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репреСІї В киїВСькОМу ДержаВНОМу уНІВерСитетІ  
На приклаДІ бОГДаНОВича бОриСа ВІктОрОВича

анотація. У статті розглянуто біографію викладача КДУ Б.В. Богдановича. Проаналізовано його життя 
та діяльність. Досліджено причини його арешту та негативного ставлення чекістів до представників укра-
їнської науки та освіти у 1920-х – 1930-х рр. Доля колишнього викладача КДУ Б.В. Богдановича виявила-
ся досить типовою для арештованих у 1936-1937 р. Чекісти звинуватили його в участі у видуманій ними 
«троцькістській організації», у намірах проводити терористичні акти проти членів Комуністичної партії і 
радянської уряду, і знищили. Завданням цієї статті є проаналізувати причини та обставини арешту ви-
кладача Київського університету Богдановича Бориса Вікторовича, проведеного в 1937 р., прослідкувати 
долю заарештованого. Одним із завдань сучасної української історичної науки є повернення із забуття 
імен невинно репресованих людей, не зважаючи на їх політичні погляди чи партійну приналежність.
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ThE REpRESSioNS aT kyiv STaTE uNivERSiTy  
oN ThE ExaMplE of boRyS boGdaNovych 

Summary. The biography of the professor of Kyiv State University Borys Bogdanovych, his life and his ac-
tivity are analyzed in this article. The causes of his arrest and security officers’ negative attitudes towards 
representatives of Ukrainian science and education in the 1930s are shown in this investigation. The special 
place in the history of political repression against professors of Kyiv State University (KSU) is occupied by 
the reprisals, which were conducted by the KGB in the late 1930s. The arrests were carried out for professors, 
lecturers during the 1930s. And in the midst of political repression in 1936-1837 the arrests also touched scien-
tists and lecturers at Kiev State University (KSU). The relevance of this theme is that it is still unexplored, and 
there is not enough information in scholar publications. This article brings into scholar circulation previously 
little-known documents of the Soviet Secret Service. And this article shows the archival materials of criminal 
cases of Kiev repressed lecturer Borys Bogdanovych. The objective of this article is to analyze the causes and 
circumstances of the arrest of Kiev State University’s professor Borys Bogdanovych, conducted in 1937, and 
also to follow the fate of this lecturer. The fate of the former KSU professor Borys Bogdanovych was quite typ-
ical for those arrested in 1936-1937. The NKVD accused him of involvement in devised so-called "Trotskyist 
organization", of intentions to carry out terrorist acts against members of the Communist party and the Soviet 
government, and killed. After Stalin's death the details of falsified cases of intellectuals, scientists and lectur-
ers became known, and professor Borys Bogdanovych, like many others, was rehabilitated. Thus, although 
late, but the good name was returned to the historian and professor Borys Bogdanovych. One of the purposes 
of Ukrainian modern historical science is to return from the oblivion the names of innocent repressed people, 
regardless of their political views or party affiliation.
keywords: political repressions, professors, lecturers, arrests, NKVD USSR, Kyiv State University. 

Постановка проблеми. Дослідження ма-
сових політичних репресій більшовицької 

партії проти українського народу в 1918-1991 р. 
є одним з важливих завдань української історич-
ної науки. Донедавна більшість архівних мате-
ріалів про ці події були малодоступними та збе-
рігалися у закритих «спецхранах» КПСС-КПУ 
і ЧК-КГБ, що не давало історикам розібратись 
у причинах та наслідках репресій. Вкрай акту-
альним для дослідників є аналіз біографій ре-
пресованих українських вчених. Ця стаття при-
свячена маловідомій біографій викладача КДУ 
Богдана Богдановича. 

актуальність цієї теми полягає в тому, що 
вона досі була маловивченою і про неї все ще не-
багато інформації у наукових публікаціях.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сьогодні спеціальні праці, у яких би детально 
аналізувалася біографія Б. Богдановича прак-
тично відсутні. Проте в останні роки науковця-
ми було опубліковано ряд важливих збірників 
документів про політичні репресії сталінського 

періоду, де вперше було оприлюднено унікальні 
документи з колишніх радянських «спецхранів»  
[2; 3 та інші]. Протягом 1991-2015 рр. неодноразо-
во проводилися Всеукраїнські і Міжнародні нау-
кові конференції, де брали участь не лише укра-
їнські, але й закордонні вчені [9; 10; 19 та інші]. 
Стало набагато більше відомо про «не заретушо-
вані» біографії керівників Комуністичної партії 
СРСР і УРСР, які до 1991 р. подавалися у значно 
урізаному вигляді, про репресії партійного керів-
ництва в роки розгулу сталінських політичних 
репресій [8; 16 та інші]. Поступово досліджують-
ся раніше зовсім невідомі біографії чекістів, які 
здійснювали політичні репресії [13 та інші]. Се-
ред найбільш важливих праць про долю репресо-
ваних київських викладачів слід назвати дослід-
ження І. Біласа [2], С. Білоконя [3], В. Заруби 
[6], Ю. Шаповала [19; 20], О. Рубльова [11; 17],  
О. Юркової [21], В. Скопенка, В. Короткого, І. Ті-
щенко [15], К. Довганя [5], Н. Литвин [7] та ба-
гатьох інших. Про те, що зазначена тематика 
викликає значне зацікавлення у науковців свід-
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чить факт, що про політичні репресії комуніс-
тичного режиму проти української інтелігенції, 
селян та інших прошарків українського наро-
ду у сталінський період історії ХХ століття вже 
опубліковано кілька тисяч наукових публікацій, 
які годі перелічити у цьому вступі [18]. Завдяки 
всім цим науковим працям українське суспіль-
ство вже знає досить багато про політичні ре-
пресії в роки сталінщини. У процесі наукового 
аналізу проблеми попередніми дослідниками 
було з’ясовано причини, мотиви й ідеологічне 
підґрунтя терору, розв‘язаного радянською вла-
дою проти українців в 1930-53 рр., виокремлено 
та проаналізовано специфіку і особливості поши-
рення терору, встановлено безпосередній зв’язок 
із репресіями в УССР і СССР. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Наукова новизна цього 
дослідження полягає в тому, що в ньому до науко-
вого обігу вводяться раніше маловідомі докумен-
ти спецслужб СРСР, в першу чергу – матеріали 
архівних кримінальних справ на репресованих 
київських викладачів.

Мета статті. За допомогою як опублікованих, 
так і маловідомих документів НКВС та Комуніс-
тичної партії України детально з’ясувати біогра-
фію, діяльність та обставини арешту і засуджен-
ня викладача КДУ Б. Богдановича. 

Виклад основного матеріалу. Викладач 
Київського державного університету фізик Бог-
данович Борис Вікторович народився 15 червня 
1910 р. в с. Камишно Миргородського району Пол-
тавської області. Його батько був лікарем, помер 
в 1921 р. Мати – Богданович Марія Семенівна, 
працювала лікарем, померла в 1935 р. До рево-
люції Б.Богданович жив на утриманні у батьків. 
У 1934 р. Б.Богданович закінчив хіміко-техноло-
гічний інститут у Києві. У 1936 р. став кандидатом 
фізичних наук, звання було присвоєне Президією 
АН УРСР. На момент арешту працював доцен-
том фізико-математичного факультету Київсько-
го державного університету і викладачем фізики 
7 київської повної школи. Був безпартійним, хоча 
в 1926 р. вступив до кандидатів ЛКСМУ в меха-
нічному технікумі Петровського району, звідки 
був виключений на початку 1927 р. Дружина – 
Глікман Міріам (Мірра) Ісаївна була викладачем 
2 школи м. Києва [4, арк. 13]. 

Б. Богданович після виключення з комсомолу 
(очевидно, за «антирадянські вислови») вважався 
у чекістів «підозрілою особою», неодноразово за-
арештовувався ДПУ-НКВС УСРР. Так в жовтні 
1928 р. він був заарештований ДПУ «за троць-
кізм» і просидів під вартою до середини грудня 
1928 р. Наступного разу був заарештований ДПУ 
УСРР в січні 1929 р. і був під вартою до кінця січня 
1929 р., і знову – за свої політичні висловлювання. 
Втретє був заарештований ДПУ УСРР 27 листо-
пада 1935 р. і був звільнений 27 січня 1936 р. 

Історія обшуків і арештів Б.Богдановича до 
1935 р. добре прослідковується за вцілілим чекіст-
ськими документами. Зберігся протокол трусу 
(обшуку) співробітниками НКВС Б.Богдановича 
від 27 жовтня 1928 р. В цей день інспектор 2 гру-
пи робітничо-селянської міліції Іванівський1 на 

підставі ордеру 143 від 26.10.1928 р. та артикулів 
173-185 КПК УСРР провів обшук у помешкання 
Б. Богдановича на вул. Кирилівській, б. 41, кв. 2.  
В результаті обшуку зброї виявлено не було, але 
було вилучено 157 арк. та 42 арк. друкованого 
матеріалу «опозиційного характеру», 54 листа 
(частина з них – листування з засланими пар-
тійними опозиціонерами), 4 блокноти з адресами 
та помітками, книга-проект програми Комінтер-
ну А.Троцького, білет збору на користь засланих 
опозиціонерів, 16 різних фотографій. При цьому 
Б.Богданович протестував проти огляду його па-
перів, адже ордер був виписаний лише на вияв-
лення зброї [4, арк. 6].

Також у справі є довідка окружного відділу 
ДПУ УСРР № 461/46615 від 12.12.1928 р. про те, 
що Б.Богданович утримувався під вартою в КОО 
ДПУ з 27 жовтня до 13 грудня 1928 р. і був звіль-
нений під підписку про невиїзд (з умовою щотиж-
невої явки в окружний відділ Київського ДПУ до 
закінчення слідства). Довідку підписав секретар 
Київського окружного відділу ДПУ УСРР Дери-
паско та начальник УЧОСО2 Козаков [4, арк. 7–8].

На цьому пригоди Б.Богдановича не закінчи-
лись. У справі є довідка Київського центрально-
го будинку примусових робіт № 2 (БУПР ч. 2-ц) 
№ 3770 від 13 лютого 1929 р. У ній зазначено, 
що Б. Богданович утримувався у Київському 
об’єднаному Бупрі з 23 січня до 13 лютого 1929 р. 
і був звільнений згідно з відношенням КОВДПУ 
№ 161959 від 13.02.1929 р. [4, арк. 9]. Цей факт 
підтверджується довідкою довідка окружного 
відділу ДПУ УСРР від 14.02.1929 р. про те, що 
Б.Богданович утримувався під вартою в КОО 
ДПУ саме з 23 січня до 13 лютого 1929 р. і був 
звільнений під підписку про невиїзд з Києва 
(з умовою щотижневої явки в окружний відділ 
Київського ДПУ до закінчення слідства). Довід-
ку підписав секретар Київського окружного від-
ділу ДПУ УСРР Дерипаско та начальник УЧО-
СО Козаков [4, арк. 10]. 

27 квітня 1929 р. співробітниками ДПУ УСРР  
на підставі ордеру № 3956 від 27.04.1929 р.  
було зроблено ще один обшук у помешканні 
Б.Богдановича на вул. Кирилівській, б.41, кв. 
2. За результатами обшуку було вилучене різне 
листування [4, арк. 11]. 

У посвідченні № 72 від 27 січня 1936 р. слід-
чої частини управління місць ув’язнення НКВС 
УССР (київські місця ув’язнення та промколо-
нія) зазначено, що Б. Богданович утримувався 
у Київській промколонії та МУ з 27 листопада 
1935 р. до 27 січня 1936 р. і був звільнений на 
підставі ордеру № 13 від 26.01.1936 р. [4, арк. 12]. 

Як видно з зазначених документів, діяльність 
Б. Богдановича чекісти вважали «опозиційною», 
і старалися «перевиховати» його. Коли почався 
масовий сталінський терор, Б. Богданович був 
одним з тих, хто вже давно «перебував на олів-
ці» у чекістів. І тому його арешт «за троцькізм» 
був цілком прогнозований. Цього разу у справі 
НКВС УРСР на «викладача-троцькіста» є навіть 
речові докази – вилучені листівки (щоправда, су-
дячи з матеріалів справи, невідомо чи справжі, 
чи підкинуті чекістами). Наявність речових до-
казів у справах НКВС за 1937 р. – це неабияка 
рідкість. Саме їх виявлення і стало підставою 
для арешту Б. Богдановича. 

1 Можливо – Івановський.
2 УЧОСО – скоріше за все, рос. Учетно-справочный отдел.
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22 жовтня 1937 р. оперуповноважений 4 від-
ділу УДБ НКВС УРСР Хромой розглянув мате-
ріали зі звинувачення Б.Богдановича «у злочи-
нах, передбачених ст. 54-8 та 54-11 КК УРСР» 
за участь «у контрреволюційній троцькістській 
організації». Вирішивши, що його перебування 
на волі може відбитися на проведенні слідства, 
Хромой підготував постанову про обрання міри 
запобігання для Б. Богдановича утримання під 
вартою в спецкорпусі Київської тюрми. Цю по-
станову затвердили начальник відділення 4 від-
ділу УДБ НКВС УРСР Борисов та начальник 
4 відділу УДБ НКВС УРСР Перцов [4, арк. 1]. 

У той же день військовий прокурор Київсько-
го військового округу диввоєнюрист Калошин 
розглянув матеріали, представлені йому УДБ 
НКВС УРСР щодо Б. Богдановича і виніс по-
станову про його арешт. Взявши до уваги, що 
він підозрюється в участі у контрреволюційній 
троцькістській «організації», за що передбачено 
покарання ст. 54-8, 54-11 КК УРСР, Калошин по-
становив обрати мірою запобігання утримання 
під вартою в спецкорпусі при Київській тюрмі  
[4, арк. 2]. В подальшому Б.Богданович утриму-
вався у Лук’янівській в’язниці. 

23 жовтня 1937 р. керівництвом НКВС УРСР 
було підписано ордер № 839 про обшук та арешт 
Б. Богдановича, який проживав у Києві за адре-
сою вул. Іллінська, б. 20, кв. 2 [4, арк. 3]. В той же 
день співробітник НКВС УРСР Шаранда провів 
обшук в квартирі у Б.Богдановича [4, арк. 4]. 

Постановою від 5 листопада 1937 р. началь-
ник відділення НКВС УРСР Шор вирішив додати 
«троцькістські листівки» до справи № 1233 зі зви-
нувачення Б. Богдановича. У постанові зазначено, 
що вони були виявлені 25.09.1937 р. і прислані Пе-
тровським районним комітетом КП(б)У [4, арк. 15]. 

6 листопада 1937 р. начальник відділення НКВС 
УРСР Шор розглянув матеріали на Б.Богдановича 
і вирішив, що він був «учасником троцькістської 
організації, а також з 10.02.1929 р. до 27.11. 1935 р. 
був секретним співробітником НКВС УРСР, збе-
рігав у себе вдома з 1927 р. до 25.09.1937. листів-
ки підпільної троцькістської організації, які здав 
співробітникам УДБ НКВС УРСР». Згідно з ст. 
126 та 127 КПК УРСР Шор постановив притягнути 
Б.Богдановича до відповідальності і пред’явити об-
винувачення в тому, що він «при зустрічах і в роз-
мовах з окремими людьми займався пропаган-
дою троцькістських поглядів», і «з 1927 р. зберігав 
в себе в дома троцькістські листівки, і не здав їх 
чекістам». З цим рішенням погодився начальник 
4 відділу НКВС УРСР Перцов. Копія документа 
була направлена Прокурору [4, арк. 14]. 

У справі підшиті чимало документів слід-
ства: заява Б. Богдановича від 25.10.2012 р. 
[4, арк. 20–24, 25–27], заява Б.Богдановича від 
26.10.2012 р. [4, арк. 28–33], протокол допиту 
Б.Богдановича від 29.10.1937 р. [4, арк. 34–50], 
додатковий протокол допиту Б. Богдановича від 
31.10.1937 р. [4, арк. 66–3, 74–85], власноруч-
ні свідчення Б. Богдановича від 02.11.1937 р.  

[4, арк. 86–97], протокол допиту Б. Богдановича  
від 05.11.1937 р. [4, арк. 98–101], протокол допиту  
Б. Богдановича від 06.11.1937 р. [4, арк. 102–103], 
додатковий протокол допиту Б. Богдановича 
від 06.11.1937 р. [4, арк. 104–106], додаткові 
свідчення Б.Богдановича про Гольдмана Олек-
сандра Генріховича, Ізраїлевича Льва Абра-
мовича, Мархасіна Марка Мойсейовича від 
28.11.1937 р. [4, арк. 113–117], протокол очної 
ставки між Б.Богдановичем та Є.Костюченком 
від 20.12.1937 р. [4, арк. 119–122]. У всіх цих про-
токолах чекісти приписали обвинувачуваному 
активну «троцькістську діяльність», зв'язок з ін-
шими «троцькістами» тощо. Яким чином гоува-
лися ці протоколи добре видно із матеріалів про 
реабілітацію Б.Богдановича: прокуратурою було 
з’ясовано, що у 1937-38 рр. подібні протоколи 
складали самі чекісти, і давали на підпис зааре-
штованим, щоб вони оговорювали себе. 

14 листопада 1937 р. Шор та Хатаневер підго-
тували обвинувальний висновок у справі Б. Бог-
дановича. В ньому повторялись ті ж самі обвину-
вачення: що Б. Богданович з 1927 р. брав участь 
в «троцькістській організації», розповсюджував 
літературу, збирав кошти для висланих членів 
компартії тощо [4, арк. 109–111]. Вони дійшли 
до висновку, що справа на Б.Богдановича, як 
на «соціально небезпечну особу», повинна бути 
направлена на розгляд Особливої наради при 
НКВС СРСР. 

15 листопада 1937 р. військовий прокурор Ки-
ївського військового округу диввоєнюрист Кало-
шин розглянув слідчі матеріали на Б. Богдано-
вича. Вирішивши, що 1926-28 рр. Б. Богданович 
брав участь в поширенні «троцькістських листі-
вок і літератури», а згодом тричі заарештовувався 
ДПУ УСРР, Калошин постановив, що достатніх 
даних для вирішення справи у судовому порядку 
все ж не було добуто. Але наявними матеріалами 
Б. Богданович характеризувався як «соціально-
небезпечна особа». Тому постановив з пропозиці-
ями 4 відділу УДБ НКВС УРСР погодитись і на-
правити справу на розгляд особливої наради при 
НКВС СРСР [4, арк. 112]. Сама тональність до-
кументу показує, що тодішнє «правосуддя» таким 
і близько не було: людей за найменшою підозрою 
у «троцькізмі» одразу ж передавали під суд, на-
віть якщо під час «слідства» не було встановлено 
достатньо їх провину. Але на цьому слідство не 
завершилось. Б. Богдановича продовжували до-
питувати і в листопаді та грудні 1937 р. 

19 грудня 1937 р. начальник відділення 
НКВС УРСР Шор та начальник 4 відділу УДБ 
НКВС УРСР майор держбезпеки Хатаневер під-
готували новий обвинувальний висновок на 
Б. Богдановича. Його затвердили нарком внут-
рішніх справ УРСР комісар державної безпеки 
2 рангу І. Леплевський та прокурор СРСР А. Ви-
шинський. У документі повторювались стандарт-
ні звинувачення у «троцькізмі», про які вже гово-
рилося вище. Автори обвинувального висновку 
постановили передати справу Богдановича на 
розгляд Військової колегії Верховного суду СРСР 
в порядку постанови ЦВК СРСР від 01.12.1934 р. 
[4, арк. 127–129, 123–125]. 

20 грудня 1937 р. у м. Києві відбулось підго-
товче засідання виїзної сесії Військової колегії 
Верховного суду СРСР. [4, арк. 130–131]. 

3 Слідча справа № 123  про антирадянську право-троць-
кістської організації на Україні мала не менше 18 томів. На 
Б. Богдановича – 9 том, старі номери справи – 266877, потім – 
П-405739 і нарешті 49475-фп. За справою № 123 у 1937 р. 
було засуджено і деяких інших викладачів Київського дер-
жавного університету, наприклад, Ш.Германа та Ф.Бєляєва.
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21 грудня 1937 р. у м. Києві відбулось су-
дове засідання виїзної сесії Військової колегії 
Верховного суду СРСР, де головував диввоєню-
рист А.М. Орлов, членами були бригадвоєню-
рист І.М. Зарянов та військовий юрист 1 ран-
гу Ф.А. Клімін, секретарем військовий юрист 
1 рангу А.А. Батнер. Як водилося, засідання 
тривало дуже недовго. В останньому слові 
Б. Богданович попросив зберегти йому життя 
[4, арк. 132]. 

Судді видалилися на нараду, потім повер-
нувся і оголосили вирок. Він був прогнозованим: 
у ньому було перелічено всі ті ж обвинувачення, 
які були вказані в обвинувальному висновку. 
Богдановича Б.Б. було засуджено до вищої міри 
покарання – розстрілу з конфіскацією всього осо-
бистого майна. Цей вирок згідно з постановою 
ЦВК СРСР від 01.12. 1934 р. підлягав негайному 
виконанню [4, арк. 133]. 

У справі збереглася довідка начальника 
12 відділу 1 спецвідділу НКВС СРСР лейтенанта 
держбезпеки Шевельова (підписав інший спів-
робітник), що Б. Богданович був розстріляний 
22 грудня 1937 р. в Києві [4, арк. 134]. Скоріше 
за все, він похований на території спецоб’єкту 
НКВД у Биківні. 

Відновлення справедливості щодо Б. Бог-
дановча стало можливими лише після смерті 
Й.Сталіна. У липні 1956 р. його дружина Глік-
ман Мірра Ісаївна написала заяви до Генераль-
ного прокурора СРСР та військового прокурора 
УРСР з проханням повідомити їй про долю чоло-
віка [4, арк. 136–137]. 

У зв’язку зі скаргою родичів у 1956-58 рр. було 
проведено додаткове розслідування. 18 листо-
пада 1958 р. військова колегія Верховного суду 
СРСПР своїм рішенням № 4н-3427/58 поста-
новила відмінити вирок від 21.12.1937 р. щодо 
Б. Богдановича та припинити провадження 
справи у зв’язку з відсутністю складу злочину  
[4, арк. 309, 311]. 

У 1989 р. та у 2008 р. син Б. Богдановича – 
Богданович Віктор Борисович звертався до архі-
ву КДБ (а потім – СБУ) і знайомився зі справою 
батька [4, арк. 315–316]. 

Висновки і пропозиції. Підводячи під-
сумки, слід зазначити, що доля колишнього ви-
кладача КДУ Б. Богдановича виявилася досить 
типовою для арештованих у 1937 р. Чекісти зви-
нуватили його в участі у видуманій ними «троць-
кістській організації», у намірах проводити теро-
ристичні акти проти членів Комуністичної партії 
і радянської уряду, і знищили. 

Як видно з наведених матеріалів, у НКВД УРСР, 
вочевидь, існували «обліки неблагонадійного еле-
менту». Саме наявність компрометуючої інформації 
про громадян ставала причиною їх арешту, навіть 
якщо інформація не була достатньо перевіреною. 

Одним із завдань сучасної української істо-
ричної науки є повернення із забуття імен не-
винно репресованих людей, не зважаючи на їх 
політичні погляди чи партійну приналежність. 
Думається, що маловивчена на сьогодні постать 
викладача КДУ Б. Богдановича повинна зайня-
ти своє місце в історії Київського національного 
університету ім. Т.Г. Шевченка. 
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