу, координував з ними бойові 
операції. Штаб і французькі патріоти допомагали 
радянським полоненим в організації втеч з таборів. Це 
дало змогу штабу сформувати ряд нових партизанських 
загонів. Загалом під керівництвом військово-політичного 
штабу в Нансі діяло 18 радянських партизанських 
загонів. У липні—вересні 1944 р. ці загони перетнули 
шлях відступу окремим фашистським частинам, які під 
тиском військ союзників відступали до кордону 
Німеччини. Василь Таскін особисто брав участь у 
визволенні м. Нансі та Вердена, де проявив себе 
хоробрим, вмілим командиром. 

У повоєнні роки доля В. К. Таскіна склалася відносно 
благополучно. Після повернення в Радянський Союз він 
пройшов "державну перевірку" при 21-й запасній 
стрілецькій дивізії у м. Коростені, а після демобілізації 
(1947 р.) повернувся в Одесу. В 1958 р. Василь 
Костянтинович був нагороджений орденом Вітчизняної 
війни І ступеня. Через кілька років він виступив із 
спогадами про радянських бійців французького Опору у 
збірнику "О чем не говорилось в сводках" (М., 1962). У 
1980 р. Василю Костянтиновичу було видано 
посвідчення учасника Великої Вітчизняної війни. 

Кадровий офіцер Червоної армії Іван Миколайович 
Скрипай вступив у бій з гітлерівцями на третій день 
війни у Західній Білорусії, під Молодечно. В липні 1942 
р. на Волховськом у фронті поблизу М'ясного Бора 
капітан Скрипай був тяжко поранений і попав у полон. 
Він пройшов через кілька фашистських таборів. У травні 
1943 р. опинився у таборі німецького містечка Форбах 
біля французького кордону. В червні того ж року 23 
військовополонені, в том у числі й Іван Скрипай, 
розділившись на трійки, втекли з табору. Сім діб вони 
знаходилися в дорозі. Так Іван Скрипай опинився у 
французькому департаменті Кот-д'Ор неподалік від с. 
Міно. Тут, на фермі спадкоємця емігранта Степана 
Лукасяка, він знайшов надійний притулок. 

Незабаром, дізнавшись від французьких підпільників 
про радянського полоненого, на ферму прибув Іван 
Троян, колишній емігрант, інтербригадівець. За 
дорученням французького підпілля Троян перевіз І. 
Скрипая в Париж. У жовтні 1943 р. капітан Іван 
Миколайович ввійшов до складу Центрального комітету 
радянських полонених відповідальним за кадри та 
організацію партизанських загонів. У червні 1944 р. 
рішенням ЦК РП його було направлено у департамент 
Кот-д'Ор, де діяло кілька радянських партизанських 
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большой партизанский отряд "Максим Горький". В отряд 
вошло немало советских бойцов Сопротивления, которые 
только что вырвались из фашистских лагерей. Кроме 
советских людей, в него вступили французы, испанцы 
(бывшие республиканцы), поляки, итальянцы – всего более 
150 чел. Интернациональный партизанский отряд "Максим 
Горький" сформировал и возглавил член ЦК СП капитан 
Иван Скрипай.  

підрозділів. У червні цього року їх було об'єднано у 
великий партизанський загін "Максим Горький". До 
загону ввійшло чимало радянських бійців Опору, які 
тільки-но вирвалися з фашистських таборів. Крім 
радянських людей, до нього вступили французи, іспанці 
(колишні республіканці), поляки, італійці — всього 
понад 150 чол. Інтернаціональний партизанський загін 
"Максим Горький" сформував і очолив член ЦК РП 
капітан Іван Скрипай.  

 
В августе 1944 г. во время отступления противника 

французские и советские партизаны получили приказ выйти 
на открытые бои с фашистскими оккупантами. По заданию 
штаба французских внутренних сил отряд "Максим 
Горький" блокировал автомагистрали. В сентябре 1944 г. 
партизаны отряда совершили три крупных боевых операции 
по освобождению от гитлеровцев населенных пунктов 
департамента Кот-д'О р. 

9-10 сентября советские партизаны совместно с 
французскими патриотами атаковали большую вражескую 
колонну, пытавшуюся вырваться из лесного окружения в 
направлении Дижона. В этом бою была уничтожена 
значительная часть колонны, взято в плен 500 фашистских 
солдат и семь офицеров во главе с полковником. Партизаны 
захватили большое количество оружия и разных 
материалов. "Ни одна регулярная часть не провела бы 
такого жесткого боя лучше советских партизан. Иван 
Скрипай и его товарищ и в совершенстве знали тактику 
лесного боя и блестяще использовали свой ценный опыт", - 
писал Г. Ларош об этой операции. Затем отряд "Максим 
Горький" участвовал в освобождении ряда других 
населенных пунктов департаментов Кот-д'Ор и Верхняя 
Сона. 

Эмигрант Николай Покотилов, много сделавший для 
организации антифашистской борьбы советских пленных во 
Франции, в своих воспоминаниях писал: "Теперь, спустя 
более четверти века, нельзя снова не вспомнить этого 
человека (с большой буквы), отдавшего столько сил и 
здоровья в борьбе с гитлеровцами в далекой Франции. Без 
знания языка, страны, людей, голодный, холодный, больной 
он сумел объединить вокруг себя людей, беззаветно 
преданных и доверявших ему". 

В декабре 1944 г. Центральный комитет советских 
пленных прекратил свое существование. Вся его 
документация была сдана Советской военной миссии в 
Париже. В январе 1945 г. И. М. Скрипай был направлен в 
Марсель для оказания помощи в сборе и отправке советских 
граждан на Родину. Этой работой он занимался до мая 1945 
г., до отъезда в СССР. Когда корреспондент местной газеты 
П. Ферран во время беседы задал Ивану Скрипаю вопрос: 
"Какое лучшее упоминание за время пребывания во 
Франции Вы везете с собой?", тот кратко ответил: "Я видел 
настоящий народ Франции...". 

После возвращения в Советский Союз Иван Николаевич 
"прошёл государственную проверку" при 21-й запасной 
стрелковой дивизии в г. Коростене и в декабре 1945 г. был 
демобилизован. С 1947 года проживал и работал во Львове. 

У серпні 1944 р. під час відступу ворога французькі й 
радянські партизани одержали наказ вийти на відкриті 
бої з фашистськими окупантами. За завданням штабу 
французьких внутрішніх сил загін "Максим Горький" 
блокував автомагістралі. У вересні 1944 р. партизани 
загону здійснили три великі бойові операції по 
визволенню від гітлерівців населених пунктів 
департаменту Кот-д'О р. 

9-10 вересня радянські партизани спільно з 
французькими патріотами атакували велику ворожу 
колону, яка намагалася вирватися з лісового оточення в 
напрямку Діжона. В цьому бою було знищено значну 
частину колони, взято в полон 500 фашистських солдатів 
і сім офіцерів на чолі з полковником. Партизани 
захопили велику кількість зброї та різних матеріалів. 
"Жодна регулярна частина не провела б такого 
жорстокого бою краще, ніж радянські партизани. Іван 
Скрипай і його товариш і досконало знали тактику 
лісового бою й блискуче використовували свій цінний 
досвід", — писав Г. Ларош про цю операцію. Потім загін 
"Максим Горький" брав участь у визволенні ряду інших 
населених пунктів департаментів Кот-д'О р і Верхня 
Сона. 

Емігрант Микола Покотилов, який багато зробив для 
організації антифашистської боротьби радянських 
полонених у Франції, у своїх спогадах писав: "Тепер, 
через понад чверть віку, не можна знову не згадати цієї 
людини (з великої літери), яка віддала стільки сил і 
здоров'я в боротьбі з гітлерівцями у далекій Франції. Без 
знання мови, країни, людей, голодний, холодний, хворий 
він зумів об'єднати навколо себе людей, які були 
беззавітно віддані і довіряли йому". 

У грудні 1944 р. Центральний комітет радянських 
полонених припинив своє існування. Всю його 
документацію було здано Радянській військовій місії в 
Парижі. У січні 1945 р. І. М. Скрипай був направлений у 
Марсель для подання допомоги в зборі й відправці 
радянських громадян на Батьківщину. Цією роботою він 
займався до травня 1945 р., до від'їзду в СРСР. Коли 
кореспондент місцевої газети П. Ферран під час бесіди 
поставив Івану Скрипаю питання: "Яку найкращу згадку 
за час перебування в Франції Ви везете з собою ?", той 
коротко відповів: "Я бачив справжній народ Франції...". 

Після повернення в Радянський Союз Іван 
Миколайович "пройшов державну перевірку" при 21-й 
запасній стрілецькій дивізії в м. Коростені й у грудні 
1945 р. був демобілізований. З 1947 р. проживав і 
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В марте 1950 г. его неожиданно арестовали. И. М. Скрипая 
обвинили в измене Родине, связях с иностранной разведкой. 
Отправным документом для фабрикования столь страшного 
обвинения одного из руководителей советских партизан во 
Франции была справка советского консула в Париже 
Гузовского (по отзывам советских участников французского 
Сопротивления, в частности В. К. Таскина, Гузовский был 
амбициозным человеком, бесчеловечным, морально 
неразборчивым).  
В справке утверждалось, что Центральный комитет 
советских пленных "был крупной шпионско-диверсионной 
организацией и действовал не под руководством ЦК ФКП, а 
под руководством врагов Советского Союза", что "И. М. 
Скрипай (кличка - "Николай") - предатель Советской 
Родины". 

Органы следствия и прокуратуры на основании лживых 
показаний Гузовского показали И. М. Скрипая предателем, 
террористом и убийцей советских граждан. Просьба Ивана 
Николаевича о вызове его соратников по партизанской 
борьбе во Франции В. Таскина, Г. Шибанова, Платоненко и 
других партизан была отклонена. Следователи специально 
перекрутили протоколы допроса. В письме ЦК ВКП(б) 
Скрипай пишет о том, что заместитель начальника 2-го 
отдела Львовского областного управления МГБ капитан 
Погребный и старший следственный майор Борисов 
терроризировали его во время допросов, применяли грубую 
"физическую силу", "недопустимые методы следствия". В 
результате такого "воздействия" воля и сила духа 
подследственного были сломаны и он подписал 
сфабрикованные следователями "протоколы" якобы данных 
им показаний. 

Нельзя без ощущения глубокой боли читать строки из 
письма о попранной справедливости, издевательствах и 
пытках, которым подвергался человек в своей стране, за 
свободу и честь которой он боролся с первых дней войны и 
продолжал бороться, убегая из плена, далеко от Родины — 
на земле Франция. "Меня силой заставили, – пишется в 
письме Скрипая, – подписать "протоколы" допроса от 26 
марта 1950 г., в которых писано о том, что якобы я признаю, 
что во Франции в период немецкой оккупации никакой 
антифашистской советской организации не существовало, 
не было никакой подпольной работы и не было 
организованной под руководством ЦК СП партизанской 
борьбы советских граждан, якобы Слободинский, Таскина и 
я составили фиктивный отчет о деятельности ЦК СП с 
целью обмануть партию и Советское правительство и 
скрыть этим следы своей "преступной деятельности в тылу 
немецко- фашистских оккупантов". 

23 июня 1951 г. Иван Николаевич осужден по ст. ст. 54-
1"б" и 54-10"г" УК УССР на 10 лет лишения свободы с 
отбыванием срока в исправительно-трудовых лагерях. Это 
полностью отвечало злобному антигуманному отношению 
советской власти к бывшим советским пленным.  
В 1956 г. дело по обвинению И. М. Скрипая было 
пересмотрено. Определением военного трибунала 
Туркестанского военного округа от 20 июля 1956 г. дело 
было прекращено из-за отсутствия состава преступления. 

працював у Львові. У березні 1950 р. його несподівано 
заарештували. І. М. Скрипая звинуватили в зраді 
Батьківщині, зв'язках з іноземною розвідкою. 
Відправним документом для фабрикування такого 
страшного звинувачення одного з керівників радянських 
партизанів у Франції була довідка радянського консула в 
Парижі Гузовського (за відгуками радянських учасників 
французького Опору, зокрема В. К. Таскіна, Гузовський 
був амбіційною людиною, нелюдяною, морально 
нерозбірливою). У довідці стверджувалося, що 
Центральний комітет радянських полонених "був 
великою шпигунсько-диверсійною організацією і діяв не 
під керівництвом ЦК ФКП, а під керівництвом ворогів 
Радянського Союзу", що "І. М. Скрипай (кличка — 
"Микола") — зрадник Радянської Батьківщини". 

Органи слідства і прокуратури на підставі брехливих 
свідчень Гузовського показали І. М. Скрипая зрадником, 
терористом і вбивцею радянських громадян. Прохання 
Івана Миколайовича про виклик його соратників по 
партизанській боротьбі у Франції В. Таскіна, Г. 
Шибанова, Платоненка та інших партизанів було 
відхилено. Слідчі навмисне перекрутили протоколи 
допиту. У листі до ЦК ВКП(б) Скрипай пише про те, що 
заступник начальника 2-го відділу Львівського обласного 
управління МДБ капітан Погрібний і старший слідчий 
майор Борисов тероризували його під час допитів, 
застосовували грубу "фізичну силу", "неприпустимі 
методи слідства". В результаті такого "впливу" воля й 
сила духу підслідного були зламані і він підписав 
сфабриковані слідчими "протоколи" нібито даних ним 
свідчень. 

Не можна без відчуття глибокого болю читати рядки з 
листа про потоптану справедливість, знущання й 
катування, яким піддавалася людина у своїй країні, за 
свободу і честь якої вона боролася з перших днів війни і 
продовжувала боротися, втікаючи з полону, далеко від 
Батьківщини — на землі Франції. "Мене силою 
примусили, — пишеться в листі Скрипая, — підписати 
"протоколи" допиту від 26 березня 1950 р., в яких писано 
про те, що нібито я визнаю, що у Франції в період 
німецької окупації ніякої антифашистської радянської 
організації не існувало, не було ніякої підпільної роботи і 
не було організованої під керівництвом ЦК РП 
партизанської боротьби радянських громадян, що нібито 
Слободинський, Таскін і я склали фіктивний звіт про 
діяльність ЦК РП з метою обманути партію і Радянський 
уряд і приховати цим сліди своєї "злочинної діяльності в 
тилу німецько-фашистських окупантів". 

23 червня 1951 р. Івана Миколайовича засуджено по 
ст. ст. 54-1 "б" і 54-10 "г" КК УРСР на 10 років 
позбавлення волі з відбуванням строку у виправно-
трудових таборах. Це цілком відповідало злісному 
антигуманному ставленню Радянської влади до колишніх 
радянських полонених. У 1956 р. справу по 
звинуваченню І. М. Скрипая було переглянуто. 
Визначенням військового трибуналу Туркестанського 
військового округу від 20 липня 1956 р. справу було 
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Иван Николаевич был полностью реабилитирован. После 
реабилитации он жил и работал в Черкассах, часто общался 
и вел переписку с собратьями по французскому 
Сопротивлению.  
Перед смертью И. М. Скрипай привел в порядок большой, 
содержательный личный архив, который семья передала в 
Украинский государственный музей Второй Мировой 
войны. 

В освобождении Парижа в августе 1944 г. участвовали 
несколько сотен граждан Союза. Они очистили от 
оккупантов улицу Гренель, заняли после короткой 
перестрелки помещение советского посольства и подняли 
над ним государственный флаг СССР. В боях за 
освобождение столицы Франции участвовал отряд 
советских партизан под руководством Степана 
Лаврентьевича Ганночки. 

С. Л. Ганночка – человек яркой и драматической судьбы. 
В Красной армии он с 1927 г. Перед войной – капитан, 
командир кавалерийского эскадрона. Был комендантом 
Перемышля. После ухода из города боролся с врагом в 
составе 8-го стрелкового корпуса генерала Снегова. Во 
время боев под Уманью (август 1941 г.) был порученцем 
генерала и по его приказу зарыл в ближайшем овраге 
документы и флаги корпуса. При попытке прорыва в 
Зеленых Брамах Степан Ганночка был ранен в голову, 
лишился глаз и оказался в фашистском плену, в Уманской 
яме. Он был вывезен во Францию для строительства 
укреплений в районе Шербура. Отсюда капитан Ганночка 
бежал во французские макизары, а затем возглавил 
советский партизанский отряд в Нормандии. Летом 1944 
отряд Степана Ганночки (18 бойцов) переместился в 
Парижский район. Вместе с французскими патриотами 
отряд очистил от гитлеровцев северный пригород Парижа – 
Пьерфит. Нельзя не сказать об особо тяжелой судьбе 
пленных, влившихся в ряды партизан. Их на острове 
Олдерни в проливе Ла-Манш насчитывалось пять с 
половиной тысяч. К 1944 г. пленных осталось около тысячи. 
Их перевезли сначала в Нормандию, а затем в концлагерь 
Криэль под Парижем. Перед началом наступления союзных 
войск на столицу Франции нацистские окупанты разместили 
пленных на баржах и потопили живыми в Сене. Сумели 
сбежать всего 39 чел. Они и пополнили партизанский отряд 
Степана Ганночки. За участие в освобождении Парижа 
командир отряда был награжден французским боевым 
орденом. 

С горечью и болью приходится говорить, что по 
возвращении на Родину Степан Лаврентьевич почувствовал 
на себе немало обид и унижений, в звании капитана не был 
восстановлен. 

В мае 1986 г. экспедиция, в состав которой входили 
ученые и следопыты, вела поиск в Зеленой Браме, пользуясь 
планом и рисунком, по памяти сделанным Ганночкой. 
Экспедиции удалось откопать сейф с документами, которые 
восстанавливались и изучались. Но Степан Лаврентьевич об 
этом уже не узнал. Он умер во Львове, так и не получив 
удостоверения участника войны. 

 

припинено через відсутність складу злочину. Іван 
Миколайович був повністю реабілітований. Після 
реабілітації він жив і працю вав у Черкасах, часто 
спілкувався й вів переписку з побратимами по 
французькому Опору. Перед смертю І. М. Скрипай 
упорядкував великий, змістовний особистий архів, який 
сім'я передала в Український державний музей Другої 
Світової війни. 

У визволенні Париж а в серпні 1944 р. брали участь 
кілька сотень громадян Союзу. Вони очистили від 
окупантів вулицю Гренель, зайняли після короткої 
перестрілки приміщення радянського посольства і 
підняли над ним державний прапор СРСР. У боях за 
визволення столиці Франції брав участь загін радянських 
партизанів під керівництвом Степана Лаврентійовича 
Ганночки. 

С. Л. Ганночка — людина яскравої і драматичної долі. 
В Червоній армії він з 1927 р. Перед війною — капітан, 
командир кавалерійського ескадрону. Був комендантом 
Перемишля. Після залишення міста боровся з ворогом у 
складі 8-го стрілецького корпусу генерала Снєгова. Під 
час боїв під Уманню (серпень 1941 р.) був порученцем 
генерала і за його наказом закопав у найближчому яру 
документи та прапори корпусу. Під час спроби прориву в 
Зеленій Брамі Степан Ганночка був поранений у голову, 
лишився ока й опинився у фашистському полоні, в 
Уманській ямі. Його було вивезено до Франції на 
будівництво укріплень у районі Шербура. Звідси капітан 
Ганночка утік до французьких макізарів, а потім очолив 
радянський партизанський загін у Нормандії. Улітку 
1944 р. загін Степана Ганночки (18 бійців) перемістився 
у Паризький район. Разом з французькими патріотами 
загін очистив від гітлерівців північне передмістя Парижа 
— П'єрфіт. Не можна не сказати про особливо тяжку 
долю полонених, які влилися в ряди партизанів. Їх на 
острові Олдерні у протоці Ла-Манш налічувалося п'ять з 
половиною тисяч. До 1944 р. полонених лишилося 
близько тисячі. Їх перевезли спочатку в Нормандію, а 
потім у концтабір Кріель під Парижем. Перед початком 
наступу союзних військ на столицю Франції нацистські 
окупанти розмістили полонених на баржах і потопили 
живими в Сені. Зуміли втекти лише 39 чол. Вони і 
поповнили партизанський загін Степана Ганночки. За 
участь у визволенні Парижа командир загону був 
нагороджений французьким бойовим орденом. 

З гіркотою і болем доводиться говорити, що після 
повернення на Батьківщину Степан Лаврентійович 
відчув на собі немало образ і принижень, у званні 
капітана не був відновлений.  

У травні 1986 р. експедиція, до складу якої входили 
вчені і слідопити, вела пошук у Зеленій Брамі, 
користуючись планом і малюнком, по пам'яті 
зробленими Ганночкою. Експедиції вдалося відкопати 
сейф з документами, які відновлювалися й вивчалися. 
Але Степан Лаврєнтійович про це вже не дізнався. Він 
помер у Львові, так і не одержавши посвідчення 
учасника війни. 
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* * * 
Существует давно назревший вопрос. Однако до сих пор 

он не решен. Он заключался в том, что советские люди, 
активно участвовавшие в европейском антифашистском 
Сопротивлении, вернувшись на родину, оказались в 
значительной степени бесправными. В большинстве своем 
они не были удостоены ни правового положения участников 
войны, ни признания, ни наград. Не только в сталинский 
период дамокловым мечом висела над ними печать плена, 
хотя известно, что многие оказались в плену, будучи тяжело 
ранеными и контуженными. О том, как вели себя эти люди в 
фашистской неволе, свидетельствуют приведенные нами 
материалы о трех героях движения Сопротивления во 
Франции. А таких героев было много.  

* * * 
Існує давно назріле питання. Проте досі його не 

розв'язано. Воно полягало в тому, що радянські люди, які 
брали активну участь в європейському 
антифашистському Опору, повернувшись на 
батьківщину, опинилися значною мірою безправними. В 
своїй більшості вони не були удостоєні ні правового 
положення учасників війни, ні визнання, ні нагород. Не 
лише в сталінський період дамоклевим мечем висіла над 
ними печать полону, хоча відомо, що багато з них 
опинилися в полоні, будучи тяжко пораненими і 
контуженими. Про те, як вели себе ці люди у 
фашистській неволі, свідчать наведені нами матеріали 
про трьох героїв руху Опору у Франції. А таких героїв 
було багато.  

 

С. Я. Єлисаветський (Київ) 
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