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Комсомольська організація- перший осередок, була створена в кінці 

1920 року. Наш комсомольський осередок містився за мостом- де тепер 

знаходиться промтоварний магазин. Оскільки наш комсомольський осередок 

містився за річкою то й називався  він зарічанським комсомольським 

осередком. Другий комсомольський осередок, який об’єднував молодь 

містечкову єврейську. Вся робота там велась на єврейській мові. Цей 

осередок об’єднував молодь кустарів, кравців, шевців, бляхарів, штельмахів 

та столярів. 

Секретарем містечкового осередку був Кашир Абраша.  В активі цієї 

організації були Сербер Яша, Гіцин Іосіф, Сліпак Дора, Гервец Ізя, Гурвіц 

Іосіф, Геронберг Абраша і його сестра Сара. Рудь ім’я ії не помню, лише 

знаю, що вона була дуже активна дівчина. Ми всі ії дуже шанували. Коли 

робилась якась важлива кампанія, в якій приймали участь оба ямпільські 

осередки, то Рудь була представником від своїх комсомольців і бувала 

завжди у нас.   Більше про містечковий осередок я нічого не можу згадати. 

Секретарем нашого осередку був Шатов Афанасій Устимович. Ясно що 

зарічанський комсомольський осередок об’єднував молодь українців, поляків 

і росіянів. Всі ми говорили українською мовою. Про роботу зарічанського 

комсомольського осередка до 1924 року березня місяця я нічого не можу 

сказати, тому що я був за віком ще малий і находився в піонерській 

організації при школі сільської молоді- єдиній трудовій з семирічним 

терміном навчання.  

До Жовтневої революції в Ямполі було 4 школи. Дві початкові 

(церковно-приходские). Перша школа Миколаївського приходу, нині діючої 

в Ямполі церкви- настоятелем якої в той час був піп Петрусевич. До речі 

Петрусевічи керували церквою протягом 4 поколінь. Школа цієї церкви 

містилась там, де тепер збудована баня і гаражі.На місці теперішнього 



Ювілейного кіно була повітова лікарня, головним лікарем якої був лікар 

Мальований, та повітовий фельдшер Побережняк Ілля Тимофійович, що 

прожив сто років. На місці теперішньої школи №1 була Соборна церква ( я ії 

розбирав). Настоятелем якої був піп Галевіч- дуже клята людина. Будинок де 

тепер міститься Соцзабез і відділ культури був початковою школою, яка 

підпорядковувалась Галевічу-Соборній церкві. У дворі теперішньої школи 

№2 є старенький будинок навіть з двома колонами- до Жовтневої революції в 

ньому містилось ( Ямпольское двухкласное общеначальное городское 

училище) де навчались діти чиновників та заможніх селян повіту. 

 В Ямполі була і гімназія. В середині 19-го віку вона була на місці, де 

тепер наша лікарня. Коли в Ямполі заснувалося земство будинок гімназії 

розібрали і купець Фука збудував новий будинок на місці де тепер 

розміщений Ямпільський центральний продуктовий магазин. Гімназія 

називалась „Ямпольская восьмикласная классическая частная гимназия”. 

Утримували цю середню школу крупні ямпільські купці. Волох- де тепер 

харчокомбінат то його млин, Берман-зерноторговець, Лернер 

лісопромисловець, Бірман купець промтоварами, Голгери власники млина та 

магазинів бакалії, Балабан мав великий книжний магазин, Говшик Франц мав 

мясний магазин, де зараз народний суд, то його будинок. Фука займався 

підрядом в будівлі земських шкіл на селах і був фактором при поміщиках 

Ямпільського повіту.Файнерш Тодерис промтоварний магазин. Із поміщиків, 

які допомагали утримувати Ямпільську гімназію, був Сарнецький, 

Гальжбіївський поміщик. Він був освічений, грав на віолончелі і дуже 

допомагав Ямпільській гімназії. Через те на його могилі в Ямполі написано 

польською мовою „ Жив добре діючи”. Поміщик Міхайловський з Косовуц 

дуже був багатий і допомагав Ямпільській гімназії. Допомагали і другі 

поміщики. В Ямпільській гімназії навчались діти вибраних людей в тому 

числі і синки поміщиків, але останні навчалися виключно до 5-го класу, а 

після 5-го класу брали перевод до Києва в гімназію,теж приватну, 

засновником якої був Павел Галоганов. Його єдиний син довчивсь до 5-го 

класу, захворів і помер, от Галоганов відкрив гімназію, починаючи з 5-го 

класу по 8-ий включно.Там синкі поміщиків за гроші одержували „Аттестат 

зрелости і рисувалися своєю „освітою”.     

Я розказав про це, щоб вам стало ясно, що на післяжовтневий час 

молодь у Ямполі була дуже розрізнена через те до комсомолу не всіх 

приймали і не всі охотно поступали. Наш осередок охоплював молодь 

бідняків, батьки яких до Жовтня працювали на полях Гальжбіївського 

поміщика Сарнецького. В будинку Сарнецького була агрошкола, а зараз 

правління колгоспу. Населення що містилося на подністровії, я маю на меті 

українське, теж було безземельне і багато людей працювало  на полях 

порожанського поміщика Удода, який тримав землі, що прилягали до 

Ямполя. Отож молодь з придністров’я теж входила до нашого зарічанського 

осередку.        

Жителі, які проживали на побережжі річки Русави і від центральної 

вулиці Олександрівської- нині Леніна, належали до прихода Соборної церкви 



клятий піп Галевіч тримав своїх прихожан в ціпких руках, особливо його 

боялись жінки та дівчата. Через те наш осередок організував юнсекцію, яка 

охоплювала велику кількість молоді вищезгаданої частини Ямполя. Будинок, 

де містилась Юнсекція зберігся  досі. Він містився на розвилкові вулиць 

Леніна та Комінтерна. Там жив колись якийсь багач Коцюба. От цей будинок 

віддали нам для роботи з неорганізованою молоддю.  

Єдина трудова семирічна школа сільської молоді була створена осiнню 

1919 року, яку очолювали вчителі бувших шкіл Ямполя ті, що визнали 

Радянську владу.Ті, що ії не визнали виїхали, або пішли в попи. Школа 

містилась на цьому місці, де тепер палац піонерів та кінотеатр „Ювілейний”. 

Це був будинок, де зараз ЗАГС, Присутствіє воїнського начальника, нижче, 

аж до черти теперішнього міського готелю була казарма для солдат, що 

охороняли ямпільську тюрму. Будинок містився продовж вулиці Соборної, 

нині Піонерів, Шкільна. За будинком містилась площа яка займала 

територію, майже до теперішніх споруд дитячого садка „Вишенька”. Плац 

був відгороджений від вулиці Олександрівської високим муром, а на кутку 

цього плацу була сторожка, де жив сторож Матеуш, який мав 4 сини, що 

були в школi і всі першими із школи поступили в комсомол. Я прийшов в 

Ямпільську ШСМ осінью 1923 року в 4-й клас. Я був переростком йшов мені 

14-й рік. Моєю вчителькою була Ліна Трохимівна Ющенко. Директором 

школи була Антоніна Андріївна Отраківська, вона вела мови російську, 

українську і німецьку. Фізику, хімію та природознавство вів Іван Іванович 

Думанський племінник обіднівшого пана Думанського, що володів землями 

села Добрянки.         

 Арифметику, алгебру та геометрію вела Оріадна Андріївна Барська, 

чудова вчителька і чепурна старушонка. Її муж, бувший директор 

Ямпільської приватної гімназії, Віктор Васильович Бугаєвський літератор і 

мовник російський, він не визнав Радянської влади і не вчителював. Виїхали 

вони в 1925 році і математику вела Кривошеїна Надія Константинівна. 

Історію і суспільство вів Ліваковський Віктор Григорович, а географію і 

малювання його дружина Людмила Григорівна. Співи вів чудовий вчитель 

Панфіл Григорович Фортуна. Старші учні-українці були в комсомолі це: 

Кафтанатій, Гарматюк, Романовський, Ранга, Соколовський, Сокальські брат 

і сестра, Роднова Ліза, Грушевський. Вони входили до зарічанського 

комсомольського осередку. При школі комсомольської організації не було. 

Як бачите учні нашої школи були в комсомолі за національним складом в 

різних осередках.  

Хочу напомнити, що в Ямполі тоді була піонерська кімната вона 

містилась на тому місці де тепер юрконсультація. Тоді там було караульне 

приміщення охоронної роти. Піонерський загін був лише один, а класні 

групи були ланками загону. Домінуючу силу піонерського загону складали 

діти-євреї. Головою загону в мій час була Фаня Гітман. Вожатим був чудова 

людина , Альоша Мілентьєв, потім Матільда Ліщинська. Всі ми тоді друг 

другу салютували- піднесенням руки. Вітались ми лише так.. В нашій кімнаті 

проводились збори, на яких часто була мова про виконання законів і звичаїв 



Ю.П.(юних піонерів-ред.) Носили ми галстуки піонерські і дуже ними 

пишалися. Нашим батькам доставалося від попів Галевича, Петрусевича, та 

католикам від ксьондза Березовського. Костьол стояв колись через дорогу 

проти спортивної школи. Не було такої проповіді щоб згадані священники не 

кололи очі батькам діти яких стали піонерами. Всією нашою піонерією 

керував Зарічанський комсомольський осередок. В нашій школі часто бував 

секретар осередку А. У. Шатов 

В 1924му році в січні помер Ленін. Ви не повірите, всі ми плакали. 

Початок цьому дала наш директор Отраківська Антоніна Андріївна. Був 

мітинг були з райкому партії, комсомолу, хто вони я не помню, але перше 

слово мала А.А. Отраківська з слізьми на очах розказала нам про великий 

шлях Леніна. Портрети Леніна були обрамлені чорними стрічками. Виступив 

тов.Шатов А.У. Він був крепкого складу, а голос густий, могучий покоряв 

наші дитячі серця. З райкому партії представник, виступаючи призивав нас 

добре учитись щоб стати будівником нового суспільства. Був на нашому 

мітингу начальник пограничної комендатури,-вона містилась там, де тепер 

воєнкомат, Полюхов Віктор Павлович. Він був частим гостем нашої дітвори. 

В минулому він учасник громадянської війни, брав участь на Перекопі та в 

Криму. Людина він був енергійна та полум’яний патріот соціалістичної 

батьківщини. Співали ми „Вы жертвою пали в борьбе роковой” та „Заповіт” 

Т.Г.Шевченка . 

Мушу відмітити, що діти непманів тримались дуже відчужено від 

нашого горя. Про події в Москві кожний день нам читали перед уроками на 

лінійці- тоді це були мітинги. В піонерській кімнаті ми створили куточок 

Леніна, де був портрет Ленін в дитинстві і два стенди з вирізками з газет. Там 

був і прапор нашого загону. Нам сказали вчителі, що біля портрета Молодого 

Леніна потрібні живі квіти. Це була зима і ми випросили у своїх матерів 

вазони з вікна, герані, фуксії та ін. 

 В березні 1924 року А.У.Шатов прийшов до нас в школу і завів з нами 

розмову про вступ до комсомолу. В  класі чотирнадцятирічного віку було нас 

три хлопці: я, Гайсановський Коля із Підлісівки, та Ворнік Іван, теж з 

Підлісівки. Тоді це було не так просто. Моя мама була дуже віруюча, а 

батько потомственний батрак і не віруючий, але оточення рідних які були 

дуже віруючі, гамували сміливість батьківського атеїзму то ж він тримався 

так щоб люди не судили. Поступити в комсомол не так було просто. Після 

розмови з Шатовим я пішов до свого батька.      

В десятирічному віці мій батько був взятий до двору пана Яна 

Гурського в теперішньому Іванкові, тоді Янкулові. Він був хлопчиком на 

побігушках у поміщика, його синів Ришарда, Юлія, Додака, і Збігнева та, ще 

дочки Зузотти(Зульці). Хлопчикові треба було терпіти все, всі видумки і 

дурні розваги паничів. Так мій батько виріс батраком. Дочка поміщика 

Зульця була добра і показала батькові польські букви-він навчився читати по-

польськи. Мову польську знав тому, що пани поляки були. Писати по-

польськи він так і не навчився. Російську азбуку йому показав вихователь 

синків пана Гокімберд він показував батькові і письмо російське. Отож мій 



батько переніс страшне приниження людської гідності і ненавидів панів і 

панські порядки. Коли я йому сказав про те, що мені радить Шахов, батько 

сказав:”Іди сину в більшовики і вже будь до смерті вірним Радянській владі, 

тому що панську владу я добре знаю, та й ти ії трохи знаєш, навчаючись в 

отців ієзуітів з 1916 по 1919 роки. Іди сину в комсомол.” Так я таємно від 

мами з доброї руки батька 1924 року 25 березня став комсомольцем. 

Осінню 1924 року нашу школу перевели до будинку земства- де тепер 

міститься школа-інтернат. Нас всіх учнів було 243, я добре помню. На 

балконі школи стояв завРАЙВНО Черненко, людина струнка, він прийшов в 

Ямпіль із Червоної армії- кавалерії Г.І. Котовського. На ньому була шкіряна 

кавалерійська куртка та галіфе підшите шкіряними леями і високі хромові 

чоботи- з козирками. З однієї сторони стояла наша директор Антоніна 

Андріївна Отраківська, а з другої Дмитро Михайлович( здається мені) 

Доброволянський. Він був інспектором української мови в РайВНО. Нас 

построїли перед, тепер вже школою. Черненко і.о. не помню сказав:”Дорогі 

діти! Все що  Радянська влада  має кращого вона віддає дітям В цьому місті 

цей найкращий. Займайте його і гризіть граніт науки”. Так будинок земства 

став будинком школи.  

Комсомольська організація в роках 1924-1925 значно зросла. Коли мене 

приймали до комсомолу, в бюро осередку були такі товариші: 

1. Шатов Афанас Устимович секретар 

2. Зароницький Макар 

3. Мелентієв Альоша (ми його так називали) 

4. Лещинська Матильда 

5. Шевчук Василь 

          Осередок був активною рушійною силою серед молоді тодішнього 

Ямполя. Наприклад Зароницький Макар відповідав за роботу Юнсекції. Він 

читав неорганізованій молоді газети, проводив бесіди, і багато хлопців і 

дівчат поступали в комсомол. Школа доручила учитилеві співів Фортуні 

Панфіл Григоровичу організувати хор. Панфіл Григорович( недавно вмер на 

91 році життя) знав українських композиторів особисто, що він кінчав не 

знаю. Знаю що ноти в ключі соль і фа Я досі знаю і розберусь в гамах і 

тональності твору музичного. Він приваблював до себе молодь, гарно співав і 

грав на скрипці, роялі і інше. Отож молодь йшла в Юнсекцію. Організували 

хор на чотири голоси, співали пісень, більшість революційних українських, 

виступали з концертами. Керівник Юнсекції Зароницький Макар- гарно 

співав він погиб на войні. 

За атеїстичну роботу відповідав Мелентьєв Альоша. В Ямполі було 2 

церкви і костьол. 2 синагоги, а після Жовтневої революції завелись баптисти. 

В той час в Ямполі було багато різного толку інтелігенції. Защитник, писарі 

міського присутствія, ріжні службовці, що служили у панів. Це були люди, 

які чекали перемін, займалися спіритизмом, гаданням. В старі часи молодь 

привикла здибатися біля церкви, наслідуючи батьківські традиції. Альоша 

Мілентьєв вів атеїстичну роботу ріжними способами, випускаючи газету 

„Безбожник”, організовували читання творів Нечуя Левицького „Про 



батюшків та матушків. Була в нас і „Синяя блуза”, яка виступаючи на сцені в 

клубі використовувала твори Дем’яна Бєдного і інші малюнки. Керував цією 

справою учитель співів Фортуна П.Г. 

 Ліщинська Матильда була весь час старшою вожатою і займалася 

піонерською роботою в школі. Вона дуже була уважна до дітей 

організовувала ріжні міроприємства, які були необхідні в той час. При ЦК 

ЛКСМУ в Харкові- тоді столиці України, були курси дитячого руху, вона 

заочно навчалась там. 

Шевчук Василь був представником від осередку до органів 

пограничної охорони. Він виконував ріжні завдання командування 

пограничної охорони. Коли була неохідність  він брав нас певне число 

хлопців для виконання завдань погранохорони. 

Збирались ми в осередок щодня. 

Партприкріпленим від райкому партії був Волков. Не помню І.О. Це 

була людина з великим досвідом. Він часто проводив бесіди з нами, сидів в 

минулому в тюрмі, пройшов, як він казав, науку большевизму в горнилі двох 

революцій. Він був в роках. До нас він часто приходив проводив політичні 

бесіди та політбої. 

Політбій був дуже розповсюджений в ті часи. Справа полягала в тому, 

що комсомольці краще засвоювали знання з політики. Наприклад: весь 

осередок ділиться на дві окремі групи. 1-у і 2-у. До цього часу всі читали за 

визначеною темою літературу. Всі готовились. Керівники груп виробляли 

низку питань до означеної теми. У визначений час ми збирались ділились на 

дві групи. За столом всередині перед груп сідали наш секретар Шахов, та 

партприкріплений Волков. Вони читали питання за темою. Відповідав 

комсомолець з 1-ї групи. Якщо він відповідав вірно ніхто цього не стверджує. 

Потім відповідав комсомолець 2-ї групи. Він міг сказати ще краще: от тоді 

перша група програє і комсомолець, що відповів слабше переходить в полон 

до другої групи. Політбої мали велике виховне значення тому, що всі хлопці 

(дівчат було дуже мало тоді) читали газети, журнали, окремі політичні 

брошури, для того щоб бути політично підкованим, як тоді говорили. Були в 

нас вечори читання окремих творів Леніна. Проводив їх Волков. Виступ 

Леніна на третім з’їзді комсомолу вивчали ми всім осередком. Дуже 

допомагав нам тов.. Волков і наш секретар Шатов. На моє розуміння в той 

час спорів знов було дуже багато. 

Коли організовувались атеїстичні вечори, більше всього нам говорив 

тов. Волков, а також готувались комсомольці ті що скінчили семирічну єдину 

трудову школу. Вони мали вже, на ті часи, добрі знання і могли підготувати 

виступ з певної теми.  

Такі вечори були дуже живими і цікавими, ми всім цікавились. В той 

час нам дуже було цікаво жити і що день бачити щось нове. Бував у нас і 

начальник комендатури тов.Палюхов. Він був низький ростом, але мав 

статуру зібранної крепкої, вольової людини. Говорив він дуже натхненно. Це 

були часи великих господарських труднощів. Непмани ходили панами, діти 

їх гордували нами в школі. Правда їх дуже скоро глушили наші хороші 



вчителі і ми не лишались осторонь. Ото на тому місці де тепер двері окуліста, 

був магазин промтоварів купця Бірмана. В 1926 році Бірман перший в 

Ямполі купив грузову автомашину і возив товари з Вапнярки. 

Купці мали велику силу. Вечорами непманська молодь гуляла на 

свіжому повітрі. Вулиця, нині Леніна, тоді Олександрівська була заповнена 

від теперішньої Шкільної вулиці раніш Соборної аж до Комсомольської тоді 

Костьольної. Ми були бідно одягнуті, але нікому ніде не вступали. Млин, 

теперішній харчокомбінат належав власникові Волохову. На млині було 8 

вальців, два камені і електростанція, яку приводив в рух нафтовий двигун, 

що мав 37 к.с. В 1923 році в Ямполі відкрили кіно. Електроенергію для кіно 

брали з цього млина. Перший фільм німий демонструвався під назвою 

”Пропавшее сокровище”. Це про наших чекістів. Першим директором був 

Міша Торбан. Музикальний супровід вів скрипач Малабенський і його 

дружина Чавська. Ясно, що з появою кіно нам прибавилось забот. Ми 

допомагали підвести електролінію до кіно. Кіно містилося в старому клубі 

який після побудови Дома культури нового, знесли. Чергували наші 

комсомольці на телефонній станції  на пошті. 

Комутатор був маленький всього по 18 гнізд. Ми скоро його вивчили і 

в ночі перебували біля комутатора, а вдень була телефоністка Яворська 

Галина Василівна. 

Збирали ми книжки для міської бібліотеки. Вона містилась там, де 

тепер дитяча бібліотека. В Ямполі люди, які виїздили, от вони просто 

віддавали свої книги „ на общую пользу”, як вони говорили. Це зробила сім’я 

Балабан, Глоушак, лікаря Рогозінського К.М. і другі. 

В 1925 році відбувся 14 зїзд ВКП(б). Це був час коли наша країна мала 

відповідальний етап перехода до реконструкції народного господарства на 

основі індустріалізації. Всі ми комсомольці в своєму будинку вивчали 

матеріали з’їзду, робили групові читання. Головним були на з’їзді- 

стратегічний курс партії передбачав планомірну перебудову економіки на 

основі першочергового розвитку головних галузей- важкої індустрії, головно 

машинобудування. Завдання полягало в тому, щоби наша країна із країни, що 

ввозить машини і обладнання, перетворити в країну, що виробляє машини та 

обладнання. Це для того, щоб країна Рад була незалежна в господарському 

відношенні від оточуючого ії капіталістичного світу. Початок 1926 року був 

для багатьох комсомольців напруженим часом політичної уроби. Я в той час 

дуже старався вчитись. Нашу директор А.А. Отраківську запросили читати 

педагогіку до Могилів-Подільського технікуму, а на ії місце приїхав, дуже 

добра і освічена людина, Лев Григорович Снігурський. Він перший заговорив 

про створення комсомольського осередку, що містився на вулиці Комсомолу, 

тому що там вся робота була на єврейській мові, а на місці теперішньої 

школи №2 була прогресивною семирічкою на єврейській мові. Так в 1926 

році не було організовано комсомольського осередку при нашій школі. 

 

Наш партприкріплений тов. Волков дуже допомагав нам вивчати 

матеріали 14 з’їзду партії, але він був дуже загружений. Райком партії 



доручив йому організувати споживче товариство торговельне- кооперацію. 

Ямпіль був набитий купцями та купчиками, були фактори, комівояжери, все 

було те, що називалось непманськими порядками в торгівлі. Волков був 

чоловік  надзвичайно твердий і завжди добивався мети. Перша в 1925-26 

роках промтоварна торгова точка споживчої кооперації була на місці, де 

тепер магазин уцінених товарів. 

Будучи комсомольцем я виконував роботу піонервожатого в школі. 

Старшою вожатою була Матільда Ліщинська, а нас молодших було 4  2 в 

першому комцентрі- молодших класах і 2 в старшому комцентрі- старші 

класи. Всі ми мали право бути на педраді і приймати участь в обговоренні 

питань, що відносились до дільниці комуністичного виховання. Таким чином 

я вже був дуже захоплений своїм майбутнім-стати вчителем. 

В січні 1926 року після чергових зборів осередку мене затримав Шатов 

А.У. і сказав: ”Ти в школі добре навчаєшся, ведеш хорошо піонерську 

роботу. Твій загін хорошо навчається і активний в суспільно-корисній праці. 

На нашому бюро ми вирішили дати тобі завдання: підготувати доповідь, яку 

прочитаєш нам на зборах осередку, на тему „Два роки без Леніна і по 

Ленінському шляху”. Дав мені кілька годин і журнал „Комуніст”. Готувався я 

дуже старанно. Тоді текстів повних не писали. Складали тези виступу і 

виписувались головні цитати, що відносились до певного розділу виступу. 

Коли я підготував свою доповідь, то пішов до А.У.Шахова і все йому 

розповів. Він мені сказав:”Як так розкажеш комсомольцям, то буде добре”. 

21 січня 1926 року на комсомольських зборах присвячених дню смерті 

Леніна  зробив свою першу доповідь. Мабуть було все добре, тому, що тоді 

були там хлопці, які в політичному відношенні значно крепше були 

підковані( тоді так говорили) чим я. Тов. Волков мені сказав:”Тебе надо быть 

учителем у тебя плавная речь и что хорошо, что что не лижеш бумажку. 

Свободная речь сближает слушателей с лектором”. Волков говорив 

російською мовою. В 1927 році була в райкомі комсомолу вимога послати 

одного чоловіка на навчання в Київ для вступу в Польський Педтехнікум 

ім.Ф. Кона. В цей технікум я поступив і закінчив в 1931 році. 

Хочу ще пригадати кілька випадків, своєрідних явищ лівацьких 

настроїв в комсомольському осередку. Період з 1925-по 1927 Комуністична 

партія вела жорстоку боротьбу з троцкізмом. Все дуже широко 

висвітлювалось в газетах і ми не стояли осторонь цієї справи, тому серед 

єврейської молоді появились сіоністи. Яких в кінці кінців ізолювала 

погранична охорона. Було їх чоловік 8 чи 10. Помню їх везли в Могилів на 

двох бричках шарабанах, а охороняли кінні пограничними. В нашому 

осередкові заговорив про ідеї Троцького Кафтанатій Жора. Він читав відомий 

твір Троцького” Туда и назад” де йдеться про пригоди Троцького, коли він 

ішов на заслання, а потім назад. Словом Жора носився з цими ідеями. 1927 

наша преса- газети та журнали були заповнені матеріалами про боротьбу з 

троцькізмом. Коли наш Жора почав навколо себе гуртувати молодь, тоді 

А.У.Шатов і партприкріплений тов. Волков зібрали загальні комсомольські 

збори осередку. Повідомлення про те, що Кафтанатій Жора став на ворожий 



шлях і почав молитися богові Троцького, зробив Шатов, а потім дав слово 

тов. Волкову. Тов. Волков був дуже палкою людиною. Чули б ви як цей 

кремезний чоловік-більшовик розносив троцькістів і їх приспішників. Після 

виступу тов. Волкова, Жора по природі був рижий,- зробився він червоний як 

вогонь. Потім виступив начальник комендатури тов.Полюхов. Він дуже 

гаряче говорив.  Помню як він говорив:” На тебя Кафтанатий Чемберлен 

смотрит через розовый монокль, а Черчилль грызет сигару и ждет когда наш 

Жора пойдет к ним на службу». Виступав сильний політично Заранецький 

Макар і Альоша Мелентьєв. Збори були дуже бурні. Тов. Полюхов на збори 

взяв з собою 2 пограничників озброєних, з метою не допустити фізичної 

розправи з троцкістами. Жору виключили з комсомолу. Жора розплакався, а 

Полюхов сказав: „А ты что думал слёзный троцкист с тобой в бирюльки 

играть будем?” Через три дні Жора виїхав із Ямполя назавжди. 


