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ПереДсМерТні лисТи Та заПисКи
за МаТеріалаМи фонДового зібрання

МеМоріального КоМПлеКсУ
“національний МУзей ісТорії велиКої

віТчизняної війни 1941–1945 роКів”

аналіз передсмертних листів і записок періоду Великої Вітчизняної вій
ни, які несуть на собі особливе смислове навантаження, містять інформацію 
про події і є одночасно заповітами людей, що їх писали (за матеріалами епіс
толярної колекції меморіального комплексу); наведені приклади використан
ня їх в експозиції музею.

Ключові слова: Велика Вітчизняна війна; національний музей історії 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років; музейна колекція; передсмертні 
листи та записки.

серед значної кількості документальних джерел, які зберігаються 
у фондах меморіального комплексу “національний музей історії Ве
ликої Вітчизняної війни 1941–1945 років”, особливе місце посідають 
листи воєнного часу. епістолярна колекція меморіалу, що формувала
ся протягом багатьох років, налічує понад 8 тисяч одиниць і є однією 
з найбільших в україні. нащадки учасників війни ще й донині переда
ють нам на довічне державне зберігання листи своїх рідних і близьких. 
епістолярій широко представлений в експозиції музею, репрезентував
ся на численних реліквійних виставках, використовується під час про
ведення науковопросвітницьких заходів, є предметом досліджень для 
науковців музею.

музейна епістолярна спадщина, яку складають листи як видатних 
осіб, так і рядових бійців, допомагає не лише доторкнутися до героїч
них і трагічних сторінок подій війни, досліджуваних істориками, а й 
відчути подих часу, мить того чи іншого епізоду, психологічний фон 
подій, ментальність особистості. листи суттєво доповнюють офіційні 
документи і досить виразно й об’єктивно характеризують окремі фак
ти, епізоди й події реального життя.

останнім часом науковцями ведеться джерелознавчий аналіз при
ватної кореспонденції1. співробітниками меморіального комплексу та
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кож підготовлено чимало робіт за різноманітними тематичними напря
мами. Це й огляд фондової колекції за окремими роками та бойовими 
операціями, дослідження певних проблем, створення науководовідко
вих видань тощо. 

метою цієї статті є дослідження певної частини фондової колекції, 
проте для запропонованої довідки вибрані лише передсмертні листи та 
записки, у яких відбилася незвичайна доля людини на війні, її свідо
мість та індивідуальна поведінка, жертовність і звитяга, особисте став
лення до подій, свідком або учасником яких вона стала. такі документи 
є рідкісними і цінними музейними предметами, що мають повне право 
вважатися раритетами. Вони написані в надзвичайних умовах не про
сто воєнного часу, а в екстремальній ситуації, на межі життя та смерті2.

у фондовій колекції музею таких документів обмаль. для цієї до
відки відібрано десять епістолярій, написаних різними особами, що ма
ють свій підхід до оцінки подій. При ознайомленні з листами виявлено, 
що авторами цих передсмертних послань є офіцери й солдати Червоної 
армії, учасники підпільного та партизанського руху, остарбайтер. Це 
люди різного віку, соціального статусу, статі, духовних спрямувань.

датуються передсмертні листи і записки здебільшого періодом від 
1941 до 1944 років. абсолютна більшість їх написана російською мо
вою, і це цілком зрозуміло, адже, окрім усіх об’єктивних та суб’єктивних 
чинників, російська була офіційною мовою. однак трапляються й такі, 
що написані українською. За формою – переважно “листи – трикутни
ки”, проте окремі послання дійшли у вигляді записок, написаних на 
клаптиках паперу. 

Пожовтілі, потерті, іноді й зовсім застарілі аркуші паперу, вони 
списані чорнилом або олівцем. різні люди, різні стилі написання лис
тів, різні почерки й рівень грамотності. іноді в листі лише кілька рядків, 
але за ними – і гіркі втрати, і ненависть до ворога, і беззаперечна віра в 
перемогу. Багато років тому вони були не один раз читаніперечитані, 
облиті сльозами й такі довгоочікувані. та й з плином часу інтерес до 
них не згасає, а біль не вщухає.

отже, вчитаймося в рядки на потертих, пожовклих аркушах най
трагічніших документів воєнного часу.

своєрідним повідомленням про загибель став передсмертний лист 
молодшого лейтенанта івана Пимоновича Баранника, командира взво
ду 339го окремого артилерійського дивізіону 147ї стрілецької дивізії 
6ї армії ПівденноЗахідного фронту, учасника оборони києва. у серпні 
1941 року в останньому бою поблизу с. Білогородка, розуміючи безви
хідь становища, він власноруч написав сповіщення про свою загибель:

“сповіщення такого. я іван Пимонович. можна вважати в живих 
не має, убитий під києвом у 41 р. під час наступу”3.
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документ було знайдено місцевими мешканцями і з припискою 
“адреса взята у мертвого і надіслана вам” передано родині лише в 
1943 році, після визволення київщини від фашистських загарбників. 
тривалий час дбайливо зберігався серед матеріалів особистого архіву 
іларіона Федоровича Євдокимова, дослідника оборони києва, згодом 
посів гідне місце в експозиції залу, що розповідає про героїчну оборону 
столиці україни4.

стислістю, теплотою і зворушливістю вирізняється послання ін
шого офіцера – лейтенанта якова яковича Зеленського до дружини 
тетяни і трирічної доньки тамари, що мешкали в києві. на початку 
війни яків якович перебував у розпорядженні начальника київського 
піхотного училища в кам’янецьПодільській області. Звідси 22 червня 
1941 року надіслав додому поштову картку. Це була перша й остання 
звістка. 

“Що відбувається, вам уже відомо, – пише яків якович, – бережи 
нашу донечку, можливо, я вас більше не побачу”5.

З липня 1941 року я.я.Зеленський вважався зниклим безвісти. 
лише в 1943 році, після визволення києва, його дружині тетяні Зелен
ській було передано записку з повідомленням, що її чоловік помер 7 
листопада 1941 року в гітлерівському шталазі № 319 польського міста 
Хелм. Записка була написана на зворотному боці фотографії маленької 
доньки, яку яків якович зберігав до останнього дня свого життя6.

не подивує той факт, що чоловіки, які мали родини, насамперед 
думали про них. Безперечно, воїни йшли на бій за Батьківщину, за рід
ний дім і близьких, проте передусім намагалися врятувати своїх дітей.

Певним чином можна вважати передсмертним і лист івана сидоро
вича гетьманцева, написаний синові славі. у перші дні війни викладач 
Бабайківського зоотехнікуму (Царичанський район дніпропетровської 
області) і.с.гетьманцев призваний на Чорноморський флот. сержант, 
командир відділення розвідників, учасник оборони севастополя у скла
ді 364ї зенітної батареї 61го зенітного артилерійського полку ППо 
Чорноморського флоту7.

22 червня 1942 року і. с. гетьманцев написав листа, котрий став 
для шестирічного сина батьківським заповітом, у якому і щире зізна
ння в любові до сина, і настанова славкові любити маму, Батьківщину, 
берегти загальнолюдські цінності. 

“коли ж, любий славо, моя доля мене зрадить і мені доведеться 
загинути в боях за Вітчизну, то хай тобі цей лист буде моїм останнім 
словом. коли одержиш його, зберігай, як пам’ять про батька, що любив 
тебе над усе на світі. Що може бути дорожче на світі для батька, ніж 
єдиний син та ще такий хороший і слухняний, як ти у мене, славоч
ка! – пише іван сидорович. – рости, сину, не знаючи горя, хай тебе 
обіймає радість. не бійся труднощів, будь настирливий і послідовний. 
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<…> Будь, слава, чесним, благородним, поважай людей, вони тобі бу
дуть платити цим же <…>. люби, сину, свою Батьківщину, бо вона 
тобі друга мати. не шкодуй сил для неї. а люблячого сина мати завжди 
любитиме <…> люби, сину, маму. як виростеш, турбуйся за неї. я та 
вона тобі найрідніші, найближчі”8.

сержант і. с. гетьманцев уважається зниклим безвісти в останні 
дні оборони севастополя – 3 липня 1942 року.

Ще один лист – і ще одна людська трагедія. схожа довоєнна біо
графія з іваном сидоровичем гетьманцевим і у григорія кузьмовича 
антоненка. до війни – вчитель хімії та директор семирічної школи 
с. Потоки на Вінниччині. Був залишений для організації підпільної та 
партизанської боротьби. до 1944 року – розвідник у партизанських за
гонах, що діяли на території Вінницької та житомирської областей. З 
березня 1944 року – в лавах Червоної армії. рядовий, розвідник 705го 
стрілецького полку 121ї стрілецької дивізії 67го стрілецького корпусу 
38ї армії 1го українського фронту. Брав участь у ПроскурівськоЧер
нівецькій операції. Під час виконання бойового завдання стався вибух, 
унаслідок якого г. антоненка було тяжко поранено. Перебуваючи у 
шпиталі, 27 квітня 1944 року григорій кузьмович написав передсмерт
ного листа, заповіт дружині Фаїні леонтіївні, яка залишилася з двома 
маленькими донечками:

“Фаню, коли мені судилась доля, якій солдат дивиться в очі, мій 
заповіт і прохання тобі: перше – дай освіту раюсі, ну, зрозуміло, й та
мілі; друге – відвідай з дітьми після війни мою могилу один раз; тре
тє – збережи для дітей мій образ (фото); четверте – бережи в серці про 
мене пам’ять, як про вірного товариша життя”9.

11 липня 1944 року г. к. антоненко помер від ран у шпиталі. ра
зом із трьома товаришами похований на околиці міста тернополя. усе 
своє життя раїса григорівна (старша донька г. к. антоненка) присвя
тила пошуку могили батька. лише через 33 роки їй вдалося розшукати 
могилу на подвір’ї в людини, що була під час війни в лавах оунуПа. 
на запитання, чому цей чоловік береже могилу воїнівчервоноармійців, 
він відповів, що на землі люди – вороги, а перед Богом усі люди рівні, 
і кожен відповість за свої добрі й грішні справи10.

З думкою про жаданих і рідних, з болем за їхні страждання, запо
діяні війною, з надією на зустріч воював солдат, намагаючись залиши
тися живим, а в хвилину безвиході віддати найдорожче – своє життя.

наочним свідченням звитяги і жертовності радянських воїнів є 
передсмертна записка рядового михайла семеновича Чикілевського, 
датована 1943 роком. Записку написано перед форсуванням дніпра в 
районі м. києва. у ній зазначається: “у районі києва. 1943 р. Підроз
діл солдатів у кількості 18 чоловік. я сам – уродженець Чернігівської 
обл. менського рну с. степанівка Чикілевський михайло семенович. 
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Прощавайте, товариші. Вмираємо за нашу любиму радянську Батьків
щину – союз радянських соціалістичних республік. Пишу це перед 
форсуванням дніпра”11.

Знайдено записку в 1963 році у пляшці на березі дніпра біля міста 
Запоріжжя. на жаль, біографічних відомостей про м. с. Чикілевського 
немає.

і всетаки у безкомпромісній боротьбі головною внутрішньою ру
шійною силою для солдата як людини залишалося особисте. не загаль
ні фрази про високі ідеали, а конкретні спогади про близьких, домівку 
стали найвагомішим стимулом у подоланні фронтових доріг. 

своєрідним “криком душі” людини, яка бачила смерть, є лист 
рядового Павла михайловича смакоти, стрільця 835го стрілецького 
полку 237ї стрілецької Пирятинської дивізії 40ї армії 1го україн
ського фронту до дружини та батька (адресований: Полтавська обл., 
яготинський рн, с. лозовий яр), датований 05.11.1943 року. до війни 
П. м. смакота працював інженером контактного зварювання Харків
ського будинку техніки. 23 червня 1941 року був призваний до лав 
Червоної армії. Воював у складі ПівденноЗахідного фронту, потрапив 
у оточення. так сталося, що залишився на окупованій території, прожи
вав у Харкові, наприкінці 1942 року переїхав до рідного села лозовий 
яр яготинського району Полтавської (нині київської) області, де про
живав разом із батьками. удруге Павло михайлович був мобілізований 
польовим військкоматом 40ї армії під час визволення с. лозовий яр у 
вересні 1943 року. учасник битви за дніпро та київської наступальної 
операції. 8 листопада 1943 року загинув біля с. канада (нині немає) 
ржищівського району київської області12.

у листі, написаному за три дні до загибелі, 5 листопада 1943 року, 
звертаючись поіменно до всієї родини, він пише:

 “...сила тримає мене тут і стає звичкою боятися, тремтіти, як у ли
хоманці, від усього того, що робиться навколо мене. я не хочу писати 
Вам про це нещастя, нехай ви будете щасливими і спокійними. <...> 
Боже, Боже, моя рідненька мати , чому ти мені не дала й трохи щастя. 
тату! для чого Ви мене виростили і пустили в люди, для незрозумілого 
життя та на муку? <...> мільйони людей! найдіть і віддайте заслужену 
кару ворогові”13.

Це був останній лист. Більше жодного повідомлення, жодної звіст
ки про його долю родина не отримала.

треба зазначити, що авторами передсмертних послань є не лише 
офіцери й солдати Червоної армії, а й учасники підпільного та парти
занського руху в україні.

трагічно сприймається передсмертний лист олекси олексійовича 
Борканюка, одного з організаторів підпільного партизанського руху 
на території Закарпаття, до рідних, що датується 03.10.1942 року. на
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передодні війни о.о.Борканюк працював на керівних посадах у Цк 
міжнародної організації допомоги борцям революції. Від червня 1941 
року – армійський політпрацівник на Західному фронті. невдовзі від
кликаний до москви, де отримав завдання створити оперативний ке
рівний центр для організаторів радянського підпільнопартизанського 
руху на території Закарпаття та угорщини. у вересні 1941 року на чолі 
групи партійних працівників олекса олексійович десантувався в район 
карпат. За допомогою місцевого населення було встановлено дислока
цію окупаційних військових частин; кількість військових ешелонів, що 
рухалися залізницею за маршрутом рахів – ясиня – станіслав; вста
новлена система таємної охорони залізничних споруд. однак у лютому 
1942 року о.о.Борканюка заарештовано. Вісім місяців перебував у гес
тапівській в’язниці м.Будапешта14. Звідти пише до рідних передсмерт
ного листа, у якому – сповідь перед рідними про чесне, віддане народу 
життя, і віра в те, що “історія не замовчить” правди, що “перемога буде 
наша”. 

“Воєнний суд відсудив мене на смерть; помилування мені не дали. 
сьогодні мене повісять. якщо я дечим скривдив Вас у житті – прошу 
вибачити мене…я невинний! я, як воїн Червоної армії, повинен був 
виконувати військовий наказ… Про суд нічого не можу вам писати. 
надіюсь, що історія не замовчить і колись правда вийде на Боже світ
ло. Вмираю на 41му році віку… Все життя я був чесним, відданим 
народу, ніколи не мав у думці особисту користь. і таким іду на смерть. 
Вірю, що наше діло справедливе, і перемога буде наша…”15.

страчений о. о. Борканюк 3 жовтня 1942 року угорською контр
розвідкою. 8 вересня 1965 року йому посмертно присвоєно звання ге
роя радянського союзу. 

сповнені трагізмом слова передсмертного листа із в’язниці до ма
тері двадцятидворічної груні романової, члена підпільної молодіжної 
групи в місті кривий ріг на дніпропетровщині. Працюючи в копальні, 
організовувала акції саботажу, диверсії, допомагала в організації гру
пової втечі радянських військовополонених із дулагу № 162 у жовтне
вому районі міста16. у листі дівчина пише: 

“мамо, ти не засмучуйся, якщо Бог дасть жити, то буду ще жити, 
від смерті не втечеш. Прощавай, мамо, і пробач свою доньку, що не 
змогла залишитися в живих...”17.

Загинула г. романова у стінах гестапо у вересні 1943 року, так і не 
зустрівшись з рідною матір’ю.

Привертає увагу і передсмертна записка підлітка Віті Хоменка, 
зв’язківця, розвідника миколаївського антифашистського підпілля. Ві
ктор здійснював збір розвідінформації, працюючи офіціантом в офіцер
ській їдальніказино “OST”. у липні 1942 року разом з однолітком Шу
рою кобер дістав найвідповідальніше завдання: вирушити з таємною 
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інформацією за маршрутом миколаїв – Ворошиловград – лінія фронту. 
Виконуючи спецзавдання, у червні 1942 року хлопці перейшли лінію 
фронту й, подолавши різні перешкоди, прибули до москви в уШПр з 
цінною розвідінформацією. Після закінчення спецкурсів у жовтні 1942 
року був десантований у район миколаєва, а в листопаді захоплений 
гітлерівцями18. Перебуваючи у в’язниці, перед стратою передав матері 
записку: 

“коли пішов я в партизани, я став іншим. коли виконав я наказ, я 
став другий”. у грудні 1942 року Вітя Хоменко був страчений фашис
тами19.

Переконливим свідченням нелюдських випробувань у неволі ста
ло послання олени мудрук, остарбайтера із житомирщини, яка важко 
працювала на цегельному заводі в ельбінгу (східна Пруссія). Знема
гаючи від непосильної праці, знесилена та хвора, не сподіваючись на 
повернення додому, написала в 1944 році до рідних кілька слів на чере
пиці, з надією, що, може, знайдуть “добрі” люди, повідомлять родичам:

“я працюю на цегельному заводі, праця важка, вже другий рік я 
тут, у цій німеччині <…>. я тут мучуся голодна, холодна, роблю, і ще 
й б’ють, кричать...”20. копія такого своєрідного листа представлена в 
експозиції музею. 

доля змилостивилася над оленою мудрук. Вона повернулася на 
Батьківщину. Після війни вдалося розшукати авторку листа, яка меш
кала й працювала в києві21. однак біль від пережитого в роки війни 
пронесла через усе життя.

отже, невелика за обсягом епістолярна колекція передсмертних 
листів і записок, яка зберігається у фондосховищі музею, свідчить, що 
цей вид фондових документів є важливою джерельною базою для ви
вчення подій другої світової війни. крім суто джерело знавчого аспекту, 
вони набувають важливого значення в сенсі пізнання питань соціальної 
історії, гуманітарних проектів. на відміну від офіційних писемних дже
рел вони містять широку, різноманітну за змістом інформацію, забарв
лену щирими, зворушливими людськими почуттями та думками. листи 
дають змогу реконструювати до певної міри бойовий шлях записувача 
(іноді це єдине джерело відомостей про загиблого воїна), висвітлюють 
його особисте ставлення до подій. 

у передсмертних листах і записках можна визначити спільні риси і 
почуття. Ці музейні предмети як кожен окремо, так і колекція загалом, 
розкривають передусім психологічний стан людей – учасників подій 
часів війни, мають неабияке значення для розуміння витоків мужності, 
звитяги солдата, підґрунтям для яких було непідробне почуття любо
ві до власної родини, до рідної землі та усвідомлення себе часточкою 
свого народу. Важко знайти джерело більш правдиве і відверте, щире 
та зворушливе.
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Представлен анализ предсмертных писем и записок периода Великой оте
чественной войны, которые несут в себе особенную смысловую нагрузку, содер
жат информацию о событиях и одновременно являются завещаниями людей, 
которые их писали (по материалам эпистолярной коллекции мемориального 
комплекса); приведены примеры использования их в экспозиции музея.

Ключевые слова: Великая отечественная война; национальный музей 
истории Великой отечественной войны 1941–1945 годов; музейная коллекция; 
предсмертные письма и записки.

The analyses of the dying letters and notes of the period of the Great Patriotic 
War, that have special sense impact, contain the information on the events and at 
the same time are the testaments of their authors (on the documents of the epistolary 
collection of the Memorial Complex); there are given the examples of using them 
in the museum exposition.

Keywords: the Great Patriotic War; the National Museum of the History of 
Great Patriotic War of 1941–1945; the Museum exposition; the dying letters and 
notes.


