
Как Русия е подчинявала Украйна в 1919-20година.

Трупа на заложника С. Михайлов, управител на 
хранителен магазин, очевидно наръган със щик. 
По средата тялото на смъртоносно намушкания 
със шомполи и раздробена долната част на гърба, 
учител Петренко. Отдясно е трупа на капитан 
Агапов с изтръгнали при мъченията полови 
органи.

Харков. По време на престоя на болшевиките в 
Харков… е царил такъв терор от който много са 
полудявали от преживените кошмари. 
Изключително зверски е постъпвал комисаря 
Саенко, за щастие пленен от доброволците. 
Разстрелвали са безмилостно без да пощадят 
жените и децата. На две от улиците в мазите на 
някои къщи са открити коридори в края на които 
са поставяли за разстрел невинни и когато те са 
падали са ги засипвали с пръст…. На другия ден 
на същото място са разстрелвали следващите, след
което отново са засипвали с пръст и така нататък и
така до края на рова. След това започвали наново в
следващия ред на същия коридор … В един от 
тези коридори са намерени 2000 разстреляни. 
Някои от жените са разстреляни само за това, че са
отказвали на мераците на комисарите. В мазите са 
намирали разпнати на пода хора и заковани там с 
винтове. При много от жените кожата на ръцете и 
краката е била смъкната за да послужи като 
ръкавици и чорапи  така както и цялата кожа 
отпред.

1



Телата на четиримата селяни заложници 
(Бондаренко, Плохих, Левенец и Сидорчук) 
Лицата на покойниците са ужасно заклани. 
По изключително зверски начин са им 
изтръгнати половите им органи. 
Провеждащите експертизата лекари са 
изказали предположението, че по този начин 
степента на болката прехвърля всичко 
достъпно за човешкото въображение

….последния период на пребиваването на 
съветската власт в града е увековечена с 
извънредно засилване на червения терор.

Харковската извънредна комисия е 
наброявала 1500 агенти и е работила с пълна 
пара. Ежедневно са арестували стотици В 
мазите на зданието в които се е намирала 
Извънредната комисия (на улица Сумска) е 
имало три големи стаи. В тези стаи винаги са
било толкова препълнени с народ че 
арестуваните е трябвало да стоят прави.

На разположение на „Извънредната“ е имало 
специална рота, която измъчвала 
арестуваните при разпитите и разстрелвала 
обречените. Ежедневно са разстрелвали от 40
до 50 човека, като броя към края е нараснал 
доста.
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Хуторяните И. Афанасюк и С. Прокопович, 
са скалпирани на живо. До него, И. 
Афанасюк, на тялото на когото има следи от 
нажежена сабя.

В броя на другите разстреляни от 
болшевиците е бившия губернатор на 
Иркутия Бентиш със сина си, генералите 
Нечаев и Кусков и княз Путярин. По 
приблизителна сметка болшевиките в Харков
разстрелват повече от 1000 човека.

В концентрационния лагер на улица 
Чайковски са изровени тридесет и три трупа 
на разстреляни от болшевиците заложниц. Те
не само са разстрелвали заложниците но и са 
ги секли със саби при изкопаните гробове. 
Така както и ги заравяли живи та, а така също
и хвърляли в кладенци. Наводнявали са 
подземните погреби и в тях са давили 
заложниците.

Установено е че разстреляните… капитан 
Сорокин, търговец Величко.
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Харков. Разкопки на братската могила с 
жертви на червения терор

По разказите на очевидци труповете са 
закопани в двора на дом 47 на улица Сумска 
където се е намирала комендатурата на 
„Извънредната“. Тук е трябвало да бъдат 
закопани труповете на бившия сътрудник на 
„Нова Русия“ капитан В.Г. Плакси-Жданович 
и търговеца Шиховски, разстреляни в един и 
същи ден.
Тези които след разстрела все още са давали 
признак на живот, Саенко собственоръчно
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Харков. Разкопки на братската могила с 
жертви на червения терор

На улиците Сумска и Чайковска помещенията
за били препълнени с мирис на трупове. 
Жертвите на болшевишките зверства са 
разстрелвани направо до стените 
„Извънредните“ и са погребвани на място. 
При което телата на убитите едва са зарити 
със пръст.
В мазите на къщата на улица Сумска 47 е 
намерена дъска на която осъдените на смърт 
са записвали последните си думи. Подписали
са се някои си: Кулинин, Андреев, 
Знаменски, Бробловски.
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Харков. Фотография на скалпирания от 
болшевиците архимандрит Родион от 
Спасовския манастир

Къщата в която не толкова отдавна се е 
намирал концентрационния лагер за 
буржоазията и контрареволюционерите и 
където е зверствал садиста Саенко, е 
заобиколен от ров с бодлива тел ? Да се 
проникне в къщата е можело само през 
мостче. Цялата къща понастоящем е 
абсолютно празна.

Извън къщата са оборудвани две братски 
могили в които разстреляните са погребвани 
един върху друг. Колко тела са закопани там 
до днес не може с точност да се установи.
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Двора на харковската чекистка морга. (Улица 
Садовска 5) с трупове на наказаните.

Продължават разкопките на могилите на 
жертвите на червения терор. За сега са 
открити 239 трупа. С протокол от съдебно-
медицинските изследвания са установени с 
фактите на погребани живи, на мъчения и 
изтезания.

Волчанск Получени са сведения, че в града 
Волчанск болшевиците преди да го напуснат 
са разстреляли 64 заложника намиращи се на 
разположение в „Извънредната“ комисия. 
Между разстреляните е и началничката на 
женската гимназия и видни обществени 
деятели
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Харков. Трупове на убитите натоварени на 
каруца.

Разстрела на Киевчаните. Киевската 
„Извънредната“ комисия, ръководена от 
Сорокин си е изработила система за разстрел.
Убити са много видни обществени деятели, 
които са били обвинени във фантастични 
заговори против съветската власт. Измежду 
видните киевчани освен професорите 
Армашевски и Флорински са разстреляни и 
офицери , княз Трубецкой, добре известен на 
киевчаните господин Размиталски, директора
на градската банка Цитович, присяжный 
поверенный Палибин, киевските финансисти 
Пенес и Рубинщайн, присяжный поверенный 
Лурие, и много други. Лукяновския затвор и 
всички други помещения са били препълнени
с арестувани.
Терора в Одеса. 400 човека за неплащане на 
контрибуцията са заточени на принудителна 
работа.
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Труп на заложника Иля Сидоренко, 
собственик на магазина с град Сума. На 
убития са му счупени ръцете, ребрата и 
изрязани половите органи. Измъчван е от 
червените в Харков

Навсякъде в Украйна болшевиците се 
занимават с грабеж и насилие. Когато към 
един богат мужик са дошли червеноармейци 
и са му поискали 40 000 рубли. Той е могъл 
да им даде 4 000. Неудовлетворени от което 
червените са завързали мъжа и жената и са 
започнали да горят със свещ петите им.
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Харков. Двора на „извънредната“ Труп на 
заложника И. Пономаренко, бивш 
телеграфист. Дясната ръка е отсечена. 
Напреки на гърдите му има дълбоки прорези.
На задния план има два трупа.

Сводка за злодеянията и беззаконията на 
болшевиците.
26 август 1919 Но 110195 Ростов на Дон

Одеса … В подземнията на одеската 
„извънредна“ са намерени инструменти за 
мъчения много трупове на измъчвани. 
Измежду инструментите за мъчения се 
обръща внимание на особено 
приспособление -  верига за разтягане на 
крайниците. Английското командване е 
изправило до стената „извънредната“ 
екипажите на своите кораби. Инструментите 
за мъчение са впечатлили тежко английските 
матроси.

10



Харков. Тяло на поручик Бобров на когото 
червените палачи са отрязали езика отсекли 
дланта на ръката и са смъкнали кожата по 
левия крак.

Херсон. Населението с ужас си спомня за 
зверствата на болшевишката „извънредна“, 
свирепстваяа с пристигането на  двама 
китайци, специалисти по мъченията, 
препариращи живи хорам свалящи кожата от 
ръцете и краката наръгали под ноктите 
остриета. В Последните дни болшевиците са 
убили много обществени деятели с цел да 
парализират обществения живот след 
напускането им на Херсон.

Николаев. Към коменданта се е явил за 
регистрации офицери криещи се в околните 
села от болшевиците. Те разказват ужаси. 
Матросите унищожават селската покъщнина 
изгарят всичкия хляб, който не могат да 
вземат със себе си. Разстрелват домашните 
животни, потрошават селскостопанските 
машини.
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Там където по-рано селяните въстават срещу 
болшевишката власти, болшевиците не 
срещащи мъже в селата си изкарват злобата 
над жените и децата. Например в едно от 
селата където населението е пребило отряд 
комунисти, Болшевиците за съблекли до нозе
жените и с издевателства са ги заставяли да 
ходят пред пияна тълпа. Намерени са много 
трупове на деца с отрязани крайници.

Кременчуг. В Кременчуг продължават 
разкопките на разстреляните и измъчвани от 
болшевиците. Броя на убитите … достига 
2500 човека. Изкопана е група от разстреляни
телеграфисти 5 мъже и една жена. 
Разстрелите се произвеждат в голямата си 
част от матроси. Осъдения поставяли на ръба
на гроба и довършвали с изстрел в тила. 
Когато гроба се е напълвал с убити тела, 
започвали да запълват следващата.
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