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ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ СНІЖНИЙ – ЖЕРТВА СТАЛІНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ 

 
У статті на прикладі долі поета й публіциста Віталія Сергійовича Сніжного розглядається механізм дії сталінських 

політичних репресій, демонструється, як радянська влада першої половини 30-х років ХХ століття фабрикувала справи так 
званих "ворогів народу" і, використовуючи звинувачення у шпигунстві, троцькізмі, шкідництві, знищувала українське населення, 
передовсім, вільнолюбивих, незгодних із тоталітарною політикою людей, різних за своїм фахом, світоглядом. Висвітлюється 
життєвий шлях українського поета й публіциста, у тому числі на підставі документів архівно-кримінальної справи з фондів 
Галузевого державного архіву Служби безпеки України. 
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Сталінські репресії 1930-х – 1940-х років є сумною й 

трагічною сторінкою української історії. Їх жертвами ста-
ли різні верстви населення СРСР. Тільки за 1937–1938 
роки, за підрахунками науковців, у Радянському Союзі за 
звинуваченнями у політичних злочинах засуджено до 
вищої міри покарання – розстрілу – 681692 особи [10,  
c. 318]. Але самі репресії почалися значно раніше, з при-
ходом до влади в Україні більшовиків. Одна з хвиль цих 
репресій припала на 1933–1935 роки, коли постраждала 
значна кількість українських письменників і поетів. Так, 
починаючи з 1934 року, репресій зазнали 97 з 193 членів 
та кандидатів-стажистів Спілки письменників України 
[18]. Слід зауважити, що не всі з цих письменників і літе-
ратурознавців були ідеологічними противниками радян-
ської влади чи більшовизму, більшість з них були лояль-
ними людьми, працювали на владу, створюючи, відпові-
дно, твори, що прославляли партію, Сталіна й Радянсь-
кий Союз. Серед тих, хто потрапив під жорна репресив-
ного апарату більшовицького режиму, був поет і публі-
цист Сніжний Віталій Сергійович. 

Перебіг і механізми сталінських репресії загалом ви-
світлені у значній кількості наукових праць, серед яких 
публікації С. І. Білоконя [2], І. Г. Білоса [1], З. Г. Лихоло-
бової [9], В. М. Нікольського [11], Р. Ю. Подкура [12],  
Ю. І. Шаповала [19] та інших. Але, звертаючись до по-
статі Віталія Сергійовича Сніжного, ми бачимо практичну 
відсутність наукових досліджень чи хоча б згадок про 
письменника. Про його життя, особливо в останні роки, 
згадується лише у низці інтернет-публікацій [4; 5; 8; 16], 
присвячених Соловкам, де був розстріляний таланови-
тий літератор. Стаття в газеті "Сніжнянське життя" подає 
біографію видатного земляка [3, c. 1]. І чи не вперше на 
ґрунтовному рівні про В. Сніжного було згадано у допо-
віді на IV-тій науково-практичній конференції "Феномен 
тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання"  
(2016 р.), в якій зосереджувалась увага, передусім, на 
перебігу слідства 1935 та 1937 років. Ця прогалина у нау-
кових дослідженнях пов'язана з тим, що ім'я Віталія Сер-
гійовича Сніжного маловідоме для українського загалу. 

Віталій Сергійович Сніжний – це псевдонім Миколи 
Микитовича Курочки, який народився 1898 року  в селищі 
Сніжне (майбутньому місті Сніжне Донецької області) в 
багатодітній селянській родині Микити Юхимовича та 
Єфросинії Михайлівни. Окрім самого Миколи, родина 
мала дочок – Катерину, Марію та Олександру [8]. 

У 1900–1901 році родина переїхала на Далекий Схід 
до села Петропавлівка Іванівського уїзду Амурської об-
ласті [5]. Згодом, у 1915 році Віталій закінчив Благовє-
щенський педагогічний технікум та почав працювати вчи-
телем у селах Амурської області [4]. Але вже у 1916 році 
вступає до Хабаровського вчительського інституту, де 
здобуватиме освіту до 1919 року [8]. Своє навчання 
В. С. Сніжний закінчить у Ленінградському педагогічно-
му інституті у 1924 році. І тільки у 1926 році Сніж-
ний В. С. повертається в Україну, оселяється у Києві. 

Стосунки Віталія Сніжного із сестрами складалися по-
різному. На жаль, тривалий час він не спілкувався з ро-

диною. В своєму листі від 23 лютого 1937 року до Кате-
рини, уже перебуваючи в таборі, Віталій Сергійович пи-
ше: "Обставини склалися так, що в останні роки я втра-
тив вас всіх з поля зору (маю на увазі всіх, хто мені бли-
зький і дорогий) і дуже шкодую про це. У цьому моя не-
прощенна помилка. А тепер в душі тільки одна гіркота, 
тому, що зникає навіть надія, – світла надія коли-небудь 
побачити рідне і близьке ..." [17]. Але, не зважаючи на 
майже повну відсутність спілкування із сестрами, Віталій 
Сніжний у листі до сестри Катерині від 22 жовтня 1936 
року, коротко описуючи свій стан у таборі, просить про 
допомогу: "Нещастя моє було великим, але гострота 
болю пройде. Я живий і здоровий. Ти не убивайся і не 
журися занадто. Краще, якщо зможеш, ти зберися і при-
йшли мені посилку. Прийшли найнеобхідніше: сухарів 5–
6 кіло, цукру стільки ж, сала і масла. Ще прийшли грошей 
скільки зможеш, хоча б рублів 20. Може бути доля ще 
зглянеться, і вийшовши на свободу, я ще побачуся з то-
бою. Хочеться вірити, звичайно, у все найкраще" [17]. 

Літературну діяльність Віталій Сніжний розпочав ще 
в молоді роки, коли вперше у 1917 році опублікував 
свої вірші в українській газеті "Хвиля України" (м. Хаба-
ровськ) під псевдонімом Микола Куріпочка [3, c. 1; 8]. 
Але тільки з переїздом до України почав активно долу-
чатися до літературного життя. 

У 1930 році він офіційно змінює ім'я та прізвище 
"Микола Микитович Курочка" на псевдонім Віталій Сер-
гійович Сніжний. У той же рік видає книгу "Машиніст 
Петрик", а в подальшому друкує поему "Китайчатко 
Тао" (1931) [13], книгу поезій "Стугонить країна" (1931) 
[15] та книгу "Ракета" (1933) [14]. У своїй творчості Віта-
лій Сергійович орієнтувався переважно на дитячу ауди-
торію, а себе позиціонував як автора наукових книг для 
дітей. Наприклад, у книзі "Ракета" він у науково-
популярній формі розповідає про історію ракетобуду-
вання, про міжпланетні подорожі тощо.  

На жаль, літературна спадщина В. Сніжного ще ма-
ло досліджена літературознавцями і потребує більш 
уважного вивчення й порівняння з творчим надбанням 
українських письменників того часу. 

Певний період Віталій Сергійович працював у дитя-
чій газеті "На зміну" (м. Київ), ще раніше у кінці 1920-х 
років працював у чернігівській газеті "Червоний Стяг". З 
серпня 1934 і до січня 1935 року був завідувачем секції 
розваг у всеукраїнській газеті "Комуніст" [6, т. 2, арк. 
153]. Але в січні 1935 року звільнений з роботи. Заступ-
ник редактора газети на допиті в НКВС УРСР 3 вересня 
1935 року звинуватив Сніжного у "плагіаті та халтурі" [6, 
т. 2, арк. 153–153зв.], що стало формальним приводом 
для звільнення. Останнім місцем його роботи була по-
сада викладача української й російської літератури в 
педагогічному технікумі в місті Городня Чернігівської 
області [6, т. 1, арк. 46]. 

22 червня 1935 року, згідно з Постановою, було роз-
почато попереднє слідство проти Сніжного В.С. на під-
ставі статті 93 пункту 2 та статті 108 Кримінально-
процесуального кодексу УРСР [6, т. 1, арк. 28]. І вже 23 
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червня 1935 року Сніжний Віталій Сергійович був заа-
рештований в місті Городня Чернігівській області. При 
арешті під час обшуку було вилучено 120 рублів золо-
тими монетами, на 130 рублів облігацій займу "П'ятирі-
чка в чотири роки", 1000 рублів паперовими радянськи-
ми знаками, різні документи, книжки й інші папери [6, т. 
1, арк. 36–37]. Як він пояснив на судовому засіданні, 
золоті монети збереглися з часів його праці на Далеко-
му Сході [6, т. 4, арк. 117]. 

У той же день була видана постанова начальника 2-го 
відділення Особливого відділу Чернігівського облупра-
вління НКВС про термінове переведення Сніжного В. С. 
до Особливого відділу Управління державної безпеки 
НКВС УРСР в місто Київ [6, т. 1, арк. 32]. 

Слід зазначити, що Сніжного В. С. засуджували разом 
із Іваном Дорожним-Міненком, Микитою Калістратенком, 
Станіславом Зоренком, Олексієм Паламарчуком та Дмит-
ром Марташевським. Їх об'єднали в одну справу про 
"контрреволюційну націоналістичну й терористичну орга-
нізацію, яка готувала націоналістичні кадри до збройної 
боротьби проти радянської влади й мала одну з задач – 
терористичні дії проти керівництво КП(б)У й радянської 
влади на території УРСР" [6, т. 4, арк. 85]. 

У протоколі допиту від 25 червня 1935 року записані 
свідчення, які нібито дав Віталій Сергійович Сніжний 
про "сутність своєї контрреволюційної діяльності": "… 
не погоджуючись останнім часом з рішеннями Компартії 
й радянського уряду в деяких основних політичних пи-
таннях, я систематично в колі свого оточення в контр-
революційному дусі висловлював й розвивав свої по-
гляди. Так, продовольчі труднощі 1932-1933 років роз-
глядалися мною як результат неправильної політики 
партії й уряду, про що я доводив у бесідах з людьми зі 
свого оточення" [6, т. 2, арк. 97]. І далі: "контрреволю-
ційні висловлювання та погляди призвели до поступо-
вого відбору однодумців, а згодом до організації контр-
революційної групи, в кінці 1934 року. До неї увійшли 
Мартишевський Дементій, Зоренко Станіслав, Артеме-
нко Олександр, Квят Леонід, Сапун, Мілованов Воло-
димир, Каракатенко Ганна" [6, т. 2, арк. 99–100]. Під час 
допиту він зауважував, що конкретних задач й планів 
боротьби з радянською владою ніхто з учасників 
"контрреволюційної групи" не висував. У той же час 
окремі члени групи були "троцькістами" [6, т. 2, арк.  
100–101]. На судовому засіданні Сніжний уточнює: "Ма-
ртишевський говорив, що він троцькіст, але це було 
його іронічне прізвисько в інституті" [6, т. 4, арк. 114]. 

Станіслав Зоренко на допиті 21 червня вказав на 
В. С. Сніжного як на організатора й ініціатора контрре-
волюційної організації [6, т. 3, арк. 43]. А 1 липня на 
очній ставці він зазначив, що Сніжний "терористичні 
наміри проти керівництва партії й уряду почав вислов-
лювати з весни 1935 року, а конкретніше проти першого 
секретаря ЦК КП(б) УРСР П. Постишева", сам В. С. 
Сніжний це заперечував [6, т. 2, арк. 113]. 

8 липня 1935 року, перебуваючи під тиском НКВС, 
Віталій Сергійович визнав, що "до цього часу на допи-
тах я заперечував наявність в контрреволюційній групі 
терористичних тенденцій проти українського керівницт-
ва в цілому" [6, т. 2, арк. 127]. Але в заяві 21 серпня 
1935 року писав: "Контрреволюційною діяльністю я на-
справді не займався, до існуючого ладу ставлюсь з по-
вною довірою й щиро хотів би бути корисним суспільст-
ву" [6, т. 2, арк. 129]. 

У той же час В. С. Сніжний мав свої погляди на сус-
пільно-політичний життя країни. 28 квітня 1935 року на 
допиті М. І. Жигалко свідчить, що у розмові на політичну 
тему Сніжний говорив, "що українська нація пригнічу-
ється, культура знищується, письменники арештову-
ються, друкувати не дають" [6, т. 2, арк. 141]. До того ж 

на судовому засіданні Станіслав Зоренко зазначає: "у 
1933 році Сніжний говорить мені, що радянська влада 
вимагає від письменників, щоб вони писали тільки про 
виробництво, залізо, вугілля, тоді як такі твори нікому 
не потрібні й робітники їх читати не будуть, що радян-
ська влада не дає писати про свої почуття й пережи-
вання. І робить висновок, що при радянській владі 
письменникам нема життя" [6, т. 4, арк. 112]. Сам Віта-
лій Сніжний це заперечував. 

В обвинувальному акті справи зазначено, що під час 
слідства було встановлено, що "ліквідована організація 
виховувала українські націоналістичні кадри для бороть-
би з радянською владою, з метою повалення її і ство-
рення української буржуазної "незалежної" держави; 
створювала контрреволюційні групи з націоналістично 
налаштованих елементів української молоді на селі; по-
ширювала фашистські ідеї й терористичні намагання 
серед українських націоналістичних прошарків; підтри-
мувала й здійснювала терористичні акції проти керівниц-
тва партії й уряду. Організація є крайньою націоналісти-
чною за своїми поглядами і розглядає національну полі-
тику радянської влади й компартії, як політику, "спрямо-
вану" на знищення української культури, члени організа-
ції проводили свою роботу під прапором "національного 
звільнення України" [переклад з рос.] [6, т. 4, арк. 85–86]. 

Далі в акті зазначено, що в 1935 році учасники орга-
нізації почали готуватися до терористичного акту щодо 
секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора та П. Постишева [6, т. 
4, арк. 93]. На допиті 22 червня 1935 року Станіслав 
Зоренко зазначав, що "…Сніжний та Калістратенко ви-
словлювались прямо, що потрібно стріляти  Постише-
ва, як головного винуватця, бо не знищивши його, буде 
продовжується той же гніт" [6, т. 4, арк. 94]. 

Наприкінці обвинувачуваного акту зазначено, що Ві-
талій Сергійович Сніжний є активним учасником контр-
революційної терористичної організації, систематично 
проводив роботу з розширення її рядів, пропагував ідеї 
терору проти керівництва КП(б)У й радянської влади, 
тісно пов'язаний у своїй контрреволюційній діяльності з 
терористом Косинкою й учасниками організації Кохансь-
ким, Петровим й Зоренком. Звинувачення підтверджу-
ються свідченнями Зоренка, Мартишевського, Кохансь-
кого, Петрова й Жигалка, але винним Сніжний В. С. ви-
знав себе частково [6, т. 4, арк. 100–101]. 

22 жовтня 1935 року об 11 годині 35 хвилин розпо-
чалося судове засідання Військового трибуналу Київ-
ського військового округу у складі голови Кушнірюка, 
членів Міхно й Кавуна та секретаря Знаменського [6, 
т. 4, арк. 110] 

Під час судового засідання Віталій Сніжний зазна-
чив: "Звинувачення мені зрозумілі. Визнаю себе винним 
тільки у тому, що був пов'язаний з особами, контррево-
люційно налаштованими, але в жодних контрреволю-
ційних організаціях з терористичними тенденціями уча-
сті не брав" [6, т. 4, арк. 111–111 зв.]. У подальшому на 
суді Сніжний заявив: "свої свідчення на попередньому 
слідстві я давав у стані крайнього пригнічення, пізніше у 
письмовій формі я від них відмовився і тільки частину з 
них визнав правильними" [6, т. 4, арк. 113 зв.]. На запи-
тання голови суду Віталій Сергійович зазначив, що 
контрреволюційних поглядів не мав, а про погляди зна-
йомих письменників, яких згадував під час попередньо-
го слідства, не знав. Серед підсудних осіб знав тільки 
Зоренка та Мартишевського [6, т. 4, арк. 114]. 

За рішенням Військового трибуналу Київського вій-
ськового округу було визнано винними у скоєнні злочи-
нів, передбачених статтями 54–11 й 54–8 Карного коде-
ксу УРСР: Дорожнього-Міненка І. Д., Калістратен-
ка М. Я., Сніжного В. С., Зоренка С. В., Паламарчу-
ка О. Т, Мартишевського Д. Р. та присуджено Дорож-
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ньому-Міненку І. Д. та Калістратенку М. Я. вищу міру 
покарання, а Зоренку С. В., Паламарчуку О. Т, Марти-
шевському Д. Р., В. С. Сніжному призначено позбав-
лення волі строком на 10 років із конфіскацією майна 
[6, т. 3, арк. 120]. Згодом Військова Колегія Верховного 
Суду СРСР замінила Дорожньому-Міненку вищу міру 
покарання – розстріл на позбавлення волі строком на 
10 років [6, т. 4, арк. 121]. Але 3 листопада 1937 року в 
Сандормосі (Карелія) І. Дорожній-Міненко разом з 
О. Паламарчуком були розстріляні. 

Після засудження Віталій Сергійович був відправле-
ний через Бутирську в'язницю до Карагандинського 
виправно-трудового табору, до якого прибув 9 лютого 
1936 року, а згодом, у серпні 1936 року був переведе-
ний до Соловецького табору – у 8-е відділення Біло-
морсько-Балтийського комбінату. 

Перебуваючи на засланні у таборі, Віталій Сніжний 
особливо не змінював своїх поглядів і переконань щодо 
громадського життя й суспільно-політичного стану Укра-
їни. Розповідаючи про себе одному із агентів на прізви-
сько "Товариш", Сніжний зазначає: "Тут сиджу за те, що 
звинувачують у підготовці вбивства Постишева й Косіо-
ра. Не було б сумно сидіти дійсно за справу, а то й 
справи зовсім жодної не було. У нас на Україні, ще з  
32 року стали багато арештовувати за звинуваченнями 
по 8 пункту і зараз й мені прийдеться сидіти й стражда-
ти. Така, вочевидь, моя доля" [16]. Той самий агент 
"Товариш" у своєму донесенні повідомляє: "17 квітня 
1937 р. ув'язнений Сніжний на ґанку їдальні розмовляє 
з Ваккаром про доцільність творчої роботи у таборі. 
Ваккар вимовив: "папугою бути не хочу. – Писати про 
те, що друкують, не можу, бо його тут немає, а писати 
про дійсність заборонено, бо дійсність така, від якої 
волосся стає дибки, а щоб волосся не ставало дибки, 
його змушують стригти". Ув'язнений Сніжний погодився, 
що писати нема про що, та аби не траплявся застій, 
потрібно постійно потроху писати…" [16]. 

Ще 21 січня 1936 року у Меморандумі по справі V 
особливого відділу УДБ НКВС УРСР та КВО м. Києва 
УРСР було зазначено, що "Сніжного потрібно оточити 
агентурою для виявлення його "контрреволюційних 
зв'язків"" [7, арк. 285]. 

У довідній, підписаній керівником Соловецької в'яз-
ниці ГУГБ старшим майором держбезпеки Апетером, 
зазначено, що Сніжний В.С. "в таборі веде антирадян-
ську агітацію, висловлює наклепи з питань обговорення 
проекту Сталінської Конституції. Прочитавши у газеті 
про нагородження 3000 рублів робітника, що проробив 
на одному з заводів 60 років, заявив: "одного премію-
вали, то тут же повідомили, а у той же час заарештува-
ли 100 осіб й дали по 10 років , то про це, звісно, й не 
напишуть" [7, арк. 286]. 

На жаль, подальша доля українського вільнодумця 
закінчилася трагічно, як багатьох інших українців.  

Особливою трійкою УНКВС Ленінградського округу 
Сніжного Віталія Сергійовича було засуджено за стат-
тею 58–8 і 58–11 КК РРФСР до вищої міри покарання, 
протокол № 134 від 10 листопада 1937 року. 8 грудня 
1937 року вирок був виконаний, про що свідчить акт, 
підписаний комендантом УНКВС Ленінградського окру-
гу, старшим лейтенантом держбезпеки Олександром 
Полікарповим [7, арк. 287]. Подальша доля ката Сніж-

ного склалась так само трагічно, як і його жертви, Олек-
сандр Полікарпов застрелився [8]. Точно місце похо-
вання Віталія Сніжного невідомо. 

Визначенням № 001309/р-35 Військової Колегії Вер-
ховного Суду СРСР 17 листопада 1959 року було встано-
влено, що обвинувачення стосовно Сніжного й інших осіб 
у причетності їх до "контрреволюційної націоналістичної 
терористичної організації" є необґрунтованими, внаслідок 
чого вирок Військового трибуналу Київського військового 
округу від 22 жовтня 1935 року та визначення Військової 
Колегії Верховного Суду СРСР від 20 листопада 1935 
року були скасовані, а справу припинено у зв'язку із відсу-
тністю складу злочину [6, т. 3, арк. 144–145]. 

Таким чином, приклад поета і публіциста Віталія 
Сергійовича Сніжного дає нам можливість розглядіти 
прообраз майбутніх масових репресій, відпрацювання 
їх механізму профанного декларативного слідства та 
бездоказових рішень, які масово проводилися в період 
доби "Великого терору" 1937–1938 років щодо різних 
верств населення. 
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VITALIJ SERGIJOVYCH SNIZHNYJ – A VICTIM OF THE STALIN'S REPRESSIONS 
The fate of the poet and journalist Vitaly Sergeyevich Snizhnyj is analzyed in the article. The mechanism of action of Stalin's political repression is also considered. It 

is described how the Soviet Power trumped up the charge against "enemies" and using the blame of espionage, Trotskyism, sabotage destroyed the Ukrainian people. 
Life of the Ukrainian poet and essayist is reveals on the basis of archival documents from the criminal processes from the Archive of the Security Service of Ukraine. 
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