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Г. БОРЯК
ПРОБЛЕМИ ПОДАЛЬШОГО РЕФОРМУВАННЯ
ДОКУМЕНТНОІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ*
Ситуація в архівній справі на сьогодні визначається такими чинниками:
1. Проблеми – залишаються. Про них ітиметься далі. Ті з них, що замикаються на фінансуванні, чимдалі загострюються.
2. Завдання і вимоги до архівів – зростають. І це не є вимогами тієї чи
іншої влади, цієї або іншої команди. Це – виклики суспільства в цілому,
виклики часу.
3. До владних структур приходять нові люди. Відбувається суттєва, а
подеколи й принципова зміна самих цих структур. Найголовніше ж – зміна
владної ідеології.
Саме в такому контексті, з урахуванням цих найголовніших і багатьох
інших складових ситуації, цих об’єктивних чинників, ми маємо здійснити
аналіз нашої діяльності за останній час і визначити стратегію й тактику
нашого подальшого руху, реалізації державної політики у сфері архівної
справи і діловодства, або ж документноінформаційній сфері, визначити
своє місце в реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України
“Назустріч людям”.
Радикальні зміни в організаційній структурі уряду й органів управління
не можуть не торкнутись і державних архівів як органів управління архівною
справою, і Держкомархіву як спеціально уповноваженого органу виконавчої
влади у сфері архівної справи і діловодства.
Показово, що державне управління цією суспільною сферою в Україні
протягом ХХ ст. здійснювалося спеціально виокремленим органом. У міру
збільшення обсягів архівної частини інформаційних ресурсів держави
з одночасним прогресуючим зростанням їх суспільної цінності й більш
глибокого усвідомлення нагальної необхідності ефективного регулювання
згаданими процесами статус державного органу управління архівною
справою в Україні неухильно підвищувався.
Щодо світового досвіду, то спеціально уповноважені органи управління
архівною справою, безпосередньо підпорядковані уряду (у вигляді комітетів,
національних управлінь, національних архівів тощо), діють у Австрії,
Великій Британії, Білорусі, Грузії, Данії, Канаді, Литві, Нідерландах, США
* В основу статті покладено текст доповіді Голови Державного комітету архівів
України на розширеному засіданні колегії 17 лютого 2004 р.
© Г. Боряк, 2005
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та багатьох інших країнах. Водночас спроби об’єднання системи архівних
установ з будь-якими іншими в укрупнених управлінських структурах
(культури, спадщини, науки, інформації, юстиції тощо), для яких архівні
проблеми є безумовно другорядними, завжди завдавали втрат і архівній
справі, і суспільству загалом. Негативні наслідки, пов’язані з перетворенням
федеральної архівної служби на структуру нижчого порядку, вже яскраво
проявилися в Росії.
Адміністративна реформа в державі триває, невдовзі ми станемо свідками й учасниками адміністративно-територіальних змін, до них мусимо
бути готовими і маємо запропонувати уряду нову модель побудови державної архівної системи. Від того, наскільки ми усвідомимо свою високу місію,
наскільки чітко й злагоджено організуємо зараз свою роботу, залежить
рівень сприйняття суспільством нашого місця і ролі в ньому.
Долю Державного комітету архівів України і, відповідно, всієї архівної
системи було визначено на засіданні Уряду 12 лютого 2005 р.: він залишився
серед інших центральних органів виконавчої влади другого рівня. Ми отримали від Уряду кредит довіри, який маємо виправдати.
Нагадаю: на сьогодні систему Держкомархіву складають 684 об’єкти
управління – архівні установи, в яких зберігається 54 млн. одиниць зберігання
(це не менш як 5 млрд. документів) Національного архівного фонду ХІІ–
ХХІ ст. Однією зі специфічних особливостей документноінформаційної
сфери є її динамічний накопичувальний характер – невпинне зростання
обсягів документотворення і документообігу, щорічне надходження до
державних архівів 600–700 тис. одиниць зберігання документів.
Іншою особливістю сфери архівної справи і діловодства є її всеохоплюючий міжгалузевий характер, адже документи створюються у процесі
будь-якої державної, господарської, наукової та іншої суспільної діяльності;
від 35 тис. органів державної влади і органів місцевого самоврядування,
найважливіших суб’єктів господарювання найцінніша частина документів
надходить на довічне зберігання до архівів (2–3 % від загального обсягу
утворюваного суспільством документального масиву).
Багатоаспектний характер ретроспективної документної інформації,
зосередженої в документах Національного архівного фонду, і, відповідно,
багатоадресність та багатоманітність цілей і форм її використання, з одного
боку, та суто специфічні технологічні особливості її організації, зберігання й
опрацювання, з іншого, обумовлюють відокремленість цієї сфери від інших
суспільних сфер і галузей.
Незаперечним є факт, що державним архівам упродовж кількох останніх
років вдалося здійснити справжній прорив у європейський інформаційний,
культурологічний та нормативно-правовий простір – активізувати реформування архівної сфери, адаптувати архівне законодавство до високих європейських стандартів доступу до інформаційних ресурсів держави, розпочати
системну інформатизацію архівної сфери, піднести авторитет української
архівної служби у Міжнародній раді архівів. Водночас у суспільстві розпочався процес демаргіналізації галузі, власне, не стільки галузі, скільки
окремої суспільної сфери, в межах якої архівними установами здійснюються
їхні функції.
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Але за будь-яких обставин у вирі суспільних трансформацій архівісти
мусять не просто пам’ятати про свою високу місію, але й керуватися тими
вихідними світоглядними положеннями, що були сформульовані світовою
архівною спільнотою на останньому всесвітньому Конгресі архівів у Відні:
“Архіви становлять Пам’ять націй і суспільства, формують їхню ідентичність і є наріжним каменем інформаційного суспільства. Надаючи свідчення
дій і справ людства, архіви підтримують адміністрацію управління,
захищають права особи, організацій, держав. Гарантуючи громадянам
право на доступ до офіційної інформації й на пізнання власної історії,
архіви є фундаментом демократії, відповідальності й влади”.
У практичній же роботі, виходячи з Програми діяльності уряду “Назустріч людям” і останніх урядових доручень, ми мусимо насамперед
сформулювати пріоритети державної політики в нашій сфері.
Отже, нами визначено п’ять пріоритетних напрямків діяльності у поточному році:
1. Активізація зусиль, спрямованих на створення і підтримання
умов надійного довговічного зберігання документів Національного
архівного фонду.
Гострота проблеми зумовлена майже повною деградацією матеріальнотехнічної бази державних і комунальних архівів, спричиненою тривалим
недофінансуванням їхніх потреб. Як наслідок, почастішали випадки втрати
документів національної історико-культурної спадщини від пожеж, крадіжок, мініаварій, порушень нормативних технологічних режимів зберігання,
несвоєчасного (через відсутність місця) приймання до архівів. Цю проблему
ми передбачаємо розв’язати шляхом затвердження і реалізації Державної
програми розвитку архівної справи на 2006–2010 рр., концепцію якої вже
розроблено.
2. Створення системи удоступнення документної інформації Національного архівного фонду: розсекречення необґрунтовано засекречених
документів; систематичне оприлюднення серії сучасних путівників,
інших інструментів пошуку інформації в архівах; розвиток українського
ретроспективного сегмента всесвітньої інформаційної мережі.
Інструменти доступу та інші засоби актуалізації величезного інформаційного потенціалу, зосередженого в документах Національного архівного
фонду (понад 5 млрд. документів), – основний зміст цього напрямку.
3. Опрацювання і запровадження технологій архівного зберігання
електронних документів. Розроблення концепції створення Національного архіву електронних документів.
Прийняття відповідних законів – “Про електронний документ та електронний документообіг” та “Про електронний цифровий підпис” – зобов’язує
до розроблення механізмів їхнього впровадження. Повсюдне поширення
електронного документообігу, з одного боку, різноманітність і швидка
зміна версій програмного забезпечення, непристосованість технологій
електронного документотворення для тривалого зберігання, з іншого,
зумовлюють реальну загрозу безповоротної втрати значного сегмента цінної
інформації.
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4. Поповнення Національного архівного фонду документами національної спадщини України, що перебувають за кордоном.
Проблема загострюється, зокрема, зміною поколінь в українській діаспорі, що загрожує загибеллю цінних архівних документів. Розв’язання
цього завдання передбачає прискорене вирішення низки організаційних,
технічних і правових питань, затвердження відповідної програми. Сьогодні
цьому сприяє позитивний імідж України у світі, і цим не можна не скористатися.
5. Створення розгалуженої мережі трудових архівів.
Ідеться про забезпечення збереженості соціально значущих документів,
що не належать до Національного архівного фонду й утворилися в процесі
документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і
фізичних осіб. Ці документи потрібні громадянам для підтвердження їхніх
прав на соціальний захист. На сьогодні централізоване зберігання зазначених
документів організовано лише в половині регіонів. Про масштаби проблеми
свідчить той факт, що тільки державними архівами, де подібні документи
становлять незначну частку, щороку виконується понад 300 тис. таких
запитів громадян.
Конкретні шляхи вирішення цих та інших актуальних завдань мають
бути обговорені на засіданнях колегії Держкомархіву, колегій усіх
державних архівів.
Щодо сфери забезпечення збереженості та державного обліку, на
превеликий жаль, доводиться констатувати: загальну ситуацію змінити
на краще не вдалося. Кількість проблем, вирішення яких повною мірою
потребує відповідного стабільного бюджетного фінансування, не зменшилася. Найнагальнішою з них є забезпечення достатнього рівня та подальшого розвитку матеріально-технічної бази державного зберігання
документів НАФ. Оскільки вже понад десятиріччя ці потреби не мають
бюджетного забезпечення, процес їхнього накопичення триває і набуває
дедалі критичніших масштабів.
Лишаються “відкритими” питання, зазначені в дорученнях Президента
України від 12 червня 2003 р. № 1-1/707 та Прем’єр-міністра України від
17 червня 2003 р. № 35656, зокрема:
– не завершено будівництво державних архівів Київської, Тернопільської
областей, м. Севастополя;
– дуже повільними темпами відбувається реконструкція та облаштування
приміщення Держархіву Івано-Франківської області, а в держархівах
Закарпатської, Харківської, Чернівецької областей ці роботи фактично
не ведуться;
– не знято питання щодо переміщення фондів Держархіву Одеської
області з аварійної будівлі колишньої синагоги.
Загалом кількість аварійних архівних споруд з кожним роком неухильно
зростає. Технічна зношеність і моральна застарілість інженерних мереж
і комунікацій архівних будівель, що вже досягла критичної межі, може
спричинити виникнення надзвичайних ситуацій із трагічними наслідками,
призвести до масової втрати архівних документів. Минулого року саме такі
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фактори стали причиною аварійних ситуацій у ЦДАМЛМ, держархівах
Миколаївської області і м. Києва. Нещодавно така аварія трапилась у Держархіві Рівненської області. Хто наступний?
Лишається не визначеним становище дев’яти держархівів, які розміщено
в колишніх культових будівлях. І досі не завершився процес забезпечення
приміщеннями держархівів Івано-Франківської, Тернопільської, Харківської
областей і м. Севастополя замість повернутих церковним громадам споруд
та облаштування їх для зберігання документів.
Нагальною є й потреба розширення площ архівосховищ шляхом
будівництва нових приміщень або виділення й пристосування наявних
будівель. Кількість державних архівів, які вичерпали резерви площ для
комплектування документами або впритул наблизилися до граничної межі,
щороку збільшується.
Низький загальний рівень захищеності архівних будівель і сховищ,
послаблення контролю за дотриманням нормативних вимог до організації
охоронного режиму уможливлюють безконтрольний доступ до архівних
документів та їхнє викрадення.
Якщо 2003-й рік позначений для нас “чорним четвергом” 10 квітня, коли
сталася гуманітарна катастрофа – пожежа у Кам’янці-Подільському, то рік
минулий залишиться в історії архівної справи як рік масштабної крадіжки
у ЦДІА у Львові, в найдавнішому архіві держави. А 2005 рік розпочався
з крадіжки у відділі ЦДАМЛМ у Плютах. Викрадено, зокрема, картини
Миколи Глущенка. Так ми відзначаємо 100-річний ювілей Олександра
Корнійчука і Ванди Василевської. Щойно віце-президент Федерального
архіву в Кобленці (ФРН) надіслав до Держкомархіву копії кількох документів окупаційного періоду, придбані у Львові наприкінці минулого
року одним із спостерігачів на виборах. Мимоволі виникає питання: хто
наступний?
Щодо Львова. За фактом крадіжки у ЦДІАЛ порушено кримінальну
справу. Частину документів (66 пергаментних привілеїв XVI–XVIII ст.)
конфісковано Генпрокуратурою Польщі на території цієї держави; іншу
частину – близько 1 тис. аркушів – конфісковано і повернуто до архіву
в результаті спецоперації, проведеної в Києві Управлінням карного розшуку МВС та СБУ. Однак значна кількість документів досі перебуває на
“чорному ринку” в Києві. Архівні документи, позбавлені обкладинок і
архівних шифрів, майже відкрито цинічно продаються на “чорних ринках”,
поповнюють приватні зібрання колекціонерів. Заходи, що здійснюються
правоохоронними органами, керівництвом архіву, Держкомархівом, навіть
у разі успішного завершення слідства й розкриття злочину, матимуть, по
суті, локальний характер і не вирішать проблеми нелегальної торгівлі
архівними документами в цілому. Зарадити тут може, на нашу думку,
особливий статус розслідування, контроль найвищого керівництва держави,
оскільки йдеться не просто про розкрадання державної власності, а про
культурні цінності, що визначають обличчя відроджуваної нації й держави,
зрештою, – міжнародний імідж України.
При аналізі ситуації не можуть бути обійдені увагою ті глибинні обставини, що уможливили крадіжки. У більшості архівів відсутня сучасна охо-
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ронна сигналізація. Немає й позавідомчої охорони – цілодобове чергування
здійснюють переважно літні люди. Загалом, на сьогодні лише 19 із 73-х
будівель державних архівів забезпечено постами позавідомчої охорони.
Міліцейська охорона є лише в трьох архівах (Сімферополь, Донецьк і
м. Київ). Системи охоронної сигналізації встановлено у 53-х будівлях, але
лише 15 із них виведено на центральні пульти спостереження і можуть
вважатися такими, що працюють. Охоронною сигналізацією обладнано
менше половини із 511-ти архівосховищ. Фактично ж більшість їх потребує заміни, ремонту або модернізації. У ЦДІА у Львові, держархівах Донецької, Київської, Харківської, Херсонської областей охоронні системи
взагалі відсутні. Не кращою є й ситуація у комплексі центральних архівів
у Києві.
За умови набуття архівними документами ознак товару з фіксованою
ринковою вартістю вважаємо за необхідне вжиття негайних заходів для
обладнання державних архівосховищ охоронною сигналізацією та забезпечення підрозділами охорони – міліцейської або інших спеціальних служб
охорони.
Надзвичайно важливим аспектом є повне ігнорування приватними колекціонерами чинного законодавства, зокрема статей 6 та 10 нашого Закону,
які зобов’язують усіх фізичних та юридичних осіб, що мають у своєму розпорядженні документи, від часу створення яких минуло 50 і більше років,
зареєструвати їх у встановленому порядку. Механізму, інструменту, згідно
з яким приватні колекції мають пройти державну реєстрацію й експертизу,
не існує.
Держкомархівом уже порушено питання щодо цільового виділення
коштів для встановлення охоронної сигналізації та забезпечення позавідомчої
охорони. Щойно ми отримали відповідне доручення Кабінету Міністрів,
яке передбачає забезпечення цих потреб при коригуванні Державного
бюджету–2005.
Серед інших першочергових проблем у цій сфері – оснащення архівних
приміщень сучасними протипожежними засобами, обладнання архівосховищ
системами вентиляції і кондиціювання повітря. Останнім часом усе більшої ваги набуває проблема біозахисту документів і засобів їхнього зберігання, а також відновлення документів із біоураженнями, виникнення
яких зумовлюється постійними порушеннями у сховищах температурновологісного режиму. Найбільш гострою ця проблема є для ЦДІАК, ЦДІАЛ,
Держархіву Миколаївської області.
Невідкладного вирішення потребує питання збільшення обсягів страхового копіювання документів НАФ, задля чого необхідно відновити
діяльність лабораторій з виготовлення мікрофільмів страхового фонду, оснастивши їх відповідним сучасним обладнанням і матеріалами. Обсяг наявного
страхового фонду є мізерним (лише 2,6 % від загального обсягу). Нинішні
темпи цієї роботи не дають жодних підстав для оптимізму: для копіювання
лише першочергового масиву – унікальних та особливо цінних документів
(2,5 млн. од. зб.) – нам потрібно понад 450 років! Принагідно: із масиву
пошкодженого і втраченого під час пожежі в Кам’янці-Подільському лише
10 % документів мали страховий фонд. Домагаючися й надалі цільового
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бюджетного фінансування цієї роботи, ми мусимо передусім визначитись у
стратегії відновлення масштабного страхового копіювання, з питань, якою
є наявна технічна база, які архіви можуть стати регіональними центрами
для обслуговування архівів суміжних областей та ін.
Дорогою ціною – втрачених у пожежі в Кам’янці-Подільському документів – далася нам майбутня реконструкція комплексу споруд центральних
установ, де 34 роки не було капітального ремонту. Контури оновленої
споруди вже вимальовуються. Загальна розрахункова вартість реконструкції
й будівництва – не менше 60 млн. грн. Маємо надію, що виділені на цей рік
кошти (4,4 млн.) залишаться в Бюджеті–2005 після його перегляду.
Потребує вирішення низка проблем у сфері формування НАФ та
організації зберігання документів в архівних підрозділах підприємств,
установ, організацій.
Цілком очевидно, що найближчим часом проблема отримання додаткових архівосховищ для постійного зберігання нових надходжень до Національного архівного фонду кардинальним чином розв’язана не буде.
Щороку до державних архівів надходять близько 360 тис. справ НАФ,
з них майже 200 тис. – це документи місцевих підприємств, установ і
організацій сільської, районної та міської ланок. Таких фондоутворювачів –
29,3 тис., або 83 % від загальної кількості. Зрозуміло, що ці документи –
джерела місцевої історії, і потрібні вони передусім місцевим користувачам.
Але, за традиційними архівними технологіями, через певний час ми переміщуємо ці документи до обласних центрів, віддаляючи їх таким чином
від місць їхнього утворення і потенційного попиту. Водночас сховища
держархівів областей завантажуються місцевими фондами, які одержують
там переважно третю категорію значущості.
У руслі загального курсу на підвищення відповідальності місцевої влади
за стан справ у своїх регіонах пропонується покласти відповідальність за
постійне зберігання місцевого сегмента Національного архівного фонду на
відповідні районні державні адміністрації та міські ради.
Це дуже серйозний крок, і робити його слід, зваживши на всі можливі
наслідки такого рішення, врахувавши всі аспекти проблеми. Нашим регіональним керівникам запропоновано найближчим часом обговорити зазначену реформу на розширених засіданнях колегій архівів із залученням усіх
зацікавлених сторін. Головне питання – чи буде забезпечено належний
рівень збереженості й доступності документів. Безумовно, мають суттєво
змінитися й акценти в діяльності кожної ланки архівної системи.
Одна з нових проблем цього напрямку – забезпечення надходження
до державних архівів комплексу виборчої документації. На сьогодні в
усіх областях завершується приймання на тимчасове зберігання виборчих
бюлетенів, контрольних талонів, списків тощо за всіма турами виборів.
Серйозним викликом стали для нас бурхливі події Помаранчевої
революції, які не залишали часу для застосування традиційних методів
комплектування архівів документами. Громадянське суспільство, народжене
Майданом, витворило цілий масив нових видів новітньої документації –
агітаційні листівки, звернення, газети, плакати, графіті, політичний фольк-
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лор, політичну карикатуру, поезію, потужні ресурси Інтернету, аудіовізуальні документи.
Нам вдалося багато зібрати безпосередньо на вулицях, під час ініціативного документування подій, зокрема фотографування, у ході переговорів
із довіреними особами кандидатів у Президенти, партійними осередками,
громадськими організаціями. 23 архіви домовилися про передавання документації зі штабами Віктора Ющенка і 15 – зі штабами Віктора Януковича.
На сьогодні лише силами архівістів зібрано понад 8 тис. примірників
друкованої продукції, кілька тисяч од. зб. фото- і значний масив відеодокументів. Повністю заархівовано майже 60 веб-сайтів. Зразки зібраного
представлено у спеціальному розділі нашого веб-порталу та на виставці у
фойє комплексу споруд ЦДА України.
Утім, не завжди вдається реалізувати попередні домовленості. Виникли
проблеми із передаванням документації центрального виборчого штабу
Віктора Ющенка, не кажучи вже про аналогічну структуру Віктора Януковича. Загалом надалі діяльність архівістів у подібних нестандартних ситуаціях
має бути методично чітко оформлено, а набутий досвід – узагальнено.
З інших проблем у цій сфері – комплектування ЦДКФФА відеодокументами Дирекції телепрограм Верховної Ради України: для перезапису на
професійні відеокасети першочергового масиву документів архіву бракує
50 тис. грн. Загальна ж ситуація ускладнюється тим, що зміна більшістю
установ і організацій – утворювачів кіновідеофотофонодокументів форми
власності – з державної на приватну – фактично позбавила цей архів
будь-яких засобів впливу на процес передавання на державне зберігання
зазначених типів документів. Очевидно, тут слід приводити законодавство
у відповідність з існуючими реаліями.
Мають місце й інші стратегічні проблеми у сфері комплектування. Варто
зазначити про одну з них, вже згадувану на минулорічній підсумковій колегії.
ХХ століття відійшло в історію. Разом з ним відходить у вічність покоління
людей – свідків страшних катаклізмів минулого століття – Голодоморів,
Голокосту, депортацій, колективізації та інших “експериментів” тоталітарних
режимів, Другої світової війни – з концтаборами, гетто, окупацією, рухом
Опору. На наших очах зникає унікальна можливість докорінно розширити
джерельну базу знань про минуле століття. Йдеться про “усну історію”,
якою за традицією професіонально займаються у нас майже виключно
етнографи, подеколи – академічні й університетські історики.
Безсумнівно, безпосереднім обов’язком архівістів має стати організація
(спільно з місцевими університетами, академічними установами, краєзнавчими осередками, музеями) широкомасштабної програми збирання
усних свідчень про ключові події минулого століття. Якщо з довоєнними
катаклізмами питання практично вирішено – у сенсі майже тотального
зникнення покоління свідків і жертв, скажімо, Голодомору, то для кардинального розширення джерельної бази про щоденне життя й побут населення України за часів окупації ще залишається унікальна можливість
організації масштабного збирання усних свідчень. Нами вже опрацьовано
програму опитування; про методику та організаційні й технічні моменти
йтиметься на спеціальному семінарі. Невблаганний час забирає від нас ціле
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покоління свідків, і якщо не ми, і не зараз, цього вже не зробить ніхто. Ми
безповоротно втратимо потенційний масив унікальних джерел, зокрема про
окупаційний період у роки Другої світової війни, повоєнне повсякденне
життя міста й села та суспільні трансформації. Ми не маємо права не сприйняти цього виклику часу.
Ще одна проблема у сфері комплектування пов’язана із здоровим
консерватизмом галузі, яким ми пишаємося, але який подеколи обертається
проти нас. Ми мусимо нарешті відійти від стереотипів 60–80-х років і
усвідомити свою відповідальність за весь НАФ, незалежно від місця зберігання його документів, як це декларовано в Законі, але жодним чином не
здійснюється на практиці. Фактично поза увагою, без контролю й централізованого державного обліку залишаються значні документальні масиви,
які, поза сумнівами, є складовими НАФ. Слід без зволікань розпочати
складання державного реєстру і проведення енергійного фронтального
обстеження ретроспективних зібрань таких “нетрадиційних і незвичних”
для архівістів установ, як, наприклад, Кіностудія Довженка, Центр захисту
культурної спадщини від надзвичайних ситуацій при Міністерстві надзвичайних ситуацій (нагадаю, це архів Чорнобильської зони), десятки музеїв
образотворчого мистецтва й художніх галерей, меморіальних музеїв і квартир (особові архівні фонди діячів культури, митців), громадських архівів
типу Музею-архіву та документаційного центру українського самвидаву
при Міжнародному благодійному фонді “Смолоскип” (створений 1988 р.,
до нього за короткий час перевезено весь архів українського самвидаву й
українського правозахисного руху, який комплектувало протягом багатьох
років видавництво “Смолоскип” у США). У Львові на цілком аматорських
засадах формується архів Товариства вояків УПА. У Запоріжжі функціонує
філія академічного Інституту української археографії та джерелознавства,
якою сформовано унікальний копійний архів документів РДАДА обсягом
500 тис. одиниць зберігання, які зберігаються у вигляді мікро- та цифрових
копій, описуються й систематизуються. Нещодавно стало відомо про
створення Національного електронного архіву преси. Ці громадські й
приватні архіви ми мусимо, як мінімум, відстежувати, реєструвати, пропонувати їм співпрацю. Слід визначитись з тим, на яких засадах це здійснюватиметься.
Досі не стали предметом пильної уваги керівників державних архівів реєстрація та облік документів НАФ у фондах музеїв і бібліотек,
тобто “позаархівної частини НАФ”. На сьогодні ми не маємо повного
й достовірного державного реєстру музейних та бібліотечних установ,
що зберігають документи НАФ, не кажучи вже про постійний супровід
такого реєстру. Оперуючи поняттям “Національний архівний фонд”
у сенсі сукупності документів державних архівів, ми залишаємо поза
увагою десятки тисяч унікальних документів XVI–XX ст. у фондах місцевих краєзнавчих і літературних музеїв. Вони потребують нашої опіки,
кваліфікованого описування, а подеколи – ідентифікації, особливо у провінційних музеях. Нерідко ці раритети виставляються як експонати (за
музейною термінологією) у відкритій експозиції, як, наприклад, гетманські
універсали XVII–ХVIII ст. у Полтавскому краєзнавчому музеї, невідомий
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список Третього литовського статуту 1588 р. у Сосницькому краєзнавчому
музеї. У музеях зберігаються сотні особових архівних фондів видатних
діячів культури, десятки тисяч унікальних фотодокументів, особливо періоду Другої світової війни.
Формальний підхід до реєстрації, проведення анкетування силами самих
працівників музеїв не дадуть коректних результатів хоча б огляду на те,
що великий масив давніх документів, формально датованих XVI–XVIII ст.,
насправді є сучасними копіями документів з державних архівів, а, з іншого
боку, унікальні рукописні книги ХVII–XVIII ст. подеколи обліковані як
малоцінні друковані видання.
Другий рік поспіль ми намагаємося організувати цю роботу, але, на
жаль, більшість директорів поставилася до неї як до другорядної.
Чи є в нас чіткий план дій стосовно мережі народних архівів? Що
являють собою 11 зареєстрованих приватних архівів у Дніпропетровській,
Донецькій, Харківській областях?
Особливого підходу потребує архівний фонд НАН України. За поодинокими винятками (це передусім Інститут рукопису та Інститут архівознавства НАН України, які за останні півтора десятиліття фактично повністю
інтегрувалися до системи державних архівів), на загал академічні архівні
зібрання сприймаються керівництвом інститутів якщо не як приватна, то як
корпоративна власність, але аж ніяк не державна; про існування НАФ або
базового архівного закону 2001 р., нормативно-методичної бази там просто
не знають. Вони самі до нас не прийдуть. Ми мусимо йти до них.
Існує й проблема трудових архівів. Минулого року значно активізувалася
робота архівних установ щодо забезпечення зберігання соціально значущих
документів громадян. Кількість трудових архівів у регіонах України потроїлась: зараз їх уже 324. Цьому сприяло затвердження Держкомархівом
“Примірного положення про Трудовий архів”, поширення досвіду деяких
областей. Крім цього, для зберігання документів ліквідованих підприємств і
організацій архівним відділам райдержадміністрацій і міських рад виділено
додатково майже 5 тис. м2 та відповідну кількість працівників. Проте
проблему остаточно не вирішено. Три сотні архівів – це лише незначний
відсоток від потреби. Державні й комунальні архіви і далі змушені приймати
на зберігання непрофільні документи: минулого року у прийнятому ними
масиві документів майже половину становили документи з особового
складу.
Упродовж останніх років погіршився стан роботи з документами в
установах. Одна з причин – відсутність внутрішнього контролю за роботою
діловодних і архівних підрозділів підвідомчих установ з боку міністерств
та інших центральних органів. Не розробляються відомчі нормативнометодичні документи з архівної справи та діловодства.
Необхідно орієнтувати міністерства на розроблення нових відомчих
переліків документів, типових і примірних номенклатур справ, інструкцій
з діловодства, впровадження технологій електронного діловодства, організацію корпоративних семінарів з цих питань.
Сьогодні в усі сфери управлінської діяльності активно впроваджуються
електронні документи, електронний документообіг. Опрацьовано проекти
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Національної програми інформатизації, Загальнодержавної програми
“Електронна Україна”, Програми впровадження електронного документообігу, електронного цифрового підпису. Питання нашої готовності до
комплектування архівними електронними документами набуває особливої
актуальності.
Минулого року у ході масштабного обстеження понад 24 тис. установ,
тобто 66 відсотків від загальної кількості установ – джерел комплектування
державних і комунальних архівів, вдалося окреслити коло проблем у сфері
електронного документообігу в установах. Серед них такі: недостатнє фінансове та матеріально-технічне забезпечення; відставання нормативнометодичного забезпечення роботи від інформаційно-технологічного; відсутність єдиних вимог щодо технічного, апаратного, телекомунікаційного
рівня оснащення, регламентації типів носіїв інформації і форматів для
архівного зберігання електронних документів; недостатнє кадрове забезпечення управління спеціалістами з інформаційних технологій, що, у свою
чергу, зумовлено неможливістю адекватно оплачувати їхню роботу.
Серйозного опрацювання з урахуванням величезного світового досвіду
потребують питання експертизи цінності, обліку, умов зберігання, проблеми
автентичності електронних документів, які на Заході уже названо терміном
“fragile” – крихкий.
На тлі цих проблем стає зрозумілим стратегічний характер розроблення
концепції Національного електронного архіву.
На жаль, загальмувалася робота із законодавчого врегулювання питань
діловодства. Підготовлений робочою групою Держкомархіву минулого
року законопроект про діловодство було повернуто Кабінетом Міністрів із
серйозними зауваженнями. І вже кілька місяців до нього ніхто не торкався.
Ситуація має бути негайно виправлена.
Наступна сфера – інформаційна діяльність.
За сучасних умов підвищення ефективності інформаційної діяльності
державних архівів це – найбільш дійовий спосіб обґрунтовано довести, що
архіви є більш значущими від пересічної культосвітньої установи, вони
мають вагоме міжгалузеве значення.
Наочні приклади з недавнього минулого – створення потужної Інтернетвиставки Держкомархіву про події Помаранчевої революції; надання необхідної ретроспективної інформації у період напруження навколо о. Тузли
і відкриття в Урядовому будинку відповідної документальної виставки.
Такі заходи засвідчують: архіви не можуть бути на маргінесі сьогоденного
бурхливого політичного життя. Воно вимагає від нас рухатись у фарватері
подій.
Найнагальнішим нашим завданням є й використання архівної інформації
з метою соціального захисту громадян. Це відповідальне завдання і громадянський обов’язок архівістів. Не можна забувати, що імідж архівів в очах
пересічного громадянина створюється не амбітними й гучними акціями або
фундаментальними виданнями, а повсякденною роботою із заявами громадян, із задоволення їхніх потреб у підтвердженні нарахувань заробітної
плати, окремих фактів життя.
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Упродовж останніх 15-ти років архівісти доклали чимало зусиль задля
забезпечення виконання запитів громадян, пов’язаних з реабілітацією
жертв тоталітарного режиму, компенсаційними виплатами колишнім “остарбайтерам”, вдосконаленням пенсійного законодавства.
Позаминулого року ледь намітилася тенденція до зменшення обсягів
довідкової роботи, але пенсійна реформа викликала новий шквал звернень
до архівів. Цілком закономірно, що й нині, коли пенсійні виплати підлягають
перегляду з метою їхньої диференціації та відновлення соціальної справедливості, ми маємо не зменшувати темпів цієї роботи.
Від локальних баз даних, ситуативно створених в архівах для оптимізації
пошуків певних груп документів (соціального або генеалогічного характеру),
слід переходити до інтегрованих міжархівних баз.
У зв’язку зі зростанням кількості довідок про заробітну плату та введенням не узгодженої з нами інструкції Пенсійного фонду, якою передбачено надання державними архівами тільки архівних довідок, а не засвідчених ксерокопій відомостей, нам потрібно налагодити систему наших
взаємин з цією інституцією. Не можна вважати нормальною ситуацію, коли
пенсіонери мають ходити по колу між державним архівом і відділенням
Пенсійного фонду, вимагаючи нових і нових довідок. Проблема потребує
негайного вирішення відповідним відділом Держкомархіву.
Якщо перше завдання є пріоритетним у царині соціальних напрацювань
державних архівів, нашим внеском у захист інтересів соціально вразливих
верств населення, то створення глобальної системи удоступнення архівної
документної інформації орієнтоване вже на суспільство загалом. Колосальні
обсяги та особливості організації цієї інформації є причиною того, що
використаною можна вважати лише її мізерну частку. Актуалізація архівних
ресурсів, власне, і є підтвердженням нашого “суспільного мандата” – забезпечення інформаційних потреб суспільства у ретроспективних даних.
Шляхами реалізації цього “мандата” є як традиційна видавнича діяльність (публікація путівників, довідників та інших інформаторів про склад
і зміст архівних фондів), так і розвиток українського ретроспективного
інформаційного сегмента всесвітньої мережі Інтернет, повноцінне представлення в ньому інформаційних ресурсів Національного архівного фонду
України.
На жаль, ці шляхи ми долаємо з надзвичайною напругою. Започаткована
ще 2000 р. програма видання довідкової літератури реалізована хіба на
третину. Маємо в цій царині архівні “довгобуди”: Путівник Держархіву
Тернопільської області, який уже третій рік поспіль ніяк не побачить світ;
реєстри фондів ЦДАВО (нагадаю, останній довідник цього архіву побачив
світ 1984 р.) та Держархіву Закарпатської області (перший довідник за
всю історію цього архіву), які мали вийти друком ще минулого року;
другий том путівника ЦДАМЛМ; анотований реєстр описів Держархіву
Черкаської області; Путівник першого з галузевих архівів – МВС, який за
нового керівництва міністерства має великі шанси побачити світ. Загалом,
у редакційному портфелі Держкомархіву – вже низка підготовлених довідників. З огляду на це керівникам архівів слід активізувати пошуки спонсорів
для їх видання.
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Усі довідники по архівах, що з’являються не лише у традиційному, книжковому форматі, але й в електронному, належать до найбільш запитуваних у
користувачів. Другим з рейтингових розділів веб-порталу є “Документальні
виставки оn-line”, третім – “Архіви України”, з анотаціями про склад і зміст
документів конкретних архівів. За кілька років наш веб-сайт перетворився
на потужний інформаційний ресурс обсягом 400 МБ та 10 тис. веб-сторінок.
Кількість його відвідувачів становить понад 500 осіб на добу (бл. 200 тис.
на рік).
Одне з ключових завдань у сфері забезпечення доступу до архівних
ресурсів – кардинальне оновлення англомовної частини нашого веб-порталу,
тобто найбільш рейтингового його сегмента. Необхідно якнайшвидше
виставити в Інтернеті 200-сторінковий масив довідкової інформації про склад
і зміст документів державних архівів; на сьогодні, в цій частині порталу
маємо лише англомовний перелік архівів з контактною інформацією.
Стратегічним у руслі концепції про інтегративну функцію тематичних
та видових довідників загальнонаціонального рівня нині можна вважати
напрямок підготовки зведених міжархівних довідників корпусного, тобто
максимально повного, наповнення. Першочерговим завданням є негайне
опрацювання масиву зібраних документів про події Помаранчевої революції
й підготовка зведеного довідника, який логічно доповнить тритомне документальне видання, що його готує Верховна Рада за дорученням спікера
Володимира Литвина. Презентаційний блок із кількох сотень зразків зібраних
архівістами документів, з архівом публікацій у світовій пресі та Інтернетресурсів (бл. 60 веб-сайтів) включно, уже виставлено у спеціальному розділі
на нашому веб-порталі. Сюди включено також фотодокументи, зразки
зібраної агітаційної продукції, політичну карикатуру, графіті на незвичних
носіях – камені, бетоні, пенопласті, склі, на парканах і щитах, навіть на
сміттєзбірних контейнерах. Оперативно свої ресурси надали для презентації
передусім ЦДКФФА, державні архіви Київської, Миколаївської, Одеської,
Донецької областей, м. Києва. Методичний супровід видання без зволікань
має забезпечити галузевий інститут.
У рамках Року України в Польщі перед нами стоїть проблема корпусної
реєстрації архівної полоніки – польська сторона чітко виконує аналогічні
зобов’язання, ми ж здебільшого ставимося до цього дещо зневажливо.
Знову наголошу на необхідності серйозного опрацювання “позаархівної
частини НАФ” – музейних і бібліотечних архівних та рукописних зібрань
для другого тому видання “Архівні установи України”. Координацію цієї
роботи покладено на галузевий інститут, але про істотні зрушення говорити
не доводиться.
З огляду на лавиноподібний потік генеалогічних запитів особливої
актуальності набуває підготовка зведеного міжархівного довідника про
метричні книги всіх конфесій, відомості про всі переписи населення
XVIII–XX ст., а також інші типи документів, що містять інформацію генеалогічного характеру.
Виокремлюється й питання зарубіжної архівної Україніки в наших
архівах. Зрозуміло: перш ніж запроваджувати програму реєстрації архівної
спадщини України за межами держави, ми маємо зареєструвати те, що вже
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зібрано у нас упродовж чотирьох останніх десятиліть, адже мікрофільми
з-за кордону почали надходити до нас із 60-х років.
Слід активізувати роботу над довідниками про розсекречені архівні
фонди, а також втрачені й переміщені архіви.
Один із перспективних міжнародних проектів – це всесвітній довідник
по архівах тоталітаризму під назвою “Архіви прав людини”. З огляду
на наше історичне минуле було б нелогічним відмовлятися від подібного
престижного проекту.
У рамках відзначення 60-ї річниці завершення Другої світової війни ми
маємо невдовзі видати корпусні довідкові публікації – “Архіви окупації”
та каталоги фотодокументів періоду війни й окупації.
Одним із перспективних напрямів є розвиток ринку архівних послуг,
що надаються через мережу Інтернет. Щойно прийнято відповідне рішення
колегії Держкомархіву щодо переліку послуг інформаційно-консультативного характеру, які надаватимуться державними архівними установами
громадянам та юридичним особам. Ідеться про ініціативне інформування
фізичних та юридичних осіб щодо складу і змісту ретроспективної інформації шляхом публікації відповідної інформації на власних веб-сайтах,
а також веб-порталах та сайтах Держкомархіву, місцевих органів влади;
надання інформаційно-довідкових та консультативних послуг щодо наявності документів певної тематики та за певні історичні періоди; пошук ретроспективної інформації за Інтернет-публікаціями на власних та сторонніх
веб-сайтах; надання на платній основі копій окремих документів та їх
тематичних добірок (документальних виставок).
Запорукою просування в цьому напрямі є вдосконалення комп’ютерної
оснащеності системи, адже наше бачення перспектив у цьому питанні –
насамперед електронне робоче місце дослідника в читальному залі (на
сьогодні маємо на всю систему лише кілька таких місць, а їх має бути не
менш як 10 у кожному читальному залі), а також інформаційно насичений
і постійно оновлюваний веб-сайт кожної архівної установи. Тільки такими
заходами ми зможемо досягти реальної актуалізації інформаційних ресурсів
Національного архівного фонду.
Новаторським шляхом актуалізації ретроспективної інформації можуть
стати заходи з оприлюднення даних, які зберігаються в архівах і пов’язані
з трагічними датами і подіями в історії України, насамперед Голодомором
1932–1933 рр., участю України у Другій світовій війні, Визвольними змаганнями впродовж століть. Шляхами реалізації цього завдання мають
стати підготовка й видання навчальних хрестоматій (добірок документів)
для середньої та вищої школи на зразок існуючих у ФРН, Ізраїлі, деяких
інших державах, де подаються змістовні архівні документи. Такі завдання
є новими, незвичними у рамках традиційної архівної роботи, але слід опановувати ними, оскільки саме архіви визначені суспільством як комутатори
ретроспективної інформації.
Професійним обов’язком архівіста є подальші зусилля з концентрації
розкиданих по світах архівів української діаспори та еміграції, яким протягом найближчих 10–15-ти років загрожує загибель, а також документів
історико-культурної спадщини українського народу, які потрапили за кор-
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дон. Розвивати такі зусилля слід, очевидно, як на загальноукраїнському
рівні, через Держкомархів, так і заходами регіональних держархівів. Цікаві
напрацювання є в цій царині у держархівів Тернопільської, Херсонської
областей. Останній, зокрема, ініціював переговори з відомим меценатом
Е. Фальц-Фейном щодо передавання до своїх сховищ родинного архіву
засновників заповідника Асканія-Нова. Сподіваємося, що спільними зусиллями МЗС, Держслужби контролю за переміщенням культурних цінностей
та Держкомархіву ми вирішимо це питання, але на порядку денному –
створення галузевої програми повернення архівів як складової міжгалузевої
Програми повернення культурних цінностей в Україну, роботу над якої доручено розпочати нам, Мінкультури, МЗС, НАН України. Шляхами вирішення
цього завдання мають бути встановлення ділових контактів з громадськими
й науковими інституціями діаспори, окремими українцями за кордоном, які
зберегли такі документи. Успішній реалізації програми сприяло б створення
спеціалізованого Архіву української діаспори та еміграції.
Нині магістральним шляхом, яким рухаються архівні служби, передусім
європейських країн, є побудова Національної архівної інформаційної системи. Кінцева мета – створення повноцінного й універсального інструмента
доступу до архівних ресурсів держави у мережі Інтернет.
На першому етапі опрацьовуються архівні ресурси на найвищому,
інституційному рівні, тобто на рівні архівної установи. Опублікований
п’ять років тому вперше за роки незалежності зведений довідник “Архівні
установи України” (обсягом 250 стор.) утворив електронне ядро вебсайту Держкомархіву. (Довідково: друге видання цього довідника лише
по центральних і регіональних державних архівах, підготовку якого
щойно завершено, складає грубий том у 1 тис. сторінок). Цей етап нами
пройдено. На порталі представлено всі 34 державні архіви – центральні та
областей, міст Києва і Севастополя, низку галузевих архівів, десять найбільших академічних та університетських архівосховищ, а також музеї, що
зберігають документи.
Наступний етап – представлення архівних ресурсів держави на пофондовому рівні, тобто зведений електронний каталог архівних фондів. Кількість об’єктів – бл. 200 тисяч. На сьогодні в рамках спеціальної галузевої
програми “Архівні фонди України” опрацьовано понад 60 % загального
масиву фондів. За таких темпів мусимо не пізніше наступного року завершити створення електронних каталогів усіх центральних і регіональних
архівів. Але вже зараз мусимо розпочинати інтеграцію локальних сегментів каталога в загальнодержавний. Випереджаючи запитання щодо браку
цільового фінансування, недостатніх технічних ресурсів, щодо систематичного ігнорування пропозицій Держкомархіву до Національної програми
інформатизації і т. п., зазначу, що цілком посильним завданням на сьогодні
є створення базової моделі інтегрованого електронного каталога з двох–
трьох архівів (скажімо, 5 тис. фондів) і апробація його в Інтернеті. Саме
це завдання має стати пріоритетним у 2005 р. для відділу інформаційних
технологій Держкомархіву.
Третій етап – створення електронного комплекту описів архівних
фондів з інформацією на рівні одиниці зберігання. У нас їх – близько
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600 тис. Оцифровування інвентарів слід починати негайно, паралельно із
завершенням робіт на попередньому етапі. Оскільки більшість розвинутих
країн успішно подолала два перші етапи, зараз наші колеги, передусім у
Європі, Канаді, США, інтенсивно зайняті саме цим. У світі спостерігається
своєрідне змагання між найамбітнішими національними архівними службами: хто першим завершить цей етап. Якщо не брати до уваги маленькі
країни з мінімальною архівною спадщиною, то першість, безумовно, належить Національному архіву Канади; стрімко тим самим шляхом крокують
польські архіви, які представили в Інтернеті вже 12 700 інвентарів своїх
фондів – 15 % загального обсягу. Нагадаю, масштаби Національного архівного фонду України у 10 разів перевищують польські. Тим не менше, чим
далі ми відсуваємо початок цієї роботи, тим безнадійніше перетворюємося
на архівних аутсайдерів у світі.
Четвертий етап пов’язаний із безперервним, по суті, процесом оцифровування документів. Тут маємо “хорошу” перспективу – у нас їх не менше
5 млрд. Обсяг цифрових копій, виставлених на веб-порталі, складає бл. 3 тис.
одиниць. Такими є реалії, що визначають не лише наше обличчя у світі, але
й ті завдання, ті нові виклики, що сьогодні постають перед нами.
Окремо слід зупинитися на проблемі розсекречування документів.
Попри загальну позитивну картину (на тлі сусідів ми виглядаємо не найгірше: у Росії відсоток засекречених документів сягає 60 %, у Казахстані –
5 %, у нас – 1,1 %) нещодавно проведене обстеження і висновки, до яких
прийшла колегія в січні цього року, є невтішними. Завершивши масштабне
розсекречування наприкінці 80-х – на початку 90-х років, ми фактично
зупинилися 10 років тому, поточне розсекречування проводиться мляво і
подеколи бездумно й безініціативно. Інакше як реліктами консервативної
свідомості не можна назвати пропозиції одного з наших архівів замінити
гриф “таємно” на гриф “дск” для таких документів: довоєнних та повоєнних
списків фондів, соціалістичних зобов’язань відділу секретних фондів на
1946 рік, переліки архівних справ з історії селянських повстань під час
реформи 1861 р.
Серед питань, що потребують нормативного врегулювання, – питання
правомірності прийняття архівними установами самостійних рішень щодо
розсекречування документів у разі відсутності фондоутворювача та його
правонаступника чи відсутності у фондоутворювача в даний час режимносекретного органу або ж через нинішню недоступність колишніх фондоутворювачів тощо.
Частину проблем розсекречування архівних документів спричинено
позицією деяких установ-фондоутворювачів чи їхніх правонаступників,
що ухиляються під цілком надуманими приводами від конструктивного
співробітництва в цих питаннях з державними архівами. Прикрі проблеми,
зокрема, виникали з керівництвом МВС із проблеми розсекречування
цвинтарних книг із записами про поховання німецьких військовополонених,
через що ми були змушені ініціювати урядове рішення про передання
масиву цих документів до системи державних архівів.
У деяких областях виникають непорозуміння з цих питань з обласними
управліннями СБ України, на вимогу яких навіть доводилося повертати
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розсекречені документи на таємне зберігання (Держархів Івано-Франківської
області). Надмірними є обсяги документів, що залишаються на секретному
зберіганні, у держархівах Дніпропетровської, Одеської, Чернігівської
областей (від 3,5 до 5 відсотків), у той час як у Держархіві в Автономній
Республіці Крим документи, що містять державну таємницю, становлять
0,02 відсотка. Наявний в окремих держархівах позитивний досвід розсекречування конкретних груп документів, навіть за існуючої нормативної бази,
профільним підрозділом Держкомархіву не аналізується і не поширюється.
Тому колегія визнала за необхідне розроблення спеціального Порядку
перегляду грифів секретності документів державних архівів, на базі якого,
сподіваємося, цю роботу вдасться інтенсифікувати.
Що ж до стереотипного сприйняття втаємниченості, закритості архівів,
вкоріненого у свідомість людей за часів тоталітаризму, то тут не можна не
згадати обурливих випадів на нашу адресу з боку п. Наталки ДзюбенкоМейс, автора статті “Пережить и рассказать”, з підзаголовком: “Віктор
Ющенко о голодоморе, архивах и возвращении памятников” у популярному
часопису “День” (11 лютого). Цитую: “Западные гуманитарии первое, о
чем просили меня во время встреч: открыть украинские архивы”. Далі йде
малозрозумілий приклад, коли західний учений за великі гроші намагався
“выкупить или хотя бы скопировать переписку князя Курбского со своей
любовницей, которая хранится в одной из львовских библиотек”. І це при
тому, що, мовляв, “библиотека – не спецархив, доступ открыт для всех”.
У тому, що цю маячню друкує поважний інтелектуальний столичний
часопис, що цей стереотип не подоланий, винні ми: ми надто скромні,
ми не проводимо масштабних PR-акцій, не рекламуємо себе. Сотні документальних виставок ми щороку проводимо переважно у стінах архіву;
анотований довідник “Розсекречені архівні фонди” (їх понад 6 тис.) ми
готуємо до друку лише зараз.
На продовження теми іміджу архівіста зазначу, що однією з невирішених
ключових, базових проблем на рівні філософії архівної справи, на рівні
ментальності архівіста є проблема самоусвідомлення кожним державним
архівом унікальності своїх зібрань і, відповідно, самоідентифікації і саморепрезентації в архівному сегменті Інтернету. Попри культивовану десятиліттями маргінальність і повну тотожність окремих елементів архівної
системи, в результаті чого архіви галузі нагадують однаково прибрані
ліжка в армійській казармі, кожен архів має виокремити блок знакових
документів, що становитимуть його візитну картку, опрацювати їх, описати,
опублікувати, включно з англомовним перекладом, оцифрувати, виставити
в Інтернет. Безумовна першість у таких блоках має належати найдавнішим
документам: ХІІІ–ХVI ст. – для двох історичних архівів, XVIII – початку
ХІХ ст. – для регіональних архівів.
Упродовж останніх років в Інтернеті, фактично – завдяки зусиллям
національних архівів та національних архівних служб, з найдавніших та
унікальних документів, що перетворилися на національні символи, національні клейноди, сформувалися яскраві й неповторні, по суті, віртуальні
портретні галереї держав і націй, якими пишаються народи. Сотні таких
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оцифрованих документів ознайомлюють світ з історією і культурою,
наприклад, Польщі.
З іншого боку, особливої популярності набувають публікації такого
жанру, як комплексні академічні видання одного документа (зрозуміло –
унікального для архіву, регіону, держави) – факсиміле оригіналу, транслітерація, переклад сучасною українською та іноземними мовами, історичне,
текстологічне дослідження пам’ятки.
У сфері міжнародної діяльності однією з пріоритетних програм є
дальше інтегрування державних архівів України до світового архівного
співтовариства. Ідеться передусім про засвоєння та адаптацію міжнародного
законодавства і практики роботи у сфері архівів та діловодства, насамперед
електронного. Минулого року ми провели в Києві засідання Комітету з
правових питань Міжнародної ради архівів, яке стало непересічною подією
як для нас, так і для членів комітету з різних країн Європи та Азії, – вони
вперше мали змогу ознайомитися з нашими законами в архівній та інформаційній галузях, а потім у відкритій дискусії порівняти їх зі своїм національним законодавством.
Цього року ми запланували проведення в Україні засідання Консультативної ради керівників державних архівних служб країн – учасниць СНД,
Євразійського відділення МРА. Визнається, що цей захід стане корисним
з точки зору наших інтеграційних інтенцій.
Проблеми науково-дослідної роботи.
На нинішньому етапі розвитку галузевої науки архіви й архівісти (а для
них, власне, і було свого часу створено інститут) вправі чекати виходу на
новий рівень аналізу, узагальнення, синтезу і прогнозування ситуації у сфері
архівної справи і діловодства.
Передусім ідеться про те, що на підставі вивчення досліджуваності тих
чи інших проблем (у тому числі й зарубіжними архівознавцями та документознавцями), аналізу актуальності цих проблем для сучасної української архівістики інститут має визначити ряд пріоритетних досліджень для
галузевої науки. Ці пріоритети повинні знайти концентроване відбиття
у відповідних розділах Державної програми розвитку архівної справи і
діловодства.
Зрозуміло, що й сама Програма, її концепція, структура та конкретне
наповнення абсолютно не можуть визначатись і розроблятись без ідей,
пропозицій, обрахунків, виконаних на основі наукового аналізу. Це для
інституту завдання № 1. Колеги, очевидно, передусім очікують на якнайшвидше розроблення методів лікування наших архівів, архівних документів
на мікробіологічному рівні. Діагнози, поставлені науковцями в результаті
навіть вибіркових обстежень сховищ, свідчать: архіви хворіють. Термінового
втручання фахівців потребують, зокрема, актові книги ЦДІАЛ.
У проблемах забезпечення збереженості актуальним залишається пошук
досконаліших методів страхового копіювання документів, а, точніше, інформації. Можливо, тут не варто винаходити щось оригінальне, а лише знайти
з наявного прийнятне саме для архівіста і саме за нинішніх умов.
Для українських архівознавців прийшов час долучитися до розв’язання
проблеми максимального видового розширення кола джерел, що відо-
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бражають масштабні суспільні процеси, події, явища. Тут необхідні напрацювання або пристосування і поширення вже наявних нетрадиційних методів збирання, відбору і навіть створення відповідних джерел. Та ж “усна
історія”, те ж ініціативне документування. Адже наша дійсність багато
в чому принципово відрізняється від тієї, коли вироблялися нині діючі
принципи і методи експертизи та комплектування.
Слід, зрештою, спробувати розібратися з одним із основних об’єктів
архівної справи – Національним архівним фондом. Фундаментальні дослідження в цьому напрямі можуть дати відчутні імпульси для нашої практичної
діяльності.
Серйозне завдання інституту – методичне і практичне забезпечення
підготовки низки архівних довідників. Це передусім уже згадувані зведені
тематичні довідники про розсекречені архівні фонди, особові архівні
фонди, церковні фонди, архіви української еміграції, втрачені й переміщені
архівні фонди та інші. Це – нове покоління путівників по архівах. Але зараз
мова йде не просто про методичний супровід, але й ініціювання подібних
проектів. Або ж методичне опрацювання проблеми оцифровування описів
з подальшим виставленням їх в Інтернет.
Ще більше науково-методичних проблем потребують розв’язання
у створенні архівної інформаційної системи, в публікації документів в
електронному вигляді, підготовці Інтернет-виставок.
Ще одна проблема – економіка архівної справи і діловодства. Ми зараз
господарюємо за принципом: “за будь-яку ціну”. Весь час волаємо, що грошей бракує. І це так. Але, скільки ж необхідно для сталого розвитку, ніхто
не скаже. А маркетинг діяльності архіву? І, нарешті, проблема переведення
нашої галузевої науки на самоокупність. Таке завдання чітко визначив
уряд. І це не є внутрішньою проблемою лише інституту – це проблема
всієї нашої системи.
З огляду на відсутність цільового фінансування та ігнорування пропозицій Держкомархіву в державних програмах, пов’язаних з інформатизацією,
у галузі вже котрий рік поспіль продовжується “стихійна інформатизація”,
результатом якої є ситуативні, а не системні зрушення. За базовими
показниками (наявність спеціальних підрозділів, обладнання локальних
мереж, електронної пошти і доступу до Інтернет, виділених каналів зв’язку,
серверів, власних веб-сайтів та сторінок на веб-сайтах обласних державних
адміністрацій) спостерігається істотне нарощування. Так, в архівах протягом
2004 р. на 60 % збільшилася кількість комп’ютерів. Якщо в 2003 р. один
комп’ютер припадав на 13 працівників, то нині цей показник доведено до
8,5 осіб. Водночас такі темпи не можна вважати задовільними з огляду
як на стрімке зростання обсягів інформації в сучасному суспільстві, так і
нагальної потреби забезпечити комп’ютером кожне робоче місце. Спеціальні
підрозділи із впровадження інформаційних технологій створено лише в
шести архівах, з яких три є центральними.
Третину наявних комп’ютерів об’єднано в локальні мережі, що функціонують уже в 17-ти установах (у тому числі 4-х центральних та 11-ти регіональних архівах). У 19-ти архівах локальні мережі відсутні.
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У системі функціонують 8 виділених серверів (у тому числі в державних
архівах трьох областей: у Донецьку, Хмельницькому, Чернігові).
Спостерігається також цілком закономірна кореляція між наявністю
фахівців відповідної кваліфікації й оптимальністю витрачання коштів у цій
сфері: там, де комп’ютери об’єднано в локальні мережі, купується значно
менше принтерів, а ті, що встановлені, як правило, значно якісніші, надійніші
й продуктивніші, їхня експлуатація (витратні матеріали, обслуговування)
коштує значно менше порівняно з дешевими струменевими або матричними
принтерами. В деяких установах за наявності сучасних комп’ютерів відсутня
локальна мережа, в результаті кількість принтерів дорівнює кількості
комп’ютерів, що ніяк не можна вважати оптимальним.
Практично завершено підключення державних архівів до мережі
Інтернет, що передбачено нормативною базою (Укази Президента України
від 21 липня 1997 р. № 663 “Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 17 червня 1997 року “Про невідкладні заходи щодо
впорядкування системи здійснення державної інформаційної політики та
удосконалення державного регулювання інформаційних відносин”, від
14 липня 2000 р. № 887 “Про вдосконалення інформаційно-аналітичного
забезпечення Президента України та органів державної влади”, від 31 липня
2000 р. № 928 “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної
інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї
мережі в Україні”, у якому, зокрема, поставлено завдання “завершення
підключення до цієї мережі [Інтернет] наукових установ та організацій,
навчальних закладів, архівів, бібліотек, музеїв та інших закладів культури,
включаючи розташовані у сільській місцевості”). При цьому із 32-х установ
лише 11 мають підключення до Інтернету постійними каналами зв’язку
(у тому числі 4 центральних установи підключено через Держкомархів у
комплексі споруд по вул. Солом’янській, 24), решта – 21 архів – підключено
до мережі через телефонний канал.
П’ять установ мають власні веб-сайти, решта – сторінки на веб-порталі
Держкомархіву та сайтах обласних державних адміністрацій.
Абсолютно неприпустимим явищем є відсутність електронної пошти в
ЦДНТА, державних архівах Житомирської та Київської областей.
Суттєвий поступ спостерігається у виконанні стрижневої галузевої
програми “Архівні фонди України”, що передбачає створення електронної
версії Центрального фондового каталога. За станом на кінець 2004 р. до бази
введено понад 120 тис. фондів, що становить 63 % від загальної кількості
фондів.
За умови збереження таких темпів перший етап галузевої програми –
створення локальних сегментів зведеного електронного каталога – реально
може бути завершено протягом 2005–2006 рр. Водночас необхідно
констатувати, що відділом інформаційних технологій Держкомархіву забезпечується лише поточний супровід роботи на місцях, натомість не розпочато
інтеграцію локальних сегментів до зведеної інформаційної системи.
Ця програма без вагомих на те причин, попри наявність кадрових ресурсів та обладнання, взагалі не виконується у трьох архівах – державних
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архівах Запорізької, Одеської, Тернопільської областей (таким чином, близько 25000 фондів програмою не охоплено).
Подальша стратегія реалізації програми має стати предметом спеціального розгляду на засіданні колегії Держкомархіву.
Проблеми фінансування.
З року в рік у Міністерстві фінансів ми намагаємося вибороти право
на забезпечення мінімальних потреб галузі. Вже котрий рік поспіль
не вдається налагодити конструктивної співпраці з апаратом Мінфіну,
який беззастережно відкидає абсолютну більшість наших пропозицій
у бюджетних запитах. Без кардинальної зміни механізму формування
бюджету галузі на рівні погодження у профільних структурах Мінфіну
ми й далі щороку будемо не набувати, а втрачати національне надбання.
Прикладів цьому достатньо. Формально щорічне збільшення бюджетних
асигнувань відбувається майже виключно за рахунок фонду заробітної
платні та нарахувань. Хронічно недофінансовуються статті на утримання
архівних установ, не кажучи вже про кошти на розвиток. Без цього ж, з
урахуванням накопичувального характеру архівної системи, вона приречена
на деградацію. Тут діють не просто економічні закони, а елементарні закони
фізики.
Не можна сказати, що ми вичерпали всі можливості залучення позабюджетних коштів – у деяких архівах вони сягають третини від бюджетного
фінансування, в той час як в інших складають мізерну частку бюджету, але
ці можливості, зрозуміло, не є безкінечними. Середній показник по галузі
становить на сьогодні бл. 10 %.
Найголовніше ж – у людей формується стійке і небезпідставне переконання, що державі архіви непотрібні, попри те, що в статті 3 архівного
Закону записано: “держава гарантує умови для зберігання, примноження
та використання Національного архівного фонду”.
Отже, наші сукупні потреби, які дозволять “закрити” питання з довгобудами – завершити реконструкцію та будівництво приміщень у регіонах –
складають близько бл. 25 млн. грн. капітальних видатків (нагадаю, це
архіви 7 областей та м. Севастополя).
Реконструкція комплексу споруд центральних архівів щорічно потребує
10–20 млн. упродовж кількох років, якщо ми не плануємо черговий
довгобуд.
Для вирішення першочергових завдань зі створення страхового
фонду, встановлення та модернізації охоронної і пожежної сигналізації,
забезпечення архівів спеціалізованими підрозділами охорони, радикальної
модернізації спеціального та комп’ютерного обладнання потрібно не менш
як 20 млн. грн.
Сукупний же бюджет галузі на сьогодні становить бл. 30 млн. грн.
Для порівняння – це бюджет одного Берлінського земельного архіву,
який за параметрами співставний з Київським обласним архівом. Такими
є ці невтішні цифри.
Що ж до стабілізаційного фонду цільового характеру для галузі, то
він оцінюється орієнтовно у 50 млн. грн., які мають бути передбачені
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Державною програмою, без фінансування якої ми будемо й далі жити і
працювати з постійним відчуттям катастроф у дедалі глибшій деградації
базових елементів архівної системи.
Коротко про основні, актуальні проблеми у кадровому забезпеченні
галузі.
Негативні фактори й тенденції спричинені в цій сфері значною мірою
непрестижністю професії, невідповідністю її статусу, матеріального забезпечення та соціального захисту рівню покладеної на неї відповідальності.
Навіть статус державної служби не посилює привабливості архівної
професії, особливо для молоді, не зупиняє відтоку частини висококваліфікованих спеціалістів. Плинність кадрів сягає нині 12 %.
Продовжується процес старіння кадрів; кількість архівістів пенсійного
та передпенсійного віку становить майже половину.
Кадрова політика за цих умов має передбачати здійснення таких
заходів:
– організацію безперервної перепідготовки та підвищення кваліфікації
шляхом створення галузевого Центру підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації;
– формування державного замовлення на підготовку спеціалістів;
– впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
навчання з метою досягнення випускниками рівня володіння новими
інформаційними технологіями та іноземними мовами.
Серйозною перспективою можуть бути залучення молодих фахівців до
міжнародних архівних проектів, у тому числі за участю наукових установ,
створення кадрового резерву та планування службової кар’єри працівників.
Таких проектів є багато, необхідно лише вміти знайти їх, а тут на заваді
стає, на жаль, тотальне незнання англійської мови. До речі, у Польщі керівник архівної служби пані Наленч повелася свого часу як “залізна леді” й
домоглася, що навіть старше покоління державних службовців в апараті
вивчило англійську мову, не кажучи про молодь.
На жаль, ми зіткнулися зараз із ще одним негативним проявом кадрової
політики – спробами подекуди тотально замінити керівників усіх рівнів
без конкретної індивідуальної оцінки їх професійних, ділових і людських
якостей. Такий підхід навряд чи може бути плідним і конструктивним. Там,
де це буде розходитися з нашою оцінкою якостей та діяльності місцевих
колег-архівістів, ми будемо допомагати новій владі отримати об’єктивну
інформацію і прийняти зважені рішення.
Що означає для архівістів перемога “Помаранчевої революції”? Прихід
до влади нових людей, розпочата ними зміна владних структур у руслі
проголошеної зміни суті влади – явище багатопланове і для нас у такому
вигляді – нове, тому на ньому варто зупинитися окремо.
Передусім, те, що у професійному плані лежить на поверхні – адміністративно-територіальна реформа – потягне за собою ліквідацію і реорганізацію
багатьох структур, а отже, необхідність термінового впорядкування і приймання до державних архівів великої кількості документів. Ми мусимо бути
готовими це зробити.
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Більше того, під час цієї реформи не виключається ліквідація окремих
державних архівних установ. Ми маємо подбати про збереження архівних
комплексів і надання їм відповідного організаційно-правового статусу,
збереження професійного кістяка – знавців фондів.
Прихід на керівні посади нових, часто молодих людей знову актуалізує
проблему, гострота якої практично не зникає (по суті, головну проблему
архівної справи), – роз’яснення тим, від кого залежить доля архівів, їх
справжньої ролі й місця в суспільстві та державі, у цивілізованій модерній
державі, показ і розкриття колосального інформаційного потенціалу архівів.
Водночас потрібне вміння чітко, зрозуміло й обґрунтовано сформулювати
найнагальніші потреби архівів, пояснити, чому раніше ці проблеми не
розв’язувалися, і якими втратами загрожує стагнація в цій сфері.
У будь-якому випадку, в абсолютної більшості архівістів немає жодних підстав відчувати себе винними перед будь-ким. Чесно виконуючи
свій обов’язок перед народом і вічністю, ми забезпечили збереження ввіреного нам надбання. У складних перипетіях політичної боротьби ми дотримувалися норм міжнародного етичного кодексу архівістів: захистити архівні
документи від використання як зброї, засобу шантажу і брудних технологій.
Ми докладаємо всіх зусиль, або зібрати й зберегти документальні свідчення
епохи.
Я глибоко переконаний, що більшість архівістів радо сприйняли і
підтримали революційні зміни у суспільстві і пов’язують з новим етапом
державотворення серйозні надії і сподівання.
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Проект
СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від _____ 2005 р. № _____

КОНЦЕПЦІЯ
Державної програми розвитку архівної справи в Україні
на 2006–2010 роки
І. Проблема, для розв’язання якої розробляється
Програма, та аналіз причин її виникнення
Ця Концепція визначає основні засади Державної програми розвитку
архівної справи в Україні на 2006–2010 роки.
Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної
сфер життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні,
правові, технологічні, економічні та інші питання діяльності юридичних
і фізичних осіб, які пов’язані із нагромадженням, обліком, зберіганням
архівних документів та використанням архівної інформації. Найцінніші
архівні документи, що відображають історію духовного і матеріального
життя Українського народу та інших народів і мають неминуще значення,
складають Національний архівний фонд (НАФ), що налічує понад 54 млн.
одиниць зберігання. Він є надбанням української нації, складовою світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства. Держава
гарантує умови для зберігання, примноження та використання Національного
архівного фонду, сприяє досягненню світового рівня в розвитку архівної
справи.
Для забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи
і діловодства в Україні створена і функціонує система архівних установ,
яка складається із 789-ти архівних установ, з них 642 – державної та
147 – комунальної форми власності.
У сучасних умовах суттєво зростає роль документаційно-інформаційного
забезпечення управлінських процесів, документального підтвердження прав
громадян на соціальний захист та забезпечення права фізичних і юридичних
осіб на доступ до інформації.
Ринкові відносини створили масовий сектор недержавного документотворення і документообігу, який зачіпає інтереси мільйонів громадян.
Є потреба в захисті інтересів держави щодо документів, створених державними суб’єктами господарювання. Перетворення архівних документів
на товар вимагає встановлення дійового державного контролю за станом
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їх збереженості. Чималу низку проблем створює поширення електронного
документотворення та документообігу.
Проте сучасний стан архівної справи викликає глибоке занепокоєння,
є вагомою підставою для вжиття кардинальних заходів.
Матеріально-технічна база державних архівних установ морально і
фізично застаріла, не відповідає сучасним стандартам і потребам. Лише
половину державних архівних установ забезпечено приміщеннями й обладнанням, які відповідають нормативним вимогам щодо зберігання документів
та роботи з ними. Ще гіршим є становище в архівних підрозділах та службах
діловодства підприємств, установ і організацій. Значно знизився статус цих
структур, погіршилось їх матеріальне і кадрове забезпечення.
Упродовж тривалого часу не ведеться будівництво сучасних архівосховищ, не виробляються спеціалізоване технологічне обладнання, матеріали
для забезпечення збереженості документів.
Загальний занепад матеріально-технічної бази зберігання архівних
документів спричинює систематичне виникнення в архівах надзвичайних
ситуацій.
Найтрагічнішою за наслідками подією стала пожежа в Кам’янецьПодільському міському архіві, внаслідок якої знищено або серйозно
пошкоджено близько 100 тис. одиниць зберігання унікальних документів
Національного архівного фонду кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.
У Державному архіві Одеської області склалася ситуація, що в будьякий час може спричинити другу, після пожежі в м. Кам’янці-Подільському,
гуманітарну катастрофу європейського масштабу. Технічний стан будівлі
цього архіву унеможливлює її використання для зберігання архівних
документів і перебування в ній працівників.
Загрозливим для збереженості документів НАФ є стан комплексу
споруд центральних державних архівів у м. Києві. Будівлі потребують невідкладних ремонтних робіт, стан частини архівосховищ є аварійним. Робочі
ресурси інженерних мереж і комунікацій комплексу вичерпано. Системи
зовнішнього і внутрішнього енергозабезпечення не витримують виробничого
навантаження, що зростає внаслідок впровадження обчислювальної техніки,
використання іншого профільного обладнання.
Оснащення архівосховищ державних архівних установ не відповідає
чинним правилам. В основному відсутні сучасні засоби пожежогасіння,
охоронна і протипожежна сигналізація, не вдається витримувати оптимальний температурно-вологісний режим зберігання документів, забезпечити
їхню фізико-хімічну збереженість через відсутність у сховищах вентиляції,
вимірювальних приладів і систем кондиціювання. Протягом багатьох років
не проводиться робота зі страхового копіювання документів – переведення
інформації на іншу основу з метою її збереження у випадку втрати або
пошкодження оригіналів, а також відновлення згасаючих текстів, проведення
якісної реставрації документів тощо.
Загальний стан протипожежної захищеності абсолютної більшості
архівних приміщень є вкрай незадовільним.
Через нестачу матеріально-технічних, фінансових і трудових ресурсів
архівні установи не в змозі планомірно і повноцінно поповнювати НАФ,
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насамперед сучасними видами документів, задовольняти на належному
рівні зростаючий попит громадян, держави і суспільства на ретроспективну
документну інформацію, а також створити необхідні умови для роботи з
документами архівістів і користувачів.
Сучасна ситуація характеризується стрімким нарощуванням обсягів
документації, що спричинено кардинальними соціально-економічними
реформами. Процес реорганізації та ліквідації державних установ та
організацій привів до передачі до державних архівів значних масивів
документів.
У той же час архівосховища заповнено на 97 %. Відсутність вільних
площ не дозволяє провадити комплектування архівів документами. У
архівних підрозділах підприємств, установ, організацій понад встановлені
строки зберігається близько 1 млн. 600 тис. справ.
Не запроваджено державну реєстрацію документів приватних архівних
зібрань як складової НАФ.
НАФ не поповнюється копіями документів з історії України, які зберігаються в архівах інших країн.
Не впроваджуються новітні інформаційно-комунікаційні технології.
Реальною є загроза безповоротної втрати значного сегмента цінної інформації – електронних документів та інших ресурсів в електронному
вигляді.
Потребують державної підтримки підготовка архівних кадрів і проведення наукових досліджень у галузі архівознавства, документознавства та
інформатизації.
Існує невідповідність між зростаючою потребою суспільства в документній інформації та можливостями архівних установ у її задоволенні.
Вирішити всі ці проблеми без достатнього і стабільного бюджетного
фінансування неможливо. Між тим, щорічні бюджетні запити державних
архівних установ враховуються не повною мірою.
Наявність комплексу матеріально-фінансових, організаційних, кадрових
проблем вимагає концептуального підходу до їхнього вирішення на основі
програмно-цільового методу.

ІІ. Мета та основні завдання Програми
Мета розроблення державної цільової програми – сприяння в реалізації
державної політики на пріоритетних напрямах розвитку архівної справи,
концентрації на цих напрямах фінансових, матеріальних, інших ресурсів,
виробничого та наукового потенціалу, а також у координації діяльності
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для розв’язання найважливіших проблем документноінформаційної сфери.
Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку архівної
справи є:
– зміцнення матеріально-технічної бази державних архівних установ
для забезпечення гарантованої збереженості документів НАФ;
– внесення до НАФ усіх цінних архівних документів, що є надбанням
української нації;
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– удосконалення законодавства з архівної справи та діловодства;
– створення для всіх громадян рівних можливостей щодо одержання
інформації за документами НАФ;
– організація централізованого зберігання електронних документів та
інформаційних ресурсів;
– створення архіву для зберігання документів української діаспори;
– запровадження сучасних інформаційних технологій, створення системи
інформаційних ресурсів, інтегрованої у світовий інформаційний
простір;
– генерування інформаційних продуктів на рівні міжнародних стандартів;
– розвиток галузевих фундаментальних і прикладних наукових досліджень, методики і технології архівної справи;
– підтримка економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації архівних працівників, підвищення їх соціального статусу;
– підготовка та підвищення кваліфікації архівних працівників, створення
галузевого центру підвищення кваліфікації працівників.

ІІІ. Шляхи та засоби
розв’язання проблеми
Можливі кілька варіантів розв’язання проблеми збереженості національної архівної спадщини України.
Перший варіант – участь державних архівних установ у інших державних програмах.
На сьогодні архівні установи беруть участь у реалізації окремих завдань,
визначених у Програмі збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000–
2005 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України № 1716
від 15 вересня 1999 р., Державній програмі розвитку музейної справи на
період до 2005 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України
№ 442 від 30 березня 2002 р., Програмі розвитку краєзнавства на період
до 2010 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України № 789
від 10 червня 2002 р., Державній програмі розвитку культури на період до
2007 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України № 1235
від 6 серпня 2003 р.
Готується проект Державної програми повернення архівних цінностей
в Україну.
Однак у рамках цих програм вирішуються лише окремі проблеми і
завдання державних архівів, забезпечується незначна кількість напрямів
їхньої діяльності. До того ж, зазначені програми фінансуються вкрай незадовільно і частина з них завершується у цьому році.
Другий варіант – прийняття і виконання регіональних програм розвитку
архівної справи. На даний час розроблені і діють 15 таких регіональних
програм, які частково вирішують проблеми окремих архівів.
Кожен із цих варіантів вирішує певну проблему або вирішує її частково,
але жоден не вирішує проблем архівної справи в комплексі.
Таким чином, розроблення Державної програми розвитку архівної
справи в Україні на 2006–2010 роки спричинене наявністю проблем, роз-
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в’язати які засобами галузевого управління неможливо, отже, є нагальна
потреба в державній підтримці, координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що
забезпечить системність, комплексність та узгодженість у розв’язанні проблеми збереженості документів Національного архівного фонду та розвитку
архівної справи.

ІV. Етапи виконання Програми
Програма реалізовуватиметься в один етап.

V. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
державного бюджету та інших джерел.
Для виконання Програми необхідно близько 455 млн. гривень, або по
91 млн. гривень щороку.

VI. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
– забезпечити умови гарантованої збереженості документів НАФ;
– забезпечити повноцінний захист усіх цінних архівних документів, що
є надбанням української нації;
– створити матеріально-технічні та соціально-правові умови для ефективної роботи архівних установ;
– досягти рівня європейських стандартів зберігання та користування
документами НАФ;
– створити основу для вдосконалення фінансово-економічного забезпечення архівних установ;
– привести нормативно-правову базу сфери архівної справи і діловодства
у відповідність із сучасною системою законодавства;
– підвищити ефективність кадрової політики, професійний рівень архівних працівників;
– створити умови для більш ефективного впровадження в архівних
установах сучасних інформаційних технологій;
– задовольняти в необхідних обсягах потреби громадян, суспільства,
держави в архівній інформації;
– забезпечити створення мережі архівних установ для централізованого
тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до НАФ,
але є необхідними для соціального захисту громадян;
– досягти узгодженості державної та регіональних програм забезпечення
збереженості НАФ.
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О. БЕЗРУЧКО
НОВІ ДОКУМЕНТИ З АРХІВУ СБУ:
ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА
ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
Олександр Петрович Довженко належить до числа тих геніальних
митців, безліч проектів, задумів, планів яких лишилися нездійсненними.
Із сумом про це писав і сам режисер: “Мені дуже шкода, що так мало
зробив по цей день. Часом здається, наче якісь злі сили кружляли над моєю
головою...”1.
Не менш тернистим був і життєвий шлях Довженка. Чесність і безкомпромісність Олександра Петровича, його фанатична любов до України
спричинювали те, що він постійно перебував під наглядом спецслужб (навіть
попри прихильність всесильного Сталіна, який у середині тридцятих років
минулого сторіччя замовив Довженку “українського Чапаєва”2).
Окрім звичних для тих часів доносів “секретних співробітників” і так
званих “анонімок доброзичливців”, перлюстрації пошти (що засвідчують
“Документи діячів літератури і мистецтва з відомчих архівів прокуратури,
суду і органів КДБ України”3) та прослуховування телефонних розмов на
квартирі Довженка (“…часто звонит по телефону в Киев и, как видно из
разговоров…”4), були ще й персональні спостерігачі. Згідно з аналітичним
дослідженням Олега Микитенка “Слідами фальшивої Мельпомени”5, одним
з них був друг родини Довженків Юрій Смолич. А дружина Олександра
Петровича, актриса і режисер Юлія Солнцева, як зазначено в розвідці
Миколи Шудрі “Юлька и ее Запорожець”, не лише “…военные письма
Довженко [...] носила в КГБ”6, але й повідомляла чекістам про деякі інтимні
подробиці сімейного життя, зокрема про те, що він “во сне [...] часто
разговаривает по-украински”7.
“Відкрити” справжнього Олександра Довженка – людину й громадянина,
висвітлити ті сторінки його біографії, що збагачують офіційний образ митця,
допомогли б документи з архівів СБУ та ФСБ Росії.
Нещодавно Державний архів Служби безпеки України розсекретив
двадцять шість документів, які стосуються життя і творчості Олександра
Довженка. Їх можна кваліфікувати за шістьома типами:
І. Аналіз світогляду і настроїв Довженка (док. № 4, 5, 7, 8, 13, 16, 19,
21, 22, 23);
ІІ. Життя Довженка (док. № 12, 15, 17, 18, 20, 26);
ІІІ. Творчість митця (док. № 9, 10, 11);
ІV. Характеристики й деталі біографії найближчого оточення (док. № 24,
25);
V. Службові документи (док. № 3);
VI. Наклепи й рапорти “секретних співробітників” (док. № 1, 2, 6, 14).
© О. Безручко, 2005
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Документи з цього архіву, що публікуються нижче, допоможуть осягнути невідомі раніше сторінки життя і творчості видатного українського
кінорежисера, письменника, громадського діяча.
Довженко О. П. Твори: В 5-ти томах. Т. І. – К.: Дніпро, 1983. – С. 34.
“Пролетарій”. – № 103. – 27 лютого 1935 р.
3
Лист О. П. Довженка до Ю. І. Солнцевої // ЦДАМЛМ України, ф. 1196, оп. 2,
спр. 9, арк. 1.
4
Лист 2-го відділу УДБ НКВС УРСР заступнику начальника ОВ ГУДБ СРСР
Петрову про дружину О. Довженка – Ю. Солнцеву // Державний архів Служби
безпеки України, ф. 11, спр. С-836, т. 2, арк. 24.
5
Микитенко Олег. Слідами фальшивої Мельпомени // Кур’єр Кривбасу. –
№ 123. – Лютий 2000. – С. 143.
6
Шудря Николай. Юлька и ее Запорожец (Беседовала Эмилия Косинчук) //
Аспекты. – № 40 (238). – 1–7 октября. – С. 7.
7
Там само.
1
2

№1
Витяг з оперативного повідомлення Економічного відділу
ДПУ УСРР про режисера О. Довженка
10 жовтня 1929 р.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ В В.У.Ф.К.У.
[…] Много пришлось пережить рабочим при гнете капитала, пока они добились полной свободы и Советской власти.
Много врагов было у них: деникинцы, поляки, Гетман, петлюровцы и
другие, которые с помощью капитала хотели задушить Соввласть, но им это
не удалось…
Среди этих банд, в Петлюровской банде служил как-то командиром гр[аждани]н … Довженко.
Настали красные дни. Банды все разбиты. Рабочие воспрянули духом…
Бросили оружие и взялись за станки, не забывая временами вспоминать военное,
но… Петлюровцам, которые остались без “дела”, тоже захотелось “устроиться
на работу и они… “устроились”.
В В.У.Ф.К.У., на Киевской кинофабрике служит режиссером гр[аждани]н
Довженко, он пользуется там большим “денежным” доверием. Много картин
снималось гр[аждани]ном Довженко. Много денег было на них истрачено,
десятки тысяч рублей, рабочих денег ухлопали они на них, а картины никуда. Почти все они не имеют успеха и валяются среди бракованных картин.
Правда, обидно, что какой-то петлюровец обдирает Советское правительство.
Под этим кроется то, что режиссер Довженко настроенный против Советской
власти, вредит ей. Он мешает провести нам пятилетку и мешает поднять тяжелую индустриализацию *. […]
Может быть, кроме экономической контрреволюции, здесь кроется и политическая контрреволюция, – это нужно проверить, и как можно скорее. Ведь
десять тысяч рублей рабочих денег идут в брак с каждым годом. […]
Верно: **
Державний архів Служби безпеки України, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 12.
Копія. Машинопис.
* Так у документі.
** Підпис відсутній.
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№2
Витяг з оперативного повідомлення Інформаційного відділу
ДПУ УСРР про режисера О. Довженка
26 жовтня 1929 р.
Поведение режиссера Довженко совсем недостойно поведения режиссера
советской фабрики.
Его избалованность влечет за собой лишние расходы и вредно влияет на
работоспособность других режиссеров. Особенно капризничает Довженко при
составлении сметы. Где он никогда не хочет уступить дирекции – в ассигновке
той или иной суммы на какую-нибудь особенную съемку.
Капризничает Довженко и при приемке декорации от художника. Довженко
поставил себя так, что противоречить ему нельзя. Лишь на днях дважды он забраковал декорацию Сельрады, а раз переделал, то естественно снова рабсила,
стройматериал и пр. Декорация не была принята не потому, что она не соответствовала уже произведенным ранее съемкам, а потому, что он – Довженко – считает, что эта декорация не соответствует реальности. Довженко безусловно был
не прав. Декорация могла остаться такой, какой ее представили после первой
переделки. Это можно было доказать путем экспертизы, если бы дирекция не
хотела зря затрачиваться и не боялась обидеть Довженко. Не менее возмутительно то, что дирекция санкционировала приглашение актера Михайлова из
Москвы на роль попа, опять же для Довженко. Никто не посмеет сказать, что
в Киеве нельзя найти подходящего актера (или даже просто типа не актера)
на данную роль. Но так хотел Довженко.
Для съемки “улицы” необходимо было по наряду режиссера обставить две
витрины: одна витрина радио и спорт, другая – галантерейная.
Для того, чтобы обставить витрину галантереей, необходимо было набить
туда галантереи рублей на 600–700. Частники не хотели слушать о прокате, а
один знакомый частник согласился за 300 руб. за два дня проката. […]
На фабрике имеется несколько сценариев Маяковского (поэта), за которые
уплачено большие деньги, а реализовывать их дирекция не собирается, даже
среди работников художественного отдела ходят разговоры, что Вуфку покупала эти сценарии, зная заранее, что ставить их не будет, но покупала потому,
что боялась пера Маяковского. […]
Верно: *
ДА СБУ, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 13. Копія. Машинопис.
* Підпис відсутній.

№3
Висновок про відмову О. Довженку та Ю. Солнцевій
у дозволі на виїзд за кордон
12 квітня 1930 р.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Режиссер Довженко в ВУФКУ работает с 1926 года. За этот период времени им сданы следующие картины: “Сумка дипкурьера”, “Звенигора”, “Арсенал” и “Земля”. Последний фильм вызвал целый поток разноречивых мнений
о ценности картины. Ряд ответственных партийных работников г. Москвы о
картине отзывались как о к[онтр]-р[еволюционном], националистическом фильме (фельетон Демьяна Бедного в Известиях от 4/IV-30 г.).
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Поскольку дискуссия о картине приняла резко политический характер, а это
не могло не повлиять на самого Довженко, считаем, что указанный момент, а
равно и влияние его жены Солнцевой, которое, по нашим данным, чрезвычайно
велико, дает основание полагать, что Довженко с распростертыми объятиями
будет принят за кордоном, где попытаются его соответствующим образом использовать. Есть опасения, что обратно Довженко может не вернуться, а потому
считаем нужным Довженко в выезде за границу отказать.
Поездка Солнцевой абсолютно никакими соображениями не вызывается.
Ей также в выезде следует отказать.
Калнин
Гринер

Ст. уполномоченный ПК
П/уполномоченного

Согласен: Нач. ИНФО П/К.
По заключ[ению] нач. КО ГПУ визу дать.
Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 17. Оригінал. Машинопис.

№4
Витяг з оперативного повідомлення
про висловлювання О. Довженка
13 серпня 1931 р.
§ 21. Довженко сказал: “Война не только неизбежна, она просто необходима. В данное время во всем СССР чувствуется колоссальный застой, жуткое удушье и только одна война сможет влить живую струю в наше болото
социалистической стройки. Необходима какая-то огромная встряска, какая-то
коренная перемена. Возможно, что последствием этой войны будет мировая
революция, но это навряд ли. Скорее всего, ее не будет, потому что западные
рабочие никогда не решатся на активные действия. Просто-напросто, нам
накладут “по первое число”, жесточайшие репрессии будут неизменно сопутствовать вторжению неприятельской армии. Все будет решено в 2-х–3-х месячный срок и наша “доблестная” армия побежит при первом же появлении
неприятельских аэропланов. Куда мы годимся со своими несчастными танками,
броневиками и прочим вооружением. Мы можем драться только копьями и
топорами. Мы дикари. О духе армии тоже говорить особенно не приходится,
ведь все красноармейцы как-никак знают о том, что их семьи на селе живут в
ужасных условиях. Так что защищать существующий строй они будут вовсе
не с таким жаром, о котором кричат на митингах и празднествах”. […]
Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 35. Копія. Машинопис.

№5
Витяг з оперативного повідомлення
про висловлювання О. Довженка
8 жовтня 1931 р.
[…] Довженко: “Это мы делаем картины о новом соцчеловеке. Мы этому
новому человеку “пришиваем” те идеи, тот характер, который нам кажется
лучшим, а никто из нас не взялся за бесстрастное, нетенденциозное изучение
нового человека. Бывши в Запорожье, на Днепрострое, я отчасти познакомился с действительной психологией рабочего молодняка, лучших кадровых и
молодых, и постарше рабочих. И что ж? Я боюсь сделать вывод, но основные
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черты этих людей, это – скот… Они на основное место ставят еду, спанье и
жену. Судьба страны их ничуть не интересует, но для того, чтобы получить
получше покушать – они делают вид, что их интересует социализм, а потом, в
узком кругу, они издеваются над своими руководителями. Последние, в свою
очередь, только формально, официально “верят” в социализм, а дома они – мещане, самые отъявленные мещане. Рабочий класс презирает теперь уж и нас,
интеллигентов, а Сталин хотя и дал лозунг об интеллигенции, но не может
или не хочет ничего сделать, чтобы действительно улучшить нашу, интеллигентов, жизнь. Вот я достал квартиру, отремонтировал, а потом у меня вдруг
забрали почему-то. А потом будут мне говорить об улучшении отношения к
работникам ума…”. […]
Верно:

Гуревич

Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 36. Засвідчена копія. Машинопис.

№6
Витяг з оперативного повідомлення
про О. Довженка
10 січня 1932 р.
[…] Довженко только что вернулся с Кавказа. Не отснявши ни одного
кадра, Довженко зато привез много возмутительных анекдотов – контрреволюционной болтовни по адресу т. Сталина и других вождей партии. Так, например, Довженко в узком кругу рассказал, что он слышал от ответственных
партийцев в Тифлисе такие слухи:
а) “Сталин – педераст”;
б) “мать Сталина – проститутка”;
в) “Когда Сталин приезжал в Тифлис, он назвал свою мать потаскухой
и прогнал от себя” и т. д.
Со времени возвращения Довженко в его квартире (в “Паласте”) и его
комнаты на фабрике снова стали центром скопления неработающей богемы,
здесь распространяются подобные вышеприведенным “анекдоты”, здесь усиленно высмеивается руководство ВУСППа, причем все это носит оттенок якобы
советский, перемешивается с другими разговорами и т. д. […]
Там само, ф, 11, спр. С-836, т. 1, арк. 49. Копія. Машинопис.

№7
Витяг з оперативного повідомлення
про висловлювання О. Довженка
4 березня 1932 р.
[…] Довженко говорит, что буржуазия обращается так с рабочим недаром,
так как отсюда она имеет экономический эффект. Далее он переходит на
Горького, которого он не любил читать, но ему понравились лишь слова в статье
к “московским рабкорам”-“ударникам” – “Товарищи, Вы строите социализм,
а ненавидите друг друга, – потом поправился, – не уважаете друг друга, что у
нас нет человечности в обращении”, – выводит Довженко. […]
Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 53. Копія. Машинопис.
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№8
Витяг зі спецзведення ДПУ УСРР
про реагування літераторів м. Києва
на постанову ЦК ВКП(б) від 23 квітня 1932 р.
Без дати
СПЕЦСВОДКА
О РЕАГИРОВАНИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ КРУГОВ
НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) от 23/IV–1932 года
Постановление ЦК о перестройке литературно-художественных организаций
произвело в литературных кругах гор. Киева различные впечатления.
Советская часть литературного мира отнеслась к этому постановлению
весьма сочувственно и положительно: в частности, ВУССПовцы в основной массе
также за постановление, но до последнего времени открыто не высказывались.
Попутчики также положительно расценивают это постановление ЦК, считая, что оно вызвано следующими причинами:
1. Необходимо аргументировать в литературной практике произведениями,
а не декорациями и резолюциями, к которым так часто прибегали ВУССПовцы
и молодняковцы;
2. Время прекратить “перманентные” заседания, подшивание протоколов
и проч. канцелярщину и заняться художественным творчеством;
3. Пора ликвидировать групповые ссоры и грызню, мешающие работать
и вносящие личные интересы в принципиальную критику, базировавшуюся
до последнего времени “на корешковских началах” – своего хвали, чужого
бей. […]
Антисоветская часть литераторов, по вполне понятным причинам, отнеслась
к упомянутому постановлению ЦК скептически.
Такие литераторы, как […] Довженко расценивают это постановление как
банкротство, провал прошлой художественной политики партии, в частности,
провал линии Сталина.
Довженко, например, по этому вопросу высказался так:
“Так значить ліквідували (ВУСПП і РАПП)... Давно пора... Далі так жити
й працювати не можна було... Творчість занепала... містецтво загинуло... Давно
вже час було припинити “кивання дрючками сопливеньких (цебто критика з
перегибами)”.
[…] Для характеристики настроений литераторов приводим также разговор
между литераторами – работниками кинофабрики…
Довженко: “У Харкові колишні ВАПЛІТОВці ходять і вишикують, поздоровляючи, глузуючи ВУССПовців – “Христос Воскресе”, приємна великодня
пісенька.
Хоча із цього нічого не вийде... Фактично ніяких змін не буде, все залишиться по старому, тільки не буде вже підстав ріжним бездарам спекулювати
своїм ВУССПовським білетом...”.
[…] Суммируя изложенные данные о реагированиях литературных кругов
г. Киева на постановление ЦК о перестройке литературно-художественных
организаций, констатируем, что советская часть литераторов приняла указанное
постановление с удовлетворением, а антисоветская часть отнеслась к нему
скептически, считая это постановление провалом прежней художественной
политики партии.
Зам[еститель] нач[альника] КОО ГПУ
(Каминский)
Нач[альник] СПО
(Чердак)
Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 55–58. Копія. Машинопис.
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№9
Рапорт оперуповноваженого 4-го відділення
СПВ ОДПУ Шиварова начальнику СПВ ОДПУ Молчанову
про враження від перегляду кінофільму О. Довженка “Іван”
6 листопада 1932 р.
НАЧ[АЛЬНИКУ] СПО ОГПУ – тов. МОЛЧАНОВУ
Оперуполномоченного 4 отд[еления]
СПО ОГПУ Шиварова Н. Х.
РАПОРТ
Доношу, что согласно Вашего распоряжения, сегодня, 6/XI-[19]32 г., я был
на закрытом общественном просмотре звукового кинофильма “Иван” – выпуск
Укрфильма, автор-режиссер – Довженко.
О самом фильме сообщаю:
1. Текст фильма на украинском языке, поэтому мне он был недоступен
в своей основной части: момент вербовки рабочей силы в деревне для Днепростроя и важнейшие моменты из сказанного героем фильма – Иваном. Вот
почему, с уверенностью дать окончательную оценку я не могу.
2. Что же касается только немой стороны, то тема картины: реконструкция
психологии крестьянства под руководством пролетариата, осуществляющего
индустриализацию советской страны.
Задача: показать первые шаги этой реконструкции.
3. Основной недостаток картины: она недостаточно убедительна, несколько
плакатно-поверхностна. Есть отдельные моменты, представляющие несомненный идеологический провал:
а) Кадры, показывающие бег через плотину к конторе, матери убитого рабочего (несчастный случай). Мать бежит в момент работы. На каждом шагу
угрожают раздавить ее самою краны, паровозы и т. д. Возможная катастрофа
вызывает тревогу за женщину. Неизбежно появляется мысль о том, как несчастен деревенский житель в хаосе индустриальной стройки.
б) Немножко смягчен образ прогульщика показом его склонности к деревенской идиличности: 1) в кадрах, показывающих прогульщика с удочкой и
2) в кадрах, показывающих, как подгоняемый упреками в прогуле, передаваемых по радио, прогульщик забывает свой страх и, остановившись, с нежностью
поднимает и нюхает потерянный возле дороги букетик полевых цветов. Аналогичный кадр имеется при первом показе прогульщика – с цветком в руке.
Со всем тем, если нет соображений, вытекающих из оценки текста, я считаю картину допустимой к показу на экране.
Оперуполномоченный 4 отд[еления] СПО ОГПУ

Шиваров

Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 69–70. Оригінал. Машинопис.

№ 10
Супровідний лист щодо перегляду
кінофільму О. Довженка “Іван”
17 листопада 1932 р.
В дополнение к нашему № 1200 от 5/ХІ-32 г. сообщаем, что нами о фильме
“Иван” были проинформированы директивные инстанции, в результате чего
была выделена специальная комиссия с нашим представителем для просмотра
и удаления из картины наиболее политически невыдержанных кадров.
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В настоящее время по Украине картина демонстрируется в исправленном
виде.
Кроме этого в Ц.О. КП(б)У “Коммунист” дана исчерпывающая критика
картины “Иван”.
Приложение: Копия нашей/рецензии и перечень удаленных из картины
кадров.
Нач. СПО ГПУ УССР

Кривец

Нач. 2 отделения СПО

Долинский

Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 68. Оригінал. Машинопис на бланку.

№ 11
Перелік кадрів,
видалених з кінофільму “Іван”
згідно з постановою спеціальної комісії ЦК КП(б)У
[Листопад 1932 р.]
ПЕРЕЧЕНЬ
УДАЛЕННЫХ КАДРОВ ИЗ КАРТИНЫ “ИВАН”,
СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ЦК КПбУ
1. Изъять кадр – рука из черной кассы тянет прогульщика.
2. Исключить реплику прогульщика “довольно народ мучить, пятилетка
в один год”.
3. Исключить реплику репродуктора о хлебе и сале.
4. Изъять кадр с цветком после черной кассы.
5. Изъять в речи прораба Бигуна в столовой слова: “Масло 15, сало –
16”.
6. Исключить реплику Ивана “правильно” на речь прораба о “ужас,
ужас”.
7. Изъять немую сцену реагирования нескольких рабочих, которые
слушали разговор прораба.
8. Изъять сцену обращения к Ивану положительного прораба.
9. Изъять кадр приема Ивана в партию.
10. Изъять кадр выступления прогульщика на собрании до жеста, где он
одевает фуражку.
11. Сократить такие кадры:
а) беготню матери убитого ударника по ж. д. пути;
б) прохождение ее через большое количество дверей, оставив только
двое дверей;
в) кадры – смычка прогульщика с прорабом;
г) кадр – где мать проходит через весь зал к трибуне;
д) кадр – беготни прогульщика вокруг черной кассы и от радиорепродукторов.
В е р н о: Підпис нерозбірливий
Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 79. Заcвідчена копія. Машинопис.
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№ 12
Довідка про О. Довженка оперуповноваженого
4-го відділення СПВ ОДПУ Терновської
Квітень 1934 р.
Довженко Александр Петрович, 1894 г., происходит из г. Чернигова,
беспартийный, б[ывший] учитель, образование высшее – по специальности
сценарист-кинорежиссер.
Живет в Москве с января 1934 года, до того времени находился на Украине. Работал в Одессе, Киеве, Харькове и др[угих] городах.
По данным из документов лич[ного] дела Довженко до 1918 г. учительствовал в Житомире и Киеве, затем работал в Житомирском губвоенкомате, был
зав[едующим] Житомирской партийной школой в 1920 г., в мае отступил с
Красной армией в Киев, при поляках был в подполье; в 1921 г. откомандирован
из Губнаробраза в Наркоминдел, выехал в Польшу квартирьером посольства,
в 1922 г., после приезда посольства в УССР, был направлен секретарем консульства УССР в Берлин – здесь уволился и поступил в художественную школу
в Шарлотенбурге; в 1923 г. вернулся в Харьков, работал до 1926 г. в газете
“Вести” ВУЦИКа как художник; с 1926 г. работает как кинорежиссер. В 1929 г.
и 1930 г. вновь был за границей: Берлин, Париж, Лондон – в командировке.
[...] Довженко в 1917–[19]18 гг. был учителем в Житомире, высказывал
себя сторонником националистического, украинофильского движения, был при
Скоропадском его адъютантом; в 1919 г. из Киева отступил с украинской армией в Польшу, в 1921 г. вернулся в Житомир, был арестован ЧК и приговорен
к высшей мере, но был освобожден по требованию ряда видных работниковукапистов, вошедших в КП(б)У.
По официальным справкам в 1919 г. Житомирской Губ. ЧК рассматривалось дело активного петлюровца Довженко Александра Астровича (а не
Петровича).
[...] Довженко, якобы сын помещиков, был в коммунистической партии,
выбыл, причины неизвестны.
Находясь в командировке за границей в 1930 г. Довженко имел дело по
перемонтажу и перепрокату своих фильм[ов] с представителями Меркурфильма
в Праге, который являлся гетмановским офицером. Довженко написал официальное письмо Воробьеву в Берлин, что Меркурфильм является “украинским
агитпропом” и переделал его фильм так, что они приобрели совершенно другой
характер (очевидно, националистический-украинофильский).
[…]
Довженко предлагали остаться за границей, но он этого сделать не захотел.
Внешне Довженко все это время держался вполне советски.
В кругу же немногих, близких лиц, высказывал крайне отрицательные суждения о нашей стране, о положении интеллигенции в ней, заявлял, что ей не
предоставлено никаких прав, противопоставлял положение интеллигенции на
западе, рабочих расценивал как “скот”, “быдло”, указывал, что для них основное “спанье, еда, жена” и социализм им не нужен, – они, если и сочувствуют
ему, то лишь из “скотских” побуждений.
Отмечены случаи и прямых контрреволюционных высказываний, как, например: “Село гибнет, вымирает, есть нечего, под Киевом восстание, в Узбекистане война, а комиссары в Москве веселятся… пир во время чумы”.
Довженко не прочь рассказать и контрреволюционный анекдот, в частности, рассказывал к[онтр]-р[еволюционные] анекдоты против т. Сталина.
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Довженко поставил ряд картин: “Сумка дипкурьера”, “Звенигора”, “Арсенал”, “Земля” и “Иван”. Два последние фильмы вызвали широкий отклик в печати, причем партийными кругами они были признаны контрреволюционными
националистическими фильмами.
В среде националистической интеллигенции были отмечены положительной оценкой.
[…] Довженко был на Украине центром, вокруг которого группировалось
громадное количество художественно-творческих работников, в частности
на его квартире постоянно собирались: Ржешевский (режиссер-сценарист),
Гавронский (преподаватель киноинститута), Бажан, Фальковский, Улицкая,
Такке и другие, которые характеризуются агентурой, как “правые попутчики”.
Громадную роль в жизни и действиях Довженко играет его жена – актриса Солнцева (исполняла главную роль в “Аэлите”), которая является дочерью,
якобы, какого-то видного члена а[нти]с[оветской] политпартии, участвовавшего
в контрреволюционном заговоре и сидевшего в Бутырках.
Солнцева настроена антисоветски, резкими выпадами критикует все, что
делается партией.
Она считает, что на Украине Довженко травили, т. к. “они не терпят людей, поднимающихся выше среднего уровня”, и переезд Довженко в Москву
объясняет желанием избавиться от этой травли.
Оперуполном[оченный] 4 отд[еления] СПО ОГПУ

Терновская

Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 75–78. Оригінал. Машинопис.

№ 13
Витяг з оперативного зведення
про висловлювання О. Довженка
Без дати
[…] *
С необычайной ненавистью относится и к т. Сталину, называя его такими
словами, которые я затрудняюсь воспроизвести. Д[овженко] полагает, что
существование искусства при современном строе невозможно. Например
я, – говорит он, – поставил бы такой фильм, который бы заставил весь мир
содрогнуться от ужаса.
Я показал бы сто пятьдесят миллионов голодных людей, питающихся
соей и капустой, и показал бы горсточку сытых, тупых маньяков, которые,
основательно наевшись в закрытых столовых, проповедуют голодным
социализм и морочат им голову бреднями об успехах строительства. Я показал
бы население Киева, читающее сообщение об открытии Днепровской электростанции при свете коптилок и примусов, на которых варят отбросы, питающие
их. (Противопоставление населения и лиц, прикрепленным к закрытым
столовым, а также понимание электрофикации сильно напоминает мне тот
же сценарий Лопатинского). Д[овженко] говорил мне, что он, конечно, лишен
возможности ставить подобные фильмы, в тех фильмах, которые он ставит,
в частности в “Иване”, имеющем внешне весьма благополучную идеологию,
он пытается дать некоторые отражение своих взглядов. Так, например, бесконечный показ пейзажей днепровских далей и т. п. кадров, заснятых в центре –
эстетическом плане (вся первая часть), должны отразить всю грусть Д[овженко]
по прекрасной его стране.
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Наоборот, все построение второй части, как в плане композиции кадров,
так и монтаж, говорят о бессмысленности, нелепости и хаотичности всего
строительства.
Я хотел, – говорит Довженко, – показать зрителю бесконечную вереницу
всех этих механизмов, лебедок, подъемных кранов и т. п., мечущихся в полном
хаосе, чтобы зритель ощутил всю бессмысленность подобного строительства,
почувствовал ненависть, подкрепленную его собственным голодным
желудком и усугубленную нелепой смертью рабочего, убитого бадьей (второе
соревнование). […]
Верно:
Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 66. Копія. Машинопис.
* Початок документа відсутній.

№ 14
Витяг з оперативного повідомлення
про настрої групи “національних демократів”
Без дати
[…] * Група української контрреволюційної нацдемовщини в кінематографії – це цілий організований процес, ціла система роботи контрреволюційних
нацдемів на культурно-ідеологічному фронті.
Всі вони між собою організаційно зв’язані. Те філософське й ідейно-політичне спрямовання кіномистецького процесу, що висувається одним учасником групи, обов’язково буде підтримано в інших формах, всіма іншими
учасниками.
Мета роботи групи: спрямувати культурно-національне будівництво лінією
національно-буржуазного розвитку. Вихолощувати революційний більшовицький, пролетарсько-клясовий зміст цього будівництва. Боротись за створення
самостійної, націонал-демократичної України.
Боротись за свій вплив на культурно-ідеологічному фронті, зокрема по
лінії підготовки кадрів, організаційно приличуючи до себе те студентство й
професуру, що своєю роботою може допомагати розвиткові нацдемовського
руху. Зокрема, в кіноінституті ширити свій вплив на надійні талановиті сили,
що вже в певній мірі зроблено. Студентство: Лисогорко Ян, Крикун Григорій,
Шеренц, Сасім Микола та інші, починають схилятись перед культом Довженко
як божка української кінематографії і наскрізь просякуються контрреволюційнонацдемовською ідеологією. Вся робота, дякуючи нацдемовським лекторським
силам нацдемовщини, в кіноінституті спрямовується лінією контрреволюційної
нацдемовщини, з орієнтовною точкою на “єдино-правильний” метод в кінематографії – творчий метод О. П. Довженка.
Своєю творчою роботою в кінематографії вони приносять великі матеріяльно-економічні збитки і ідеологічно-політичну шкоду.
Їхня творча продукція наскрізь просякнута творчим методом ідейно-політичних тенденцій контрреволюційної нацдемовщини.
Через творчий метод О. Довженка вони намагаються спрямувати всю роботу українського кінематографічного процесу. Творчий метод О. Довженка
вони оголосили за орієнтовний, за домінантний метод доби, що в принципі
суперечить політиці партії в ділянці мистецького літературного і взагалі культурного процесу. Ввесь ідеологічно-культурний процес переплітається творчими
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методами українського контрреволюційного націонал-демократичного руху. В
кінематографії цей виступ прийняв організаційний характер, внаслідок чого
була створена група контрреволюційних нацдемів у кінематографії, що саме
цією лінією і спрямовує кінематографічний процес.
Через свою творчу практику на культурно-ідеологічному фронті, через висування ідеї українського месіянізму група кінематографічних нацдемів своєю
контрреволюційною практикою хоче досягти свого ідеалу – “самостійности
нації” як державної форми націонал-демократичної державности.
Цей процес розпочавсь давно. Організаційних форм він набрав приблизно
25–26 року.
Він розпочався з того часу, коли Довженко на сторінках журналу “____
________” ** – цього органу української націоналістичної літератури, коли
Довженко, не заперечуючи контрреволюційних теорій месіянізму, “геть від Москви”, “орієнтація на культурно-психологічну Европу” – хвильовизм – виступив
з нацдемівською статтею про стан образотворчого мистецтва на Україні. […]
Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 45–46. Копія. Машинопис.
* Початок документа відсутній.
** Так у документі.

№ 15
Витяг з оперативного повідомлення
про настрої О. Довженка
21 жовтня 1937 р.
[…] Первый известный фильм “Звенигора”, поставленный по сценарию
Ю. Тютюнника и М. Иогансена, ваплитовцы во главе с М. Хвылевым встретили
очень дружелюбно, а другой фильм, “Арсенал”, был встречен националистамиписателями враждебно. Л. Курбас не скрывал своей ненависти к О. Довженко.
Это на Довженко так повлияло, что он отошел от ваплитянской публики.
[…] После “Земли” националисты-писатели снова начали восхвалять Довженко, но выступления прессы, отдельное выступление Д. Бедного, вызывали в
Довженко раздражение и беспокойство. Работал тогда редактором на фабрике
явный троцкист, который не раз в своих выступлениях, а особенно, в своих
речах, выступал против политики партии – Макотинский. Этот человек вместе
с кинорежиссером Гавронским часто бывали у Довженко, поддерживали его
раздражительность по поводу критики “Земли”, говоря, что действительные
художественные произведения сейчас неприменимы, что гений О. Довженко
будет осужден на гибель.
У Довженко собирались – И. Бабель, Макотинский, Б. Загорский, Ф. Такке,
Гавронский, Д. Демуцкий. Вокруг Довженко в это время старательно крутились
троцкисты Гавронский и Махотинский.
[…] Надо сказать, что в это время Авербаховско-Шустовская компания
тоже особенно разгулялась и О. Довженко, чтобы избегнуть ее ударов, говорил
даже с Микитенко о вступлении в ВУСПП, но Микитенко отнесся к Довженко
враждебно и Довженко прекратил всякие разговоры о ВУСПП. Бывая часто
в Москве, О. Довженко подружился там с В. Маяковским, С. Эйзенштейном.
В Киеве он встречался с М. Демченко, Г. Ланчевским. Выехав после “Земли”
за границу, на общественном просмотре этого фильма был В. Винниченко, но
Довженко с ним не встречался.
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В Париже он подружился с художником Глущенко – эмигрантом, очень дружил с В. Винниченко, а теперь вернулся в Советский Союз и живет в Москве,
лишь наездами бывает на Украине.
[…] Возвратившись из-за границы, О. Довженко пошел с визитом к
М. Скрыпнику. М. Скрыпник встретил его очень враждебно. Это с одной
стороны обеспокоило Довженко, а с другой – вызвало озлобление против
Скрыпника, которое со временем, уже после фильма “Иван”, еще больше возросло, так как Довженко через проф. Соколянского узнал, что Скрыпник написал очень острую статью против Довженко, трактуя его деятельность просто как
вражескую. Статья эта напечатана не была, а вместе с тем Довженко убедился
в глубокой враждебности к себе со стороны Скрыпника.
[…] После “Аэрограда”, начав на Украине снимать фильм “Щорс”, Довженко
сначала был в очень бодром, приподнятом настроении. Но заострившаяся борьба
с всякими врагами, ряд арестов его близких и дальних знакомых (С. Орелович,
П. Косячный, И. Косило, Б. Загорский, М. Иогансен), исключение из партии
мужа его сестры Дудка и, наконец, ухудшение здоровья и усложнения со
снятием фильма (арест Дубового, который заставляет искать новое окончание
фильма и делать сложные пересъемки, несколько вражеских выпадов в группе
бухгалтера группы, антисемита-актера, недовольство исполнителями основных
ролей Щорса и Боженко) – все это значительно ухудшило в последнее время
его настроение. Он снова вернулся в лоно националистов.
Встреча с тов. Косиором подбодрила его и разъяснила ему подробнее
причины самоубийства Любченко, аресты Хвыли, Косячного и т. д., т. е. те
действия, к которым он очень часто в своих разговорах возвращался. […]
ВЕРНО: ОПЕРУПОЛНОМ. IV ОТДЕЛА УГБ

Акимов

21.Х.1937 г.
Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 120–124. Засвідчена копія. Машинопис.

№ 16
Витяг з оперативного повідомлення
про О. Довженка
19 серпня 1938 р.
Перевод с украинского.
[…] В разговорах о желании переехать в Москву кроются те же нездоровые,
больные настроения выделить украинскую советскую культуру из ряда других
культур Союза в том понимании, что здесь атмосфера особенно тяжела, борьба
с национализмом особенно остра, поэтому условия творческой работы писателя
более политически усложнены, чем в других республиках Союза.
Говорит об этом и О. Довженко, в последнее время особенно поражены
тем, что его не выбрали депутатом в Верховный Совет СССР.
Он сказал, что в Грузии избраны депутатами такие кинорежиссеры, как:
М. Чиаурели, Н. Шенгелая, а на Украине его не избрали, что здесь с ним не
считаются и что “только в Москве он чувствовал к себе уважение”.
Довженко говорил, что когда бы после своего фильма “Иван” он не выехал
бы из Москвы, если бы за него не заступился тов. Сталин, то на Украине его бы
охотно “съели”, а может быть “посадили”, тем более, что он и у боротьбистов,
и в ВАПЛИТе, т. е. был связан с националистическими кругами. […]
Верно:
Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 188–189. Копія. Машинопис.
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№ 17
Витяг з оперативного повідомлення
про О. Довженка
4 вересня 1938 р.
IV отдел НКВД УССР _________ отделение
[…] Довженко в повышенных тонах начал с того, что “почему это в Грузии
кино делают грузины, в России – русские, а на Украине и грузины, и русские,
и евреи, но только не украинцы”.
Дискутируя с самим собой, Довженко сейчас же пришел к тому, что
“если грузин, русских и евреев из кино выгнать, то тогда совсем некому будет
работать в кино Украины – украинцев-то и нет”. И он делает вывод, что это
сделано нарочно, чтобы украинцы не выросли, чтобы ограничить культурный
процесс, что нарочно не готовились национальные украинские кадры.
[…] Он заявил, что не понимает, где же советская власть, а где враги. К
этому слову он начал ругать врагов. В частности Дубового (“гад”, “мужик”),
после разоблачения которого ему пришлось переснимать почти законченную
уже картину “Щорс”. От Дубового он перешел к обобщениям, что вообще “что
это за нация – украинцы – изменник на изменнике”. От нации изменников –
украинцев он перешел к партии – “что это за партия, в которой столько изменников, все вожди – изменники”. “Что это за власть, в которой все враги”. И
начал орать: “Я жажду власти”. Потом начал объяснять: “Не для себя власти,
а чтобы надо мной была власть. Умную, настоящую власть. Все дураки и
трусы. Поставьте надо мной умного и смелого начальника, и я буду ему ноги
целовать”. И далее перешел к украинской культуре: “Украинской культуры нет”,
“украинскую культуру загнали в гопаки и шаровары”, “украинской культурой
бояться заниматься”, “на каждого творца украинской культуры смотрят, как на
потенциального врага”, “мы оставшиеся украинские культурные работники –
христосики на Голгофе”. “Щорсу легче было гнать с Украины оккупантов, чем
мне ставить о нем картину”.
Потом кричал: “Пусть у меня заберут орден (он имеет орден Ленина) или
дадут работать. Все расскажу Сталину – пусть делает со мной что хочет”.
И снова возвращался к ругани власти: “Не могущей навести порядок и не
умеющей руководить культурой”. […]
ВЕРНО: Пом. нач. отделеня IV отдела
НКВД УССР

Измайлов

Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 120–124. Засвідчена копія. Машинопис.

№ 18
Витяг з оперативного повідомлення 4 відділення
IV відділу НКВС УРСР про становище
на Київській кіностудії
13 листопада 1938 р.
СТРОГО СЕКРЕТНО
IV отдел НКВД УССР Четвертое отделение
Киевская Киностудия на протяжении ряда лет была в прорыве, причем
прорыв определялся по двум линиям: с одной стороны, систематически не
выполнялся промфинплан, с другой – выпускаемая продукция находилась на
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низком идейно-художественном уровне, а некоторые фильмы просто оказались
идейно-художественным браком и на экран не выпущены.
[…] Причин, вызвавших такое положение, много, но основная причина
то, что во главе “Украинфильма” и студии стояли лица, оказавшиеся врагами
и они на протяжении ряда лет вредили Советской кинематографии.
Каково же положение студии сейчас?
Для того, чтобы дать более или менее четкий ответ на этот вопрос, необходимо проанализировать положение студии по следующим основным линиям:
1. Ход выполнения производственного плана за 1938 год.
2. Перспектива 1939 г., главным образом, по линии подготовки “сырья” – сценариев.
3. Техническая база.
4. Кадры.
Ход выполнения производственного плана 1938 г.
Сейчас на студии снимаются следующие художественные фильмы:
1. “Щорс” – режиссер Довженко, 2. “Сорочинская ярмарка” – режиссер Экк,
3. “Всадники” – режиссер Савченко, 4. “Война начинается” – режиссер Роом,
5. “Страна родная” – режиссер Кавалеридзе и 6. документальный фильм “Советская Молдавия” – режиссер Гричер, кроме этого, запускаются в производство “Шуми, городок” – режиссер Садкович и “Большая жизнь” – режиссер
Луков.
[…]
Понятно, что из всех перечисленных картин решающую роль играют художественные и, главным образом, те, какие должны быть сданы в этом году:
“Щорс”, “Сорочинская ярмарка”, “Война начинается” и документальный “Советская Молдавия”, от них и зависит не только выполнение производственного
плана этого года, но и то, с какой идейно-художественной продукцией студия
выйдет к концу года на экран. На 1.XI общий процент выполнения годового
плана составляет 82 %, т.е. по сравнению с первым полугодием, когда было
только 14 % – мы имеем большой сдвиг вперед. По картинам, подлежащим
выпуску в этом году, имеем на 1.XI “Щорс” – 77 %, “Сорочинская ярмарка” – 82 %, “Война начинается” – 69 % и “Советская Молдавия” – 79 %. Из
всех картин, подлежащих выпуску в этом году, большое опасение в смысле
срока вызывает “Щорс”. Картина уже снимается свыше двух лет. Уже давным-давно израсходованы и деньги, и пленка. Сейчас последний срок дан к
15.XII этого года, но положение на сегодня такое, что этот срок не обеспечен.
В связи с тем, что к 15.XII остался всего один месяц, то сегодня уже съемки
должны были быть закончены, но оказывается, что Довженко собирается еще
снимать три декорации […]
Таким образом, как видно, сами съемки еще будут проводиться около месяца. Между тем очень плохо обстоит дело с монтажом фильма, особенно с
украинским вариантом. Заснятый материал, а его около 60000 метров, еще даже
как следует не разобран, а монтаж это 25–30 % общей работы над фильмом.
Вообще, бесплановость и неорганизованность являются характерными чертами
работы этой группы, а это вызывает огромные излишние расходы. Например,
заснято 10–15 дублей отдельного кадра и вместо того, чтобы заранее выбрать
лучший из них и дать на озвучивание, то этого не делается, а озвучиваются
все дубли и лишь потом Довженко выбирает одного из них, какой войдет в
картину. Понятно, что такая работа удорожает фильм.
В самой группе совершенно зажата критика и самокритика, работники
по за углом правильно критикуют недостатки в работе Довженко, но просто
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боятся об этом ему сказать в глаза. И дирекция студии очень нерешительно
действует в смысле ликвидации недостатков в работе группы. Что касается качества заснятого материала, то отзывы лиц, просмотревших его, очень высокие
и есть все данные для того, чтобы получилось большое идейно-художественное произведение. Некоторые товарищи высказывают только одно опасение:
не получится ли образ Боженко ярче, многограннее и красочнее, чем образ
Щорса. Они находят, что Боженко лучше удался, чем Щорс, если сопоставить
эти два образа. Правда, трудно наперед только по черновому материалу уже
делать вывод. Но если бы это так и оказалось, то это было бы большим идейным минусом для картины. В общем, срок выпуска Щорса, как видно, опять
оттянется на пару месяцев.
[…] Говоря о студийных кадрах, необходимо отметить, что между творческими работниками студии существует недопустимая разобщенность, какая
очень отрицательно влияет на качество работы, на рост молодых кадров и
на состояние критики и самокритики. На студии имеется творческая секция,
задача которой объединить всех творческих работников, вести среди них
политмассовую работу, обменяться опытом и помочь друг другу в работе.
Председателем бюро творческой секции Довженко, а его заместитель Луков,
но творческая секция не работает и уже давно не проявляет признаков жизни.
Каждый режиссер сам по себе, ни с кем своими творческими замыслами не делится, никому не показывает заснятый материал (только дирекции). Существует
какая-то замкнутость и “секрет производства”. Ясно, что при таких условиях
очень ограничена возможность развития критики и самокритики и взаимная
помощь в работе, при таких условиях очень трудно обеспечить выращивание
молодых творческих кадров. При этих условиях и общественная работа среди
творческих кадров находится на очень низком уровне.
Вот не полная характеристика состояния Киевской киностудии. […]
Верно:
Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 222–227, 235–236. Копія. Машинопис.

№ 19
Витяг з оперативного повідомлення
про висловлювання О. Довженка
16 грудня 1939 р.
[…] Рассказывал о Западной Украине, восхищаясь ее природой, городами,
сохранившимися историческими памятниками и народными традициями, –
Довженко в то же время скептически оценивает тенденции к советизации в
Западной Украине населения. По его словам: “99 % поляков – это враги, 50 %
евреев – тоже враги”, что же касается украинцев, то: “даже не принимая во
внимание петлюровско-фашистский элемент, настроенный контрреволюционно” – вся масса украинского народа в Западной Украине, по мнению Довженко,
“понимает советизацию только как национальное освобождение от поляков – отнюдь не стремясь к социалистическим формам”.
“То, что бедный крестьянин получил помещичью землю, сделало его
советским патриотом, но если жизнь и предметы потребления будут бешено
подниматься в цене – то неизвестно, удержится ли этот советский патриотизм”.
Развивая далее эту тему, Довженко обрушивается на советских агитаторов, которые “пускают пыль в глаза вместо серьезной и вдумчивой агитации”, – т. е.
“расписывают, что [в] СССР уже наступил рай земной, вместо того, чтобы
честно рассказать, в чем наши достижения и в чем наши трудности”.
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Довженко доказывает, что результатом такой “рекламной агитации” будет
разочарование – когда западным украинцам придется столкнуться с практикой
нашей повседневной жизни, а такое разочарование может иметь пагубные
последствия. Кончает эту тему Довженко, иронизируя: “За полтора месяца я
видел в Западной Украине только одного агитатора, который агитировал аргументами суровой жизненной правды, а не дешевой брехней”.
“Кто же это был?” – “Я”.
С его слов, выступая на митингах и собраниях и в разговорах с отдельными
лицами, он всегда говорил и о трудностях, которые есть в Советском Союзе,
объясняя и растолковывая их.
Вообще, Довженко дает очень низкую оценку нашим работникам, направленным в Западную Украину на местную работу, возмущаясь по поводу того,
что “насобирали и послали в Западную Украину все бездарности, которым у
нас нельзя найти применения”. По его словам, он об этом говорил Хрущеву.
Весьма отрицательную оценку дает Довженко и западноукраинской интеллигенции. Он считает ее “до мозга костей отравленной ядом подхалимства,
приспособленчества и клерикализма”. Он считает ее в своей массе – националистической, а ее национализм – “бездарным и глупым”.
Одновременно, переходя к рассказам о селе и крестьянстве, с удовлетворением констатирует, что в крестьянстве живет “красивое и гордое национальное
сознание” (особенно у гуцулов) – “не то, что у наших дядьків”. И вообще: “Там
Украина чувствуется сильнее, чем у нас”.
Верно:
Зам. нач. 2 отделения 2 ОТД УГБ

Дубовой

Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 265–266. Засвідчена копія. Машинопис.

№ 20
Довідка начальника 2-го відділу УДБ НКВС УРСР
Ткаченка про О. Довженка
Червень 1940 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СПРАВКА
Довженко Александр Петрович, 1894 года рождения, уроженец Черниговской области, украинец, беспартийный, режиссер Киевской киностудии.
Довженко А. П. происходит из семьи кулака, в 1919 году Житомирской
чрезвычайной комиссией привлекался к ответственности как служивший добровольно в петлюровской армии. Согласно постановления Житомирской ЧК от
27.XII-1919 г. Довженко был осужден к заключению в концлагерь до окончания
гражданской войны, но ввиду запроса о нем Губпарткома УКП, приговор до
выяснения вопроса в исполнение приведен не был.
[…] Довженко как участник петлюровской армии в 1918 году в Сосницком районе Черниговской области принимал активное участие в борьбе против
частей Красной армии.
По показаниям арестованного участника антисоветской националистической организации Потиенко – быв[шего] протодиакона украинской автокефальной церкви, Довженко, являясь участником петлюровской банды, принимал
участие в еврейских погромах в Фастове и Казатине и активно выступал на собраниях за центральную раду от партии боротьбистов и украинских эсеров.
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По показаниям осужденных в 1933 году участников антисоветской националистической “Украинской военной организации” Христового, Ялового
и Черняка, – Довженко являлся активным участником украинской националистической организации “УВО”.
Христовой показал, что он лично был связан с Довженко как с участником
националистической организации.
По показаниям Ялового, Довженко входил в руководство группой антисоветской националистической организации, существовавшей в Харькове.
Черняк показал, что Довженко националист, являлся участником националистической организации в Харькове.
По показаниям осужденного в 1936 году участника антисоветской троцкистской организации Криниченко, Довженко, работая на Одесской кинофабрике,
высказывал националистические настроения и группировал вокруг себя националистически настроенных лиц среди молодежи.
По имеющимся материалам за 1934–[19]37 гг. Довженко характеризуется как
националист, высказывавший антисоветские националистические настроения.
19 октября 1939 года на партийном собрании парторганизации Киевской
киностудии слушался доклад Довженко в связи с затяжкой выпуска кинофильма “Щорс” и перерасходованием средств по этой киносъемке.
Будучи подвергнут критике со стороны партийной организации, Довженко
заявил: “Кто разрешил вам говорить со мной – мастером киноискусства, какое
вы имеете право меня мучить, я вас ненавижу, глядя на вас, мне не хочется
жить”.
Начальник 2 отдела УКГБ НКВД УССР
Старший лейтенант гос. безопасности

(Ткаченко)

Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 295–296. Копія. Машинопис.

№ 21
Витяг з оперативного повідомлення
про О. Довженка
3 липня 1940 р.
[…] Довженко вошел и в организацию “ВАПЛИТЕ”, однако в жизни
ее участия не принимал, живя в это время не в Харькове, а в Одессе. Позже, к
концу существования “ВАПЛИТЕ”, Довженко пребывал в группе оппозиции
в “ВАПЛИТЕ” и даже внутри “ВАПЛИТЕ” выступал против ее руководства,
за что подвергался нападкам “ваплитовцев” – с обвинениями в “зрадництве”.
Разрыв с “ВАПЛИТЕ” и группой Хвылевого окончательно определился
после постановки Довженко картины “Звенигора”, где Довженко высмеивал
украинский национализм и националистов. “Ваплитовцы” поговаривали об
“ориентации Довженко на Москву”, о том, что он “продался” и проч. Довженко
в ответ на это выступал и ругался, заявляя, что он действительно ориентируется
на Москву как столицу мирового пролетариата и колыбель Октябрьской
революции, и называл группу Хвылевого “хуторянами” и “кооператорами”.
После чего о Довженко стали говорить, что он “делает карьеру”. Собственно,
по существу истории, с Довженко история с Довженко и произвела фактически
идейный раскол “ВАПЛИТЕ”. […]
Принял: Начальник 2 отдела УГБ УНКВД
лейтенант государственной безопасности
Спивак
Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 300. Засвідчена копія. Машинопис.
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№ 22
Витяг з оперативного повідомлення
про висловлювання О. Довженка
19 вересня 1940 р.
2-й отдел УГБ НКВД УССР ___________ отделение
[…] Что касается вопроса кадров, то Довженко самым крайним образом
ругает художественный аппарат укркино, которое “сделалось пристанищем
выгнанных из Москвы бездарностей”, а главное – “сплошь москвичи и евреи,
московские евреи, которым наплевать на украинскую кинематографию”. “И
никого не выгонишь, – восклицает Довженко, – все один за другого: какое-то
еврейское масонство”.
[…] Довженко начал ругать украинцев и заодно евреев – вытесняющие,
по его утверждению, украинцев из городской культуры – “например: из 4000
киевских врачей, 3000 евреи”. И сразу Довженко перешел к рассказу о пьесе,
которую он хочет писать: о врачах, не желающих ехать на село (причина, по
Довженко, что они евреи). […]
Верно: Зам. нач. 2 отдела УГБ НКВД УССР

Медведев

Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 1, арк. 329, 332. Засвідчена копія. Машинопис.

№ 23
Витяг з доповідної записки наркома внутрішніх справ УРСР
І. Сєрова наркому внутрішніх справ СРСР Л. Берії
про активізацію антирадянської діяльності націоналістичних
елементів серед працівників науки і культури в Україні
Лютий 1941 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Народному комиссару внутренних дел Союза ССР
Генеральному комиссару государственной
безопасности
тов. Б Е Р И Я Л. П.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
об активизации антисоветской деятельности националистических
элементов среди работников фронта науки и культуры на Украине.
Сообщаю, что вновь поступающие материалы продолжают констатировать
дальнейшую активизацию националистических элементов среди работников
науки, литературы и искусства.
Анализ вновь добытых материалов со всей очевидностью показывает, что
оживившиеся и активизирующиеся украинские националисты опираются в своей
подрывной националистической деятельности на зам[естителя] председателя
Совнаркома УССР по вопросам культуры – Редько.
Безграничное доверие и покровительство Редько матерым националистам
типа Довженко, Крымского, Гринченко и др. окрыляет последних и создает все
условия для легализации их националистической деятельности.
В ряде случаев Редько заведомо сознательно поддерживает националистов
в их конкретной вредительской, шовинистической деятельности на культурном
фронте.
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Как нами указывалось и в предыдущем докладе, оживление националистического фронта происходит не без влияния и воздействия со стороны националистических элементов воссоединенных областей Украины.
[…] Довженко, будучи в свое время на работе в полпредстве в Варшаве,
совместно с Шумским (быв[ший] наркомпрос Украины, осужден) содействовали
переброске на территорию УССР галичан, которые, по мнению Довженко, влили
живую национальную струю в культурную жизнь Украины. […]
Идейно и организационно близкими к Довженко в настоящее время являются архитекторы Костырко и Заболотный, а также известный художник Кричевский.
Довженко, используя свое влияние, продвигает Заболотного на должность
главного городского архитектора г. Киева. Его же кандидатуру, как “своего,
настоящего украинца”, Довженко выдвигает на Сталинскую премию.
Костырко, характеризуя роль Довженко, использующего доверие партии
в “интересах Украины”, заявляет:
“…Довженко свою близость к Хрущеву и Сталину использует в пользу и
в интересах Украины. Это дает ему возможность вносить много такого украинского, чего не каждому разрешат и кроме того, он получает таким путем
возможность протягивать своих людей, украинцев. Так, например: только
благодаря Довженко, выдвинута кандидатура на Сталинскую премию архитектора Заболотного”.
Архитектор Заболотный разделяет мнения Костырко относительно ведущей
националистической деятельности Довженко и рекомендует:
“…Таких людей беречь надо, чтобы не сорвался Довженко и не увлекся
выпячиванием своего национализма”…
Костырко, усвоив установки Довженко, пропагандирует идею ориентации
в вопросах архитектуры на львовских архитекторов, подчеркивая, что они:
“…Не так заражены московским духом и могут больше сделать для внесения национальных ферментов в развитие украинской архитектуры”.
[…] Художник Кричевский, близко стоящий к Довженко, был лично
связан в прошлом с Петлюрой, Грушевским. По показаниям осужденных националистов, являлся активным участником контрреволюционного националистического подполья.
Через Костырко, Заболотного и Кричевского, Довженко осуществляет свое
влияние в националистическом направлении в области архитектурно-художественной тематики.
Последними данными подтверждается наличие тесной идейно-организационной связи между Довженко и Яновским (писатель, националист), а также
Заболотным.
Теми же данными установлено, что Довженко пытается наладить более
тесную связь с народным артистом Бучмой, быв[шим] офицером галицкой
армии, активным националистом.
[…] Довженко последнее время обеспокоен тем, что весть о его националистической практике дошла до Москвы, и там ему об этом заявили в глаза,
в частности, поэт Светлов ему сказал: “Вы хороший художественный руководитель студии и режиссер, но вы заражены национализмом”.
[…] О результатах своевременно Вас информирую.
Народный комиссар внутренних дел УССР
Комиссар государственной безопасности 3 ранга
Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 3, арк. 1–21. Копія. Машинопис.

Серов
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№ 24
Оперативне повідомлення Сосницького райвідділу
НКВС УРСР про батька О. Довженка –
Петра Довженка
12 лютого 1941 р.
СТРОГО СЕКРЕТНО
[...] В селе Вьюнище Сосницкого р-на до 1940 года проживал Довженко
Петр, лет 70-ти, сын которого Сашко работает кинорежиссером в Харькове
или в Киеве.
Довженко Петр до Октябрьской революции и после по социальному положению – кулак. В частной собственности он имел: земли 12 га, хорошую
усадьбу с садом, хату, клуню, сарай, пару лошадей, коров 2 штуки; имел весь
с-х инвентарь: молотилку конную с приводом, жатку-самоскидку, косарку,
соломорезку.
В 1931 году Довженко Петр вступил в колхоз им. Сталина, куда сдал
весь свой с-х инвентарь. Являясь членом колхоза, Довженко в колхозе работал
мало.
До 1917–18 г. Довженко на хуторе Прогоны Купчицкого сельсовета занимался выгонкой дегтя и смолы, а также имел собственную лодку большого
размера, вместимостью до 120 пудов, а может быть и больше, которой перевозил грузы по Десне.
В период гражданской войны Довженко Петр проживал в с. Вьюнище и занимался своим хозяйством, у белых он лично не служил. [...] Известно, что сын
Петра Довженка Александр Петрович служил в петлюровской армии, принимал
активное участие в борьбе с Советской властью. Об этом [...] говорил примерно в 1939 году [...] : “Довженко Сашко был активным петлюровцем, ходил по
Соснице, увешанный бомбами и перевязанный пулеметными лентами, а теперь
орденоносец, а его отец освобождается от всех налогов, хотя и имеет, чем платить”. Служил ли действительно Довженко у Петлюры не известно [...]
Как до Октябрьской революции, так и после Довженко Петр имел наемную
сезонную рабочую силу по уборке урожая до 5–10 человек.
В период 1923–24 гг., когда в селе Вьюнище и г. Сосница была организована украинская церковь, Довженко Петр был участником этой парафии. Принимал ли он активное участие в организации [не известно]. [...]
ВЕРНО: Підпис нерозбірливий
Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 2, арк. 37–39. Засвідчена копія. Машинопис.

№ 25
Лист 2-го відділу УДБ НКВС УРСР
заступнику начальника ОВ ГУДБ СРСР Петрову
про дружину О. Довженка – Ю. Солнцеву

19 лютого 1941 р.

на № 8354 от 10.II-41 г.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Зам. нач. ОО ГУГБ НКВД СССР
Капитану гос. безопасности
тов. П Е Т Р О В У
В дополнение к нашему № 60299 сообщаем, что Солнцева Юлия Ипполитовна, 1901 года рождения, уроженка г. Москвы, дочь потомственного почет-
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ного гражданина Георгия Ипполитовича Солнцева. В своих анкетных данных
указывает, что никаких данных о прошлой деятельности отца дать не может,
так как с 4-х лет жила при матери, которая с отцом развелась.
Мать Солнцевой – Кирова Надежда Павловна, 1874 года рождения, в прошлом также потомственная почетная гражданка, проживает в настоящее время
в Москве по улице Герцена, № 47, кв. 24.
С матерью Солнцева поддерживает близкую связь. Бывая в Москве, Солнцева большей частью останавливается у матери, а иногда в гостинице.
Мать часто звонит по телефону в Киев и, как видно из разговоров, очень
интересуется всеми подробностями жизни Солнцевой.
Сама Солнцева до замужества жила постоянно в Москве, училась вначале
в 3-й Московской женской гимназии (с 1912 по 1919 гг.), а затем (с 1920 по
1923 гг.) Московском институте музыкальной драмы. С 1923 г. по настоящее
время работает в области кинематографии, вначале актрисой, а впоследствии
режиссером.
Солнцева владеет хорошо французским языком, по-немецки и английски
читает.
В 1930 году совместно со своим мужем кинорежиссером Довженко А. П.
находилась в творческой командировке за границей, посетив Англию, Францию, Германию и Чехословакию.
Солнцева характеризуется как волевая, умная и мстительная женщина.
По натуре интриганка, пользуется большим успехом среди мужчин.
В творческом отношении Солнцева посредственна, но делает карьеру как
кинорежиссер благодаря поддержке мужа Довженко, который всецело находится под ее влиянием.
Довженко Александр Петрович […] в прошлом петлюровец, благодаря связям, избегнув наказания, сумел устроиться в 1921–1922 гг. на ответственную
работу в полпредстве УССР, сначала в Польше, а затем в Германии. Оставив
в дальнейшем работу в полпредстве, поступил на учебу в немецкую художественную школу, по окончании которой вернулся на Украину. Впоследствии 2
раза был в заграничных командировках, где тесно связывался с заграничными
кинофирмами. Как видно из имеющихся документов, у Довженко были переговоры с иностранными предпринимателями о работе у них.
В настоящее время Солнцева совместно с Довженко находятся на отдыхе
в г. Кисловодске.
Более подробные данные о связях Солнцевой по Москве, очевидно, имеются во 2 отделе ГУГБ НКВД СССР. […]
Начальник 2 отдела УГБ НКВД УССР
Капитан государственной безопасности

(Дроздецкий)

Нач[альник] 6 отделения 2 отдела
Лейтенант госбезопасности

(Герсонский)

(исп. Герсонский)
Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 2, арк. 24–25. Копія. Машинопис.
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№ 26
Оперативне повідомлення 4-го Управління НКДБ УРСР
про прийом у Генерального секретаря ЦК ВКП(б)
Й. Сталіна, присвячений розгляду кіносценарію
О. Довженка “Україна в огні”
6 квітня 1944 р.
В конце января или начале февраля с. г. в г. Москве состоялся прием тов.
Сталиным руководителей партии и правительства Украины, руководителей
Союза советских писателей Украины и писателя – кинодраматурга и режиссера
Александра Петровича Довженко.
На приеме присутствовали: члены политбюро ЦК ВКП(б) – тт. Ворошилов,
Молотов, Берия и др., от Украины – тт. Гречуха, Корниец, писатели Микола
Бажан, Максим Рыльский, Юрий Яновский, Александр Корнейчук и украинский писатель Александр Довженко.
Прием был посвящен рассмотрению нового произведения Александра Довженко – киносценария “Україна в огні”.
Тов. Сталин ознакомился со сценарием и созвал товарищей, присутствовавших на приеме, чтобы высказать свое мнение о сценарии и подвергнуть
его разбору.
Прием продолжался около двух часов.
На основании выступлений на собрании писателей в г. Киеве 12.III. участников приема Максима Рыльского, Миколы Бажана, Александра Корнейчука,
можно сделать нижеследующий отчет о сценарии Довженко и его оценке товарищем Сталиным.
Тема сценария – борьба украинского народа против немецких захватчиков.
Разрабатывая эту тему, Довженко в сценарии изображает поведение и отношение к войне и немецким захватчикам украинского народа, пытается дать
оценку проистекавшим на Украине событиям, осмыслить обстоятельства, их
подготовившие, и определить дальнейшие перспективы. Разрабатывая сценарий
в таком аспекте, Довженко пытается в свете происшедших на Украине событий оценить основные линии политики партии и советского правительства до
войны, сделать вывод о том, оправдала ли себя линия партии в свете вскрытых
войной обстоятельств.
Тов. Сталин, подвергнув сценарий резкой критике, отметил следующее:
Мысли, влагаемые Довженко в уста героям сценария, во многих случаях
являются мыслями самого Довженко, поэтому тов. Сталин подверг резкой критике Довженко, его взгляды, настроения, идеологию и резко осудил их.
Довженко игнорировал классовый характер отечественной войны советского народа против немецких захватчиков. В сценарии, в котором Довженко
пытался отобразить силы борющихся за освобождение Украины, нет положительных героев.
Выведенные в сценарии типы членов партии, советских работников, командиров Красной Армии – принижены. Это люди сухие, черствые, человеконенавистники, лишены теплых человеческих черт.
Люди колеблющиеся стали стержневыми образами сценария, возвеличены
в сценарии.
Тов. Сталин отметил, что Довженко всех советских людей сделал подлецами, мерзавцами.
По словам Корнейчука, тов. Сталин заметил при этом, обращаясь к Довженко: “Вы думали, что найдете дураков, которые не заметят Вашей враждебной вылазки”.
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В своем сценарии людьми, борющимися за освобождение Украины, Довженко изображает только украинцев, игнорируя другие народы. В то время
Довженко в своем сценарии обошел молчанием украинских националистов.
Тов. Сталин заметил: “Почему Вы не вывели ни одного украинского буржуазного националиста? Вы сами болеете национализмом”.
В своем сценарии Довженко выступил против основных принципов Советского строительства и политики партии, выступил против коллективизации,
советской государственности, оплевал советскую женщину, молодежь, осудил
принципы воспитания советской молодежи, осуществлявшиеся партией.
Корнейчук говорит, что тов. Сталин, приводя все эти моменты, сказал о
сценарии – это насквозь враждебное нам произведение.
Тов. Сталин характеризовал также позиции Довженко как позиции ревизии
ленинизма, ревизии политики партии и Сов. власти, охаивания всех достижений
советско-партийного строительства, всего того, что делала партия до войны.
В сценарии Довженко есть место, где один из героев сценария смотрит
на портрет тов. Сталина и говорит, обращаясь к нему: “Знал ли ты, что так
будет?” (Имея при этом ввиду ход событий во время войны).
По поводу этого места тов. Сталина, обращаясь к Довженко, сказал: “Я
знал, знала партия”.
Обращаясь к Довженко, товарищ Сталин говорит: “Откуда у вас такой
тембр разочарования?”.
В заключение Довженко признал ошибочность своего сценария и обещал
в новой работе исправить свои ошибки.
Тов. Сталин пожелал ему успеха в этом.
Верно: (Підпис нерозбірливий)
Там само, ф. 11, спр. С-836, т. 3, арк. 23–23 зв. Засвідчена копія. Машинопис.
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Н. МАКОВСЬКА
АКТУАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА
ЦДАВО УКРАЇНИ З ІСТОРІЇ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Україну знає лише той, хто був на ній, на її пожарах сьогодні, а не по газетах чи салютах обчислює
її перемоги, втикаючи паперові прапорці у мертву
географічну карту.
Олександр Довженко
(Щоденник. 28.11.1943)

Час не владний над подіями такого масштабу, як Друга світова війна.
Пам’ять про героїзм і мужність, віру й благородство людського духу,
прагнення вижити і перемогти, що проявилися у вогненні воєнні роки, є і
має залишитися невід’ємною частиною національної самосвідомості.
Пам’ять і знання – неподільні. Щоб не забувати, треба знову і знову
перегортати вже відомі й відкривати нові сторінки історії, “припадати” до
невичерпного архівного джерела, шукати й знаходити у ньому нові факти,
нові ідеї.
На зламі століть і тисячоліть з огляду на зміни, що відбулися у світі,
постала необхідність переосмислення найтрагічніших сторінок історії
людства, однією з яких залишається Друга світова війна. Вона актуалізувала
переміщення акцентів у дослідженні цього періоду з проблем загальноісторичних – воєнних, політичних, економічних, ідеологічних – до аспектів,
що висвітлюють життя людини в екстремальних умовах, коли жорстокості й
вандалізму протидіяли мужність і благородство. Про таке бачення вивчення
історії Другої світової війни йшлося, зокрема, на Міжнародному форумі з
Голокосту у Стокгольмі (січень 2000 р.), українську делегацію на якому
очолював тодішній Прем’єр-міністр В. Ющенко.
Отже, йдеться про переосмислення минулого, що, безперечно, є
процесом складним, болісним, але необхідним для об’єктивного осягнення
історії, усвідомлення її уроків. Важливе місце в цьому процесі належить
актуалізації джерельної бази українських архівів періоду Другої світової
війни, що пояснюється низкою причин.
Примат ідеологічної доцільності в радянській історіографії Другої
світової війни, “закритість”, а отже недоступність для дослідників (з тих
© Н. Маковська, 2005
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же політико-ідеологічних міркувань) значного масиву архівних джерел
унеможливлювали будь-які наукові розвідки у напрямі всебічного
об’єктивного відображення подій часів війни. Тут, на наш погляд, доречно навести слова відомого дослідника історії війни М. Г. Павленка
зі статті, вміщеної ще на сторінках журналу “Коммунист” (1988, № 9,
с. 94), які недвозначно оцінюють напрацювання радянських істориків:
“Приверженность многих исследователей утвердившимся в этот период
схемам и стереотипам, неотмененные запреты на доступ к целому ряду
источников и материалов – все это отбросило историографию Великой
Отечественной войны далеко назад. Остается лишь сожалеть о том, что
время потеряно...”.
Одним з вирішальних факторів, що дозволяв не тільки окреслити нові
пріоритети, сформулювати нові підходи до вивчення історії Другої світової війни, а й реалізувати їх і в Україні, мали стати відміна “заборони
на доступ” до архівних матеріалів, значне розширення джерельної бази
досліджень. В українських архівах було проведене масове розсекречення
документів (тільки за період 1989–1995 рр. гриф таємності було знято з
понад 10 тис. фондів, що становить близько 1 млн. справ усіх центральних
та обласних державних архівів)1, яке відкрило десятиліттями приховувану
тоталітарною владою інформацію документів періоду нацистської окупації
(1941–1944).
Долю цих архівів можна вважати трагічною і через безперечно
руйнівний (не тільки у фізичному аспекті) вплив на них мілітаризації
суспільства, що супроводжує будь-яку війну. Російський історик-архівіст
Т. Хорхордіна зауважує з цього приводу, що структурування соціуму
на воєнний зразок неминуче призводить до появи небажаних, “чужих”,
“ворожих” архівів2, проти яких бореться влада – знищує, або, в кращому
випадку, закриває надовго. У Радянському Союзі ця “традиція” виявилася
“живучою”: з одного боку, упродовж понад півстоліття цей потужний
документальний масив був здебільшого засекреченим і недоступним для
дослідників, з іншого – сформувалися певні стереотипи його сприйняття, те,
що відомий український історик-джерелознавець М. Я. Варшавчик називав
“одноканальним” мисленням, особливим психологічним станом дослідника,
“коли він робить висновки, які не є результатом його власних досліджень,
а які співпадають з продиктованими загальноприйнятими оцінками”3.
Як бачимо, просте збільшення обсягу документів для дослідів саме по
собі, без копіткої пошукової, аналітичної роботи, не могло відразу дати вагомі
наукові результати (на жаль, є приклади, коли дослідницька “ейфорія” від
можливості доступу до раніше секретних матеріалів, бажання бути першими
в оприлюдненні нової інформації сприяли появі підготовлених нашвидкуруч
кон’юнктурних публікацій, іноді безпідставних або помилкових у науковому
відношенні висновків). Важлива роль (можливо, навіть – місія) в актуалізації
колосального розсекреченого джерельного масиву випала на долю архівістів.
Саме від них значною мірою залежить уведення до наукового обігу та суспільного вжитку унікальної за репрезентативністю, новизною та обсягом
джерельної бази архівів України періоду Другої світової війни, що не
тільки дозволяє ліквідувати багато “білих плям” (тобто тих моментів історії,
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подій, імен, які або замовчувалися, або були висвітлені перекручено) у
вже існуючій історіографії, але й відкриває нові горизонти для проведення
подальших розвідок, сприяє утвердженню нових підходів для вирішення
багатьох наукових проблем – як тих, що вже вивчалися, так і тих, що за
радянських часів не досліджувалися, бо вважались “не актуальними”.
Особливу, першочергову увагу, на нашу думку, слід звернути на так
звані “окупаційні фонди”, у складі яких зосереджено документи центральних
і місцевих органів влади і управління, військових структур, адміністративносудових, каральних органів, а також підприємств, установ, організацій, що
діяли на окупованій території України під час Другої світової війни. Таких
фондів у державних архівах України налічується близько 8 тис. На сьогодні
вже здійснено їхню реєстрацію за єдиною методикою. Подальше вивчення
та джерелознавчий аналіз цього архівного комплексу відкриває унікальні
можливості для поглибленої наукової розробки маловідомих сторінок історії
Другої світової війни, зокрема періоду нацистської окупації на українських
землях. Серед них: події Голокосту, доля радянських військовополонених,
остарбайтерів, висвітлення життя населення України за часів нацистської
окупації (1941–1944)4.
На перший погляд, може видатися незрозумілим, чому серед проблем,
які потребують переосмислення або взагалі входять до категорії малодосліджених (отже, невідомих широкому загалу), опинилися й проблеми,
що відображають події періоду нацистської окупації України: вони прямо
підпадали під досліджувану радянською історіографією тему злочинів
нацистів на окупованій території. Але ж існуючі ідеологічні штампи і схеми,
засекреченість колосального масиву архівних джерел “вилучали” з поля
зору дослідників саме ті аспекти, які найбільшою мірою стосувалися життя
людини в екстремальних умовах, оскільки увага до висвітлення проблеми
особистості при тоталітарному режимі не “заохочувалася”. Вона цікавила
дослідників, але не була цікавою для можновладців.
Водночас, західна історіографія, не полишаючи глобальних “макроісторичних”, узагальнюючих досліджень, пов’язаних із Другою світовою війною,
завжди приділяла увагу “актуванню” саме злочинів проти особистості
(матеріальні втрати, фізичний і моральний визиск, поневолення). Сьогодні
зарубіжні історики інтенсивно й успішно розробляють “мікроісторичні”
аспекти: “повсякденне життя” і побут (“everyday life”) людини: цивільної – в
окупації, військової – на фронті, ув’язненої, вирваної із звичного контексту
й усталеного плину життя – за колючим дротом концтаборів чи в застінках;
“казусну” поведінку в екстремальних ситуаціях; особливості масової й
індивідуальної свідомості в “пограничних ситуаціях”; функціонування
стереотипів, зміни у світосприйнятті у період катаклізмів (зауважимо, у
нашому випадку – подвійну чи потрійну ломку звичного способу життя,
відповідно до ланцюга: кінець мирного життя/встановлення окупаційного
режиму/відновлення радянської влади). При цьому об’єктом дослідження
стає конкретна людина, з її індивідуальним способом мислення, сприйняттям подій, особливостями поведінки. Суспільство бачиться не лише
“ззовні” – дослідником, але й “ізсередини” – самими учасниками подій. Як
приклад нестандартної розробки цілком традиційної для нас проблематики
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можна навести колективну працю за редакцією Роберта Терстона і Бернда
Бонвеча “Народна війна: Реакція на Другу світову війну в Радянському
Союзі” (Чікаго: Іллінойський університет, 2000). Красномовними є вже
самі назви окремих розділів праці, наприклад: “Життя і виживання в
окупованому Мінську” (Ув Гартеншлягер), “Настрої народу в неокупованому
Радянському Союзі: Тяглість і зміни під час війни” (Геннадій Бордюгов);
“Блокада Ленінграда: Література і ідеологічні зміни часів війни” (Ейлін
Рамбов); “Радянські солдати і офіцери напередодні німецької агресії: До
питання опису соціальної психології і політичних поглядів” (Марк фон
Хаген); “Радянська жінка як товариш по зброї: Біла пляма в історії війни”
(Сюзанна Конц і Беата Фізелер)5. Інший приклад – монографія Мартіна
Діна “Колабораціонізм під час Голокосту: Злочини місцевих поліцій в
Білорусії й Україні, 1941–1944”, підготовлена центром вивчення Голокосту
Меморіального музею Голокосту в США (Нью-Йорк, 2000)6. Не можна
не відзначити окремо нещодавно видану у США фундаментальну працю
Карел Беркхоф під назвою “Жнива відчаю: Життя і смерть в Україні під
нацистською владою”, що є вагомим доробком на ниві історичних та
історіософських досліджень проблеми нацистської окупації України на
Заході7.
Ідучи далі, можна ускладнити проблему і поставити непрості й болючі
запитання, на які сьогодні немає однозначної відповіді: чи оцінювати
співпрацю з нацистами на індивідуальному рівні як спосіб виживання
пересічної людини, а співпрацю з окупаційним режимом українських
організацій – на інституційному рівні? Як оцінювати, наприклад, діяльність
архівістів, бібліотекарів, музейників, що під час окупації продовжували виконувати свої професійні обов’язки? Адже з формальної точки зору мільйони
людей, що залишалися на окупованій території (не за власною волею), так
чи інакше підпадають під категорію колаборантів...
Мабуть, саме через можливість формулювання таких запитань, радянська історіографія обходила проблему, а влада вважала “ворожими” архіви,
що зберігали інформацію про щоденну історію війни та людину на війні – не
тільки учасника, а й автора подій. Уже згадувана нами Т. Хорхордіна
наводить незапереречні докази з цього приводу. Так, у 1943 р. П. Г. Софінов, а згодом В. В. Максаков і письменник О. М. Толстой виступили
з ініціативою створення Архіву Великої Вітчизняної війни, в якому мали
бути зосереджені всі документальні матеріали щодо повсякденної історії
військових дій та життя на війні, а також записи бесід з учасниками подій,
їхні листи, щоденники. Тобто йшлося, по суті, про створення Архіву
повсякденності війни. Влітку 1943 р. цю ідею було формально підтримано
на конференції істориків-архівістів, але на практиці вона перетворилася на
свою протилежність. Фонди “військово-історичних” відділів держархівів
було укомплектовано матеріалами офіційного походження та “ідеологічно
витриманими” спогадами. Матеріали, які не відповідали офіційним критеріям
істини про війну, було, в кращому випадку, передано до “спецхрану”. Через
35 років, у 1978–1979 рр., з аналогічною пропозицією виступив Костянтин
Симонов. Він пропонував створити в Центральному архіві Міністерства
оборони відділ (архів) воєнних спогадів. Ці спогади, як зазначається в його
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листі до ЦК КПРС, з одного боку, “имеют большую субъективную ценность
для вложивших в них душу и память авторов, а с другой стороны, теми
или иными своими историческими и бытовыми деталями представляют
объективную ценность для будущих исследователей, историков”. Генеральний штаб Збройних Сил СРСР, Головне політичне управління РА і
ВМФ у секретному листі на адресу ЦК КПРС рекомендували заборонити
створення такого архіву, що влада і зробила8.
Доречно, на наш погляд, зауважити, що саме такі думки та питання
стосовно трагічного становища, в якому опинився український народ під час
нацистської окупації, його долі знаходимо у щоденнику видатного українця
Олександра Довженка, сучасника і безпосереднього очевидця “України в
огні”. Розмірковуючи про “українські рахунки” війни, він писав9:
1941 – “Велика і надзвичайна тема – українська жінка і війна. Хто виніс
і винесе на своїх плечах найбільше лиха, жорстокості, ганьби, насильства?
Українська мати, сестра, жінка, улюблена.
Коло Запоріжжя німці посилали по воду голих жінок до Дніпра, щоб
наші не стріляли (можна показати цю потрясаючу сцену)”.
12.04.1942 – “Написати новелу чи оповідання про трагедію Західної
України останніх часів. Наше визволення, радість, і пафос, і розчарування,
і біль, і неоднаковість цілей...”.
14.04.1942 – “...В першу чергу написати новелу про дезертирів, що
приходили на свою голову додому з армії, і що має з того вийти”.
06.06.1942 – “Образ нещасної моєї України, на полях, і на костях, і на
сльозах і крові якої буде здобута перемога, заслонив уже в моїй душі все.
З ним я і закінчу своє життя”.
02.07.1942 – “... Нема вже на Україні ні реманенту, ні людей. Люди
б’ються на фронтах, повбивані, вимерли з голоду, вже забирають їх по
містах і селах прямо з вулиць і вивозять до Німеччини молодих жінок і
дівчат у бардаки, у батраки, у рабство на дорожні роботи, на риття ровів,
траншей, будують проти нас великі фортеці під Києвом, Варшавою, Львовом, гинуть тисячами і загинуть усі, бо повороту до дому уже їм не буде.
А якщо й буде, то не на радість і спокій і не на роботу, а в заслання і в
наругу на все життя по Сибірах та Казахстанах як “німецьким зрадницям”,
“фашистським слугам”, “зрадникам батьківщини”.
28.11.1943 – “Заборона “України в огні” сильно пригнобила мене.
Ходжу засмучений і місця собі не знаходжу. І все ж таки думаю: хай вона
забороняється, бог із ними, вона все одно написана... Я написав оповідання
чесно, отак, як воно є і як я бачу життя і страждання мого народу. Я знаю:
мене обвинувачуватимуть в націоналізмі, в християнстві і всепрощенстві,
будуть судити за нехтування класової боротьби і ревізію виховання молоді,
яка зараз героїчно б’ється на всіх грізних історичних фронтах. Але не це
лежить в основі твору, не в цьому річ. А річ у жалю, що погано здали ми
Гітлерюзі проклятому нашу Україну і звільняємо її людей погано. Ми,
визволителі, всі до одного давно вже забули, що ми трохи винуваті перед
звільненими, а ми вважаємо уже їх другорядними, нечистими, винуватими
перед нами дезертиро-оточено-пристосуванцями. Ми славні воїни, але у нас
не вистачило звичайної людської доброти до своїх рідних людей.
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У цьому оповіданні я якось напівсвідомо, себто цілковито органічно,
заступився за народ свій, що несе тяжкі втрати на війні. Кому ж, як не
мені, сказати було слово на захист, коли отака велика загроза нависла
над нещасною моєю землею. Україну знає лише той, хто був на ній, на її
пожарах сьогодні, а не по газетах чи салютах обчислює її перемоги, втикаючи паперові прапорці у мертву географічну карту...”.
Архівні документи з “окупаційних фондів” закарбували чимало свідчень
про трагічну долю українського народу, жорстокість і вандалізм війни
й окупації і водночас віддзеркалили прояви мужності, вірності та благородства, прагнення вижити і перемогти. Без використання інформації цих
документів неможливо дати відповіді на ті болючі питання, які тривалий час
замовчувалися, відтворити об’єктивну, панорамну картину історії України
під час нацистської окупації (1941–1944), зрештою – усвідомити справжню
велич Перемоги.
Зібрання документів ЦДАВО України, що відображають події Другої
світової війни, періоду нацистської окупації (1941–1944), включає різні за
походженням, обсягом та змістом документів фонди, серед яких фонди
радянських органів влади і управління, де в документах воєнного періоду
та перших повоєнних років міститься інформація, дотична до проблеми;
фонди радянських комісій та установ, що проводили розслідування злочинів
нацистських окупантів, встановлення заподіяних ними збитків, досліджували
історію війни; фонди організацій та формувань українського руху Опору;
фонди органів управління, організацій, установ, підприємств і формувань,
які здійснювали режим окупації або діяли під контролем окупаційної влади,
тобто, саме “окупаційні фонди”; архівні колекції. Робота з джерельним
комплексом “окупаційних фондів” передбачає залучення (зіставлення, аналіз
тощо) інформації всіх без винятку фондів, у яких зосереджено документи
періоду нацистської окупації (1941–1944). Тож коротко означимо наявні
у ЦДАВО України джерела періоду Другої світової війни (назви фондів
подано у відповідності до облікових документів архіву).
До першої визначеної нами групи належать, зокрема, фонди: Ради
Міністрів (РМ) УРСР, до березня 1946 р. – Ради Народних Комісарів (РНК)
УРСР (ф. 2, оп. 7); Державної планової комісії при РНК УРСР (ф. 337,
оп. 30); Центрального статистичного управління (ЦСУ) УРСР (ф. 582);
фонди наркоматів УРСР різних галузей: комунального господарства (ф. 26,
оп. 3), промисловості будівельних матеріалів (ф. 4903, оп. 1), сільського
господарства (ф. 27, оп. 17, 19), м’ясо-молочної промисловості (ф. 4481,
оп. 1), харчової промисловості (ф. 4491, оп. 1), зернових і тваринницьких
радгоспів (ф. 4860, оп. 1), охорони здоров’я (ф. 342, оп. 14, т. 2). У
документах цих фондів можна віднайти дані про злочини, заподіяні
окупантами: масове винищення мирного населення, знищення євреїв у
таборах смерті, вивезення громадян на каторжні роботи до Німеччини,
пограбування та знищення матеріальних і культурних цінностей в Україні
під час нацистської окупації. Доповнюють інформацію документів цієї
групи матеріали з фондів радянських комісій та установ, що проводили
розслідування злочинів нацистських окупантів, встановлення заподіяних
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ними збитків, досліджували історію війни, зокрема ф. 3538 – “Українська
республіканська надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів,
заподіяних німецько-фашистськими загарбниками, м. Київ” (91 справа,
1943–1945) та ф. 5118 – “Управління по поверненню устаткування, майна
і цінностей при Раді Міністрів УРСР” (172 справи, 1944–1947), а також
архівні колекції: “Колекція фотодокументів і негативів про партизанський
рух в Україні у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. – “Партизани
України”, м. Київ” (ф. 4217, 560 справ, 1941–1945); “Колекція документів і
листів радянських громадян, вигнаних до фашистської Німеччини” (ф. 4470,
3 справи, 1941–1945); “Колекція документів періоду Великої Вітчизняної
війни угорською та румунською мовами і фотокарток німецько-фашистських
військовослужбовців та російських зрадників Вітчизни” (ф. 4595, 7 справ,
1941–1945); “Колекція документів з історії Великої Вітчизняної війни
1941–1945 рр.” (ф. 4620, 586 справ, 1915–1937, 1941–1979); “Колекція
трофейних документів про співробітництво українських націоналістів та
керівників УПА з німецько-фашистськими окупантами” (ф. 4628, 14 справ,
1942–1944); Колекція мікрофільмів (ф. КМФ-8, 1311 справ, 1939–1945).
Групу фондів організацій та формувань руху Опору у ЦДАВО представлено документами українського руху Опору, а саме ОУН–УПА. До цієї
групи належать такі фонди: “Крайовий провід (керівництво) Організації
українських націоналістів (ОУН) на західноукраїнських землях” (ф. 3833,
437 справ, 1933–1947); “Львівський обласний провід (керівництво) Організації українських націоналістів (ОУН) на західноукраїнських землях”
(ф. 3834, 9 справ, 1943–1944); “З’єднання західних груп Української повстанської армії “УПА–Захід” (ф. 3836, 76 справ, 1942–1945); “З’єднання
південних груп Української повстанської армії “УПА–Південь” (група
“Донбас”, група “Саблюка”, військова округа “Дніпро”) (ф. 3837, 10 справ,
1942–1945); “З’єднання північних груп Української повстанської армії
“УПА–Північ” (групи: “Турів”, “Заграва”, “Західна”, загони: ім. Богуна,
“Січ”, “Полтавський”, “Фастівський”, ім. Остапа, ім. Б. Хмельницького та
військова округа “Заграва”)” (ф. 3838, 145 справ, 1942–1945); “Комендант
військового району “Іскра” Української повстанської армії (УПА)” (ф. 3967,
52 справи, 1943–1944).
Документи цих фондів використовувалися дослідниками як у радянський, так і в пострадянский період. Але це не означає, що вони втратили
свою актуальність сьогодні саме з огляду на нові підходи до вивчення
історії Другої світової війни й, особливо, періоду нацистської окупації. Так,
досліджуючи документи Надзвичайної державної комісії зі встановлення
та розслідування злочинів нацистів та їхніх спільників і заподіяних ними
збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним
підприємствам та установам СРСР (далі: НДК СРСР), історики обходили
увагою дані первинних актів НДК, які зафіксували втрати особистого
майна громадянами України (зокрема, і коштовностей), “ховаючи” їх в узагальнюючих даних (які, до речі, при перевірці виявилися дуже далекими від
істинних), через “табу” радянської історіографії на висвітлення проблеми
особистості.
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Надзвичайно цікава інформація зосереджена у документах “окупаційних
фондів”. Розсекречений на початку 90-х років ХХ століття, цей масив
залишається малодослідженим. Однією з причин такого стану речей є
“мовний бар’єр”, оскільки значну частину документів “окупаційних фондів”
складено німецькою мовою. Не можна вважати задовільними й існуючі в
архіві пошукові засоби до цих фондів. Анотуючи ці фонди на сторінках
часопису “Архіви України”, сподіваємось якоюсь мірою виправити ситуацію
з актуалізацією цього документального комплексу ЦДАВО України.
17 липня 1941 р. Гітлер підписав наказ про запровадження на окупованій території Радянського Союзу цивільного управління. Згідно з ним усі
окупаційні органи цивільної влади підпорядковувалися Рейхсміністерству
окупованих східних областей, керівником якого було призначено А. Розенберга (документи зберігаються у Федеральному архіві Німеччини, частина
знаходиться у Російському державному військовому архіві, частина – в
Національному архіві США, уявлення про яку можна отримати з колекції
КМФ–8 ЦДАВО України). Адміністративно територія, що перебувала у
віданні рейхсміністра, поділялася на рейхскомісаріати, генеральні округи,
генерал-комісаріати, штадткомісаріати, гебітскомісаріати. Територія України
була штучно поділена на окремі адміністративні одиниці. Зокрема, з частини
українських земель, які раніше належали Польщі (Львівська, Дрогобицька,
Станіславська і Тернопільська області, без північних районів), було утворено
так званий “дистрикт Галичина” з центром у Львові. У серпні 1941 р. генерал-губернатор Франк за наказом Гітлера включив Галичину до складу
Генерал-губернаторства, яке складалося з частини окупованих нацистами
польських земель. Тоді ж за угодою, підписаною між Німеччиною та Румунією в м. Бендери, Одеська область, південні райони Вінницької області
та західні райони Миколаївської області було передано Румунії (так звана
“Трансністрія”). До Румунії відійшли також Чернівецька та Ізмаїльська
області.
Основну частину України було включено до складу Рейхскомісаріату
“Україна” (РКУ) з центром у м. Рівному, наказ про утворення якого був підписаний Гітлером 20 серпня 1941 р. Рейхскомісаром призначили гауляйтера
Еріха Коха. Згодом директивами Рейхсміністерства окупованих східних
областей були визначені кордони та територіальний поділ РКУ, який
складався із шести генеральних округів: “Волинь”, “Житомир”, “Київ”,
“Дніпропетровськ”, “Миколаїв”, “Таврія”. Генеральний округ “Чернігів”
створений не був, територія Чернігівської області, як і Сталінської, Ворошиловградської, Сумської, Харківської областей, підпорядковувалася військовому командуванню.
Саме у ЦДАВО знаходимо найповнішу в Україні джерельну базу для
висвітлення діяльності вищих органів управління окупованими територіями – Рейхскомісаріату “Україна” (ф. 3206) та штабів імперського керівника (рейхсляйтера) А. Розенберга для окупованих західних і східних областей (фф. 3674, 3676). Архів РКУ в повному обсязі не зберігся. Найбільша
його частина зберігається у фонді Рейхскомісаріату “Україна” ЦДАВО
України. Фонд складається з 1204 справ (6 описів). Невелика частина
документів РКУ (27 справ) зберігається у Федеральному архіві в Берліні
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(ВАВ). На території РКУ функціонував Оперативний штаб рейхсляйтера
А. Розенберга (ERR), якому, згідно з наказом Гітлера від 1 березня 1942 р.,
було надано надзвичайні повноваження стосовно перевірки бібліотек,
архівів, масонських лож та інших ідеологічних і культурних організацій усіх
видів, конфіскації і вивезення документів і матеріалів, інших культурних
цінностей. Документи ERR розпорошені по різних архівах ряду країн: у
містах Берліні, Кобленці, Києві, Москві. Найбільша їх частина зосереджена
у ф. 3676 – Штаб імперського керівника (рейхсляйтера) Розенберга для
окупованих східних областей, мм. Берлін, Київ – ЦДАВО України. Це –
885 справ (5 описів) документів німецькою, українською, російськими
мовами за 1940–1945 роки.
У фондах архіву представлено також документи генерал-губернатора
Галичини (ф. 4329), генерал-комісара Волині і Поділля (ф. 2077), поліції
та формувань, що здійснювали поліційні функції (фф. 3679, 4167, 4328,
4394, 4395, 4398), органів управління зв’язком і залізничним транспортом
(фф. 2478, 4330), громадських організацій (фф. 3835, 3955, 3959, 3975, 3976);
документи фондів 3636 і 3847 віддзеркалюють стан архівної справи під час
нацистської окупації. Як окремий блок, слід виокремити фонди військових
частин, військово-польових судів, військово-медичних установ німецької
армії. Залучення цієї інформації до наукового обігу й суспільного вжитку
дозволяє значно розширити і поглибити наші знання з історії Другої світової
війни, додаючи до загальновідомих – невідомі факти, об’єктивні свідчення
про події, що відбувалися на окупованій нацистами території (джерельна
база “окупаційних фондів” ЦДАВО України географічно включає не
тільки українські землі), про життя (щоденний побут, умови праці тощо),
злочини окупаційної влади проти особистості, супротив населення під час
окупації.
При аналізі цього джерельного масиву варті уваги деталі, інформативна
цінність яких іноді досить вагома, оскільки вони дозволяють “стереоскопічно”
відтворити картину окупації, додають важливі штрихи до картини щоденного
життя і побуту як населення, так і окупантів. До таких “деталей” можна
віднести, наприклад, наявні у складі документів фонду РКУ приватне
листування німців, фотографії, репертуари українських театрів, тексти
українських пісень, окремі примірники німецьких газет, що видавалися
в окупованих нацистами регіонах, з фонду 3676. Цікаві документальні
свідчення щодо здійснення окупаційної політики, зокрема й утиску прав
особистості, збереглися у начебто “непрофільному”, невеликому за обсягом
фонді генерал-комісара пошт України (ф. 2478, 7 справ). Суттєво різняться за
складом та інформативною насиченістю зосереджених у них документальних
матеріалів фонди поліції та формувань, що здійснювали поліційні функції.
Так, серед документів досить об’ємного фонду начальника поліції порядку
на Україні (ф. 3679, 65 справ) переважають місячні фінансові звіти поліції
порядку окупованих українських міст – Києва, Кіровограда, Миколаєва,
Житомира, Дніпропетровська, Вінниці, Полтави, Харкова, Херсона, Чернігова, а також Брест-Литовського, Гомеля, Пінська. А ф. 4398 (11 справ)
складається з доповідей, листування, статей з питань діяльності російської
православної церкви на Україні за доби окупації, встановлення контролю
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над нею з боку нацистської влади. Тут представлено також зведення,
інформації про настрої у середовищі духовенства, характеристики та особові справи священнослужителів. З-поміж цих документів вирізняються
наявні у фонді розшукові листки на радянських військовополонених та
радянських громадян, які добровільно вступили до лав німецької армії, а
згодом стали дезертирами. Майже не представлені у зібраннях архіву фонди
органів економічного освоєння окупованих територій, комунікаційного
та житлово-комунального забезпечення, суб’єктів господарювання. До
цієї групи мають відношення тільки три фонди – головної залізничної
дирекції “Південь” (ф. 4330, 12 справ), Цукроцентралі України (ф. 4109,
1 справа), Української спілки споживчих товариств періоду нацистської
окупації (ф. 3506, 2 справи). Водночас, досить докладно відображені у документах ЦДАВО України окупаційна політика стосовно архівів загарбаних
країн, діяльність архівних установ окупаційної доби. Велика за обсягом,
малодосліджена група документів архіву репрезентує діяльність військових
частин, військово-польових судів, військово-медичних установ німецької
армії.
Пропонуємо увазі читача анотований реєстр “окупаційних фондів”
ЦДАВО України. Фонди подаються в порядку номерів, назви – у відповідності до облікових документів архіву.
Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів
України / Редкол.: Я. С. Калакура (гол. ред.) та ін. – К., 1998. – С. 269.
2
Хорхордина Т. Архивы и война // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. – Вип. 5: Архіви – складова інформаційних ресурсів суспільства. – К., 2002. –
С. 84.
3
Варшавчик М. Я. Шлях історика. Інтерв’ю з ювіляром // Історія архівної
справи: спогади, дослідження, джерела. – Вип. 2: Спеціальні галузі історичної
науки. Збірник на пошану Марка Якимовича Варшавчика. – К., 1999. – С. 8.
4
Значною мірою й завдяки розширенню джерельної бази за останнє десятиріччя українськими вченими проведено розвідки таких раніше замовчуваних тем,
як доля остарбайтерів і військовополонених, Голокост на теренах України у роки
Другої світової війни. Див., наприклад: Винокурова Фаина. Евреи Винниччины в
период Второй мировой войны. Малоизвестные документы и новые интерпретации. – Т. 3: Учасники боевых действий на фронтах войны с нацизмом и труженики
тыла. – Винница, 2000. – 336 с.; Бабий Яр: человек, власть, история. Документы
и материалы. В 5 кн. Кн. 1: Историческая топография. Хронология событий /
Общественный комитет по увековечению памяти жертв Бабьего Яра и др.; Редсовет: Д. Табачник (председатель) и др. – К., 2002. – 597 с.; Бібліотеки Києва
під час нацистської окупації (1941–1943) / Редкол. О. С. Онищенко (голова)
та ін. – К., 2004. – 814 с., Потильчак Олександр. Радянський військовий полон та
інтернування в Україні (1939–1954). – К., 2004. – 482 с.; Кравченко Алла, Батурин
Сергій. Українські невільники Третього рейху (минуле і сучасність). Публіцистична
хроніка. – К., 2005. – 236 с. та ін. Нещодавно почали з’являтися роботи, присвячені
висвітленню життя населення під час нацистської окупації, серед яких привертає
увагу видання “Київ у дні нацистської навали. (За документами радянських
спецслужб)” (Київ – Львів, 2003), підготовлене спільними зусиллями істориків і
архівістів.
1
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The people`s War: Responses to World War II in the Soviet Union / Edited by
Robert W. Thurston and Bernd Bonwetsch. – Urbana; Chicago: University of Illinois
Press, 2000. – 276 p.
6
Dean Martin. Collaboration in the Holocaust: Crimes of the Local Police in Belorussia and Ukraine, 1941-1944. – New York: St. Martin’s Press, 2000. – 242 p.
7
K. C. Berkhoff. Harvest of Despair. Life and Death in Ukraine under Nazi
Rule. – Cambridge, Massachusetts and London, England: The Belknap Press of Harvard
University Press, 2004. – 463 p.
8
Див.: Хорхордіна Т. Вказ. праця. – С. 85–86.
9
Див.: Довженко Олександр. Україна в огні / Кіноповість, щоденник. –
К., 1990. – С. 106, 132, 134, 196, 227–228.
5

“ОКУПАЦІЙНІ ФОНДИ”
ЦДАВО УКРАЇНИ:
АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР
Генерал-комісар Волині і Поділля, м. Луцьк
Ф. 2077, 28 справ. 1939–1944. Опис. Німецька, українська.
Постанови, розпорядження, обіжники рейхскомісара України, генералкомісара Волині і Поділля щодо повноважень обласних комісарів, порядку
ввезення в Україну та вивезення з неї товарів; встановлення поземельного
податку в окупованих областях, цінової політики, призначення українців
на службу; мобілізацію населення на роботу. Листування з німецькими
будівельними фірмами про проведення будівельних робіт в окупованих
східних областях України; “Технічне керівництво з прокладання шосейних
доріг” (1939) та списки будматеріалів. Списки, заяви, посвідчення, анкети
службовців генерал-комісаріату української та німецької національностей.
Зобов’язання та списки учнів фармацевтичних курсів. Списки лікарських
трав.
Збірник розпоряджень рейхскомісара України за 1942–1943 роки;
бюлетені генерал-комісара Волині і Поділля в м. Луцьку: “Центральний
листок” та “Службовий листок”.
Військово-польові суди (період окупації України),
об’єднаний фонд
Ф. 2449, 35 справ. 1939–1945. Опис. Німецька, російська.
До об’єднаного фонду увійшли фонди: військового суду 1-ї піхотної
дивізії; військових судів 96-ї, 101-ї та 254-ї піхотних дивізій; військових
судів 6-ї, 16-ї, 20-ї, 25-ї та 168-ї танкових дивізій; військового суду 18-ї
артилерійської дивізії; суду 22-ї жандармської команди німецької армії;
суду польової комендатури № 676 (німецької армії в м. Ворошиловську
Ворошиловградської обл.); військово-польових судів; суду гарнізонної
комендатури м. Дніпропетровська.
У фонді представлено: щомісячні звіти про діяльність військових
польових судів; судові справи про притягнення до відповідальності
військовослужбовців-німців та добровольців-українців за порушення
військової дисципліни.
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Німецькі військові частини (період окупації України),
об’єднаний фонд
Ф. 2453, 402 справи. 1937–1944. Опис. Німецька, російська.
До об’єднаного фонду увійшли такі фонди: Головнокомандуючий
німецько-фашистськими військами; Імперське міністерство повітряного
флоту; Рейхсфюрер “СС” і шеф німецької поліції; Управління боєприпасів
нацистської армії; 1-а танкова група; Головне командування 4-ї танкової
армії; 1-а танкова армія; 1-а танкова дивізія; 16-а танкова дивізія; 96-а піхотна
дивізія; 205-а піхотна дивізія; 323-я піхотна дивізія; 5-й зенітний полк; 545-й
гренадерський полк; 602-й піхотний запасний полк; 3-й батальйон 545-го
гренадерського полку; 37-й батальйон зв’язку; 613-й автотранспортний
батальйон зв’язку; 146-й будівельний батальйон; 594-й батальйон з охорони
транспорту;13-а мінометна рота; 2-а рота 465-го піхотного запасного
батальйону; 691-а танкова пропагандистська рота; 137-ма моторизована
рота зв’язку; 2-а рота 137-го моторизованого батальйону зв’язку ВПС; 1-а
рота ІІ-го танкового батальйону; 1-а рота 857-о стрілецького батальйону; 1-а
рота 857-го стрілецького батальйону охорони тилів; 1-а рота 1-го танкового
полку зв’язку; 27-а танкова ремонтна рота; 2-а рота 5-го військово-наукового
батальйону; 5-а батарея 7-го зенітного полку 1-го запасного корпусу; 7-е
моторизоване відділення зв’язку; запасне танкове відділення № 204; 37-е
танкове відділення зв’язку; 424-е відділення зв’язку; моторизована батарея
1000/40/16; 157/ІІІ автотранспортна колона (3–8 автокорпус); санітарнотранспортне моторизоване відділення 705-ї німецької армії; санітарнотранспортний автозавод 2/196; команда для підготовки аеродромів; 750-а
інтендантська частина, м. Первомайськ Одеської обл.; головна польова
комендатура № 365, м. Львів; польова комендатура № 280 у м. Сарни
Рівненської обл.; німецька комендатура м. Рівне (рахунковий відділ);
командування німецького гарнізону м. Камьонка Струмилова (?); команда
німецької охоронної поліції м. Штуттгарт (Німеччина); українська поліція
с. Андрушівка; військові частини.
У фонді представлено: накази, розпорядження, інструкції командування
про наступальні операції військ, навчання німецьких солдатів, використання
місцевого населення та військовополонених для потреб армії, організацію
та облаштування польових госпіталів, заходи боротьби із захворюваннями
військовослужбовців; доповіді та рапорти командирів частин про необхідність
ремонту шляхів, мостів, танків, автомашин, використання на будівельних
роботах місцевого населення, представлення військовиків до нагород;
звіти і зведення Верховного військового суду щодо судових процесів,
судові справи; списки, анкети та особові справи військовослужбовців;
відомості, рахунки, розписки про отримання продуктів харчування та
обмундирування.
Генерал-комісар пошт України, м. Рівне
Ф. 2478, 7 справ. 1941–1943. Опис. Німецька.
Накази та розпорядження генерал-комісара пошт України: про перевірку військових поштових посилок і листів, встановлення на них мита;
заборону українцям, вивезеним до Німеччини, пересилати листи на Украї-
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ну; заборону вербування на роботу місцевих жителів приватними підприємцями-німцями; про покарання німецьких службовців – порушників
дисципліни; збір металобрухту для німецької армії; будівництво притулків
для дітей фольксдойче. Розрахункові картки місцевих жителів – службовців
пошт м. Рівне.
Польові пошти німецької армії (період окупації України),
об’єднаний фонд
Ф. 3014, 18 справ. 1939–1945. Опис. Німецька.
До об’єднаного фонду увійшли фонди: Управління польовими поштами;
польова пошта № 21723; польова пошта № 61; польова пошта № 44644;
польова пошта № 42674; німецькі польові пошти.
У фонді представлено: накази, розпорядження, інструкції командування
армії, начальника управління польовими поштами і командирів польових
пошт щодо порядку роботи із засобами зв’язку та відправлення поштових
посилок, поліпшення військової дисципліни і нагородження військослужбовців; військові щоденники та звіти командира управління польовими
поштами про свою діяльність; переліки номерів польових пошт; посвідчення
та списки військослужбовців, представлених до нагород та для обмундирування; посвідчення радянських громадян, які служили в німецькій
армії.
Рейхскомісаріат України, м. Рівне
Ф. 3206, 1204 справи. 1940–1945. Описи, каталог.
Німецька, українська, російська.
Закони, директивні вказівки і розпорядження РКУ з таких питань:
проведення окупаційної політики та управління загарбаними регіонами;
економічного визиску окупованих територій, використання трудових
і сировинних ресурсів, транспортування награбованого до Німеччини;
збір податків і грошового мита з населення; покарання за невиконання
розпоряджень окупаційної влади; про залучення радянських військовополонених до роботи на німецьких підприємствах. Огляди, відомості щодо
адміністративного поділу Рейхскомісаріату “Україна”, національного складу
населення, переліки областей та населених пунктів України. Вісники законів,
наказів і розпоряджень РКУ, офіційні повідомлення рейхскомісара Е. Коха,
звернення до населення, оголошення про здавання продуктів, обмін грошей,
перереєстрацію інвалідів тощо. Структура Рейхскомісаріату “Україна”.
Плани і звіти відділів РКУ. Списки керівників відділів, генералкомісарів і
гебітскомісарів РКУ, особові анкети службовців. Особові справи окремих
осіб німецької національності. Приватне листування німців, які перебували
на українській території. Програми вистав театрів України, тексти українських пісень.
Документи і матеріали центрального управління та відділів політики,
народної освіти і пропаганди, преси і пропаганди, головного відділу господарства, відділів промисловості, харчування і сільського господарства,
праці, ветеринарії, торгівлі, техніки, будівництва, дорожнього будівництва,
водного транспорту, транспорту, шляхів сполучення, водних шляхів, зв’язку,
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відділів права, юридичного, статистики, головного відділу спілки держбанків на Україні, відділу фінансів РКУ, що включають:
Постанови, накази, розпорядження рейхскомісара України щодо створення підриємств, банків, медичних закладів; організацію бірж праці;
проведення у містах України відбудовчих робіт; про організацію торгівлі,
транспортного сполучення і зв’язку, примусову мобілізацію населення на
роботу до Німеччини; про умови праці на промислових підприємствах
України; запровадження нової аграрної політики на Україні, мобілізацію
селян на весняну посівну, проведення м’ясозаготівель для Німеччини; про
діяльність на Україні поліції СС і СД, військових судів; про розподіл трофейного майна і товарів серед вільнонайманих німців; з політичних питань;
з організаційних питань роботи структурних підрозділів РКУ.
Доповіді, листування з генералкомісарами з питань проведення і стану
німецької пропаганди в регіонах; щодо діяльності осередків нацистської партії; про надсилання до РКУ нових фільмів, доставлення книжок і
організацію книжкових фірм та бібліотек для німецьких солдатів; листування з губернатором Румунії про укладання дружніх і торгівельних
взаємовідносин.
Інструкції імперського маршала про організацію господарського штабу
Сходу та виконання 4-річного плану (1941), державного міністра господарства щодо використання промислового потенціалу України для потреб
німецької армії. Відомості про корисні копалини загарбаних українських
територій. Листування з генералкомісарами України і промисловими
відділами про організацію підприємств з переробки вугілля; з промисловими
фірмами Німеччини – про виготовлення і доставку в рейхскомісаріат
будівельних матеріалів і хімічної продукції; організацію будівельних фірм
та їхніх філіалів на Україні; про використання окупантами електроенергії
Дніпрогесу, руйнування Дніпровської ГЕС і вивезення до Німеччини її
обладнання. Листування з державним ветеринарним інститутом щодо
видання брошюр німецькою та українською мовами про правила огляду
забійної худоби і перевірки м’яса.
Єдиний фінансовий бюджет РКУ на 1943 р., фінансові звіти. Список
господарських банків РКУ.
Постанови і розпорядження рейхскомісара України щодо зберігання
архівних документів і музейних цінностей України. Доповіді, відомості
рейхскомісара України, начальника і співробітників державного управління
архівами при Рейхскомісаріаті України про склад і зміст документальних
матеріалів державних архівів України (у тому числі про єврейський
відділ Центрального історичного архіву, список фондів єврейської секції
Київського обласного історичного архіву), стан музеїв і бібліотек, історичних пам’яток, взяття їх на облік, вивезення культурних цінностей до Німеччини, листування з цих питань. Звіти про роботу архівів на окупованій
території. Листування з управліннями церковних парафій Східно-Судетської
області щодо заходів з охорони документальних матеріалів, літератури при
повітряних нальотах та бомбардуваннях.
Листування, списки з питань переселення фольксдойче з окупованих
областей до Німеччини, їхнього розміщення, працевлаштування, отримання
матеріальної допомоги.
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Зведення командирів підрозділів “СС” про дії партизанів. Листування
адміністрації нацистських таборів з поліцією про розшук російських і
українських робітників, які втекли з таборів. Вироки, винесені радянським
громадянам за порушення розпоряджень рейхскомісара України та за
кримінальні злочини. Списки українців – в’язнів нацистського табору
“Брансдорф”.
Особливі розпорядження командувача окупаційних військ на Україні.
Відомості про адміністративний поділ РКУ, генеральних районів і
округів та розміщення населення. Статистичні відомості про розвиток
промисловості на Україні з 1913 по 1937 рр. Списки мостів і доріг.
Списки, посвідчення, анкети, лікарняні картки, судові справи радянських
громадян, які працювали в Німеччині. Алфавітна картотека на осіб, які
працювали в Німеччині (від “А” до “Z”).
Окремі номери газет пресбюро при РКУ – “Службові відомості”
та “Українська кореспонденція”; журналів господарського пресбюро –
“Інтернаціональна аграрна кореспонденція”, “Поле, двір і сад”, “ Німецька
сільськогосподарська кореспонденція”.
У складі фонду наявні фотодокументи, листівки з видами архітектурних
пам’яток м. Києва, України.
Українська спілка споживчих товариств (Укоопспілка)
(період окупації), м. Київ
Ф. 3506, 2 справи. 1942. Опис. Українська.
Копії розпоряджень рейхскомісара тимчасово окупованих областей
України і оргбюро “Укоопспілки” про порядок прийняття та звільнення
працівників, нарахування зарплати і тривалість робочого дня на промислових
підприємствах окупованих територій. Листування з гребінцево-гудзиковою
фабрикою щодо вивезення робітників до Німеччини; одержання сировини;
списки робітників фабрики.
Харківський історичний архів (період окупації),
м. Харків
Ф. 3636, 56 справ. 1941–1943. Опис. Українська, російська, німецька.
Розпорядження, обіжники, інструкції керівника особової команди А. Розенберга в м. Харкові з питань підпорядкованності архіву міській управі,
порядку роботи бібліотеки архіву та складання місячних звітів. Накази по
архіву про звільнення від архівних документів Озерянської церкви, розпорядок робочого дня та призначення на посади. Протоколи засідань ЕПК та
відбіркові списки. Плани роботи архіву та звіти про їх виконання. Проект
положення про Харківський історичний архів. Листування з Харківською
міською управою, біржею праці, Харківською єпархією та настоятелями
Покровського монастиря і Озерянської церкви про заснування архіву, його
функції, штати, виділення коштів, звільнення церковних приміщень від
архівних документів. Анкети, автобіографії, посвідчення і списки співробітників архіву. Відомості на виплату зарплати. Штатні розписи, кошториси,
баланси, прибутково-видаткові документи.
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Штаб імперського керівника (рейхсляйтера) Розенберга
для окупованих західних областей і Нідерландів,
м. Брюссель (Бельгія)
Ф. 3674, 4 справи. 1940–1943. Опис. Німецька.
Листування керівника робочої групи Бельгії доктора Ебелінга з керівниками відділів з кадрових питань (щодо прийому на службу німців); про
збирання архівних матеріалів з історії м. Брюсселя та його фотографування,
придбання книг для бібліотек; про проведення пропагандистської роботи.
Штатний розпис робочої групи на 1942 р.
Штаб імперського керівника (рейхсляйтера) Розенберга
для окупованих східних областей, мм. Берлін, Київ
Ф. 3676, 885 справ. 1940–1945. Описи, каталог.
Німецька, російська, українська.
Директива верховного головнокомандувача німецьких збройних сил
Гітлера про передачу всіх архівів, бібліотек, музеїв на окупованій території
у розпорядження штабу рейхсляйтера А. Розенберга. Інструкція штабу щодо
регламенту діяльності робочих груп.
Матеріали відділів штабу (оперативного, обліку і контролю, використання, преси і пропаганди, “особливих штабів” науки і мистецтв) – накази,
звіти, доповіді про діяльність; листування з питань діяльності робочих груп
штабу; наявність і стан архівних, бібліотечних , музейних фондів, їх використання та переміщення; про транспортування вантажів з культурними цінностями до Німеччини; списки науково-дослідних установ, бібліотек, музеїв,
архівів окупованих областей; списки книг, картин, архівних документів та
інших культурних цінностей, вивезених з України до Німеччини; тематичні
списки радянської літератури; списки фотоматеріалів Британського музею;
статті, нариси, брошури, рецензії на книги, огляди газет; бюлетені німецької
служби пропаганди; документи про діяльність німецької центральної кінофірми “Ост”; листування, обіжники щодо особового складу, списки та особові справи співробітників.
Щотижневі звіти про роботу уповноважених штабу Розенберга в
м. Брюсселі. Матеріали Головної робочої групи України, робочих груп
Білорусії, Прибалтики, Італії, Югославії: звіти про роботу, доповіді, листування про стан справ на окупованій території; про видання агітаційнопропагандистських матеріалів для України і Росії; залучення до співробітництва представників місцевого населення; посвідчення співробітників
робочих груп; статті, огляди преси.
Окремі номери німецьких газет, які виходили на окупованій території.
Розпорядження рейхскомісара Коха, доповіді, звіти, листування з питань
використання економічного потенціалу та сировинної бази окупованих
територій (вирощування і торгівлю тютюном, заготівлю деревної кори);
про закриття в м. Києві та інших містах України шкіл та інститутів для
учнів віком понад 15 років та відправлення педагогів і учнів на роботу до
Німеччини; про організацію навчальних закладів для дітей німців, які мешкають в Україні; списки навчальних закладів окупованих областей, звіти
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про їхню роботу, навчальні плани; документи з питань підготовки німцівучителів; анкети, особові справи вчителів німецьких шкіл на окупованій
території.
Доповіді, звіти, повідомлення керівників таємної поліції окупованих
східних областей, таємної поліції і служби безпеки при СС м. Харкова,
спеціальних груп обстеження становища німців, які проживають у окупованих районах України, про історичний, економічний та політичний розвиток України, створення в м. Харкові товариства “Просвіта”, активізацію
партизанського руху на Україні і в Криму; слідчі справи; справи на представників українського національно-визвольного руху.
Опис адміністративного поділу рейхскомісаріатів України, Росії, Прибалтики. Статистичні відомості, списки німецького населення сіл Житомирської, Київської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Списки,
посвідчення, автобіографії членів організації “Гітлерюгенд”.
Особові справи українців, що емігрували з Радянської України та прийняли німецьке громадянство.
Картки, трудові книжки українських громадян, вивезених на примусові
роботи до Німеччини.
Документи православної церкви у Німеччині за 1941–1943 рр.
Фотодокументи.
Начальник поліції порядку на Україні, м. Рівне
Ф. 3679, 65 справ. 1942–1943. Опис. Німецька.
Щомісячні фінансові звіти нацистської поліції порядку міст окупованої
території України – Києва, Кіровограда, Миколаєва, Житомира, Дніпропетровська, Вінниці, Полтави, Харкова, Херсона, Чернігова, а також БрестЛитовського, Гомеля, Пінська та ін.
Табір козацького легіону німецької армії,
м. Бердичів Житомирської області (період окупації України)
Ф. 3736, 2 справи. 1941–1943. Опис, каталог. Німецька, російська.
Список радянських громадян, що служили в козацькому легіоні німецької армії.
Військові медичні установи німецької армії
(період окупації України), об’єднаний фонд
Ф. 3770, 28 справ. 1939–1944. Опис. Німецька.
До об’єднаного фонду увійшли такі фонди: польовий лазарет № 27;
польовий лазарет № 94; дивізійний лікар 4-ї гірської дивізії; дивізійний
лікар 96-ї піхотної дивізії; військовий санітарний інспектор.
У фонді зберігаються: розпорядження та інструкції головного санітарного інспектора армії та дивізійних лікарів з питань дотримання правил
санітарії та гігієни, запобігання епідемічним захворюванням, боротьби з
туляремією, бруцельозом, малярією, проведення щеплень від віспи, поліпшення санітарного стану госпіталів. Рапорти військових лікарів про
стан здоров’я поранених, їхнє транспортування, заходи щодо покращання
обслуговування та догляду за хворими. Санітарні правила медичної служби
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для військових частин. Медичні свідоцтва, лікарняні листки, списки, посвідчення військовослужбовців санітарної служби, військових лікарів та
хворих.
Організація української
націоналістичної молоді “Січ”,
мм. Львів, Рівне
Ф. 3835, 3 справи. 1941. Опис, каталог. Українська.
Статут організації української націоналістичної молоді “Січ”, програми
роботи жіночих та юнацьких гуртків; інструкції, повідомлення з районів
про організацію відділів та осередків організації “Січ” у селах Західної
України.
Головний історичний архів
ім. Антоновича в м. Києві
(період окупації)
Ф. 3847, 246 справ. 1941–1943. Опис.
Українська, російська, німецька.
Розпорядження, інструкції голови м. Києва, директора Головного
історичного архіву ім. Антоновича з питань забезпечення збереженості
архівних документів і допуску дослідників до роботи в архіві, діяльності
інспекторів Української книжкової палати на місцях. Чернетки тимчасового
положення про Головне архівне управління України за 1942 р. Плани,
кошториси, звіти про діяльність архіву ім. Антоновича, його відділів та
бібліотеки; пояснювальні записки до них. Проекти планів випуску ювілейної
збірки статей до 100-річчя архіву давніх актів та 25-річчя Головного
історичного архіву. Доповідна записка директора історичного архіву про
діяльність архівознавчих курсів під час окупації. Акти про проведення
перевірки стану та переміщення документів з різних місць зберігання до
архівосховища, облік архівних документів. Списки евакуйованих фондів та
фондів, що залишились в архіві на час окупації. Опис, історична довідка до
фонду “Партійне видавництво – ЦК КП (б) У” від 29 жовтня 1942 р. Заяви
різних осіб про видачу архівних довідок, зарахування на посади. Штатні
розписи, списки, особові справи співробітників архіву.
Есесівська стрілецька добровольча
українська дивізія
СС “Галичина”, м. Львів
Ф. 3971, 41 справа. 1943–1944. Опис.
Німецька, українська, польська.
Розпорядження генерал-губернатора Галичини і копія тексту промови
Гімлера щодо формування стрілецької дивізії СС “Галичина”. Оголошення
та звернення до української молоді, звіти та інформації з місць про вступ до
стрілецької дивізії. Заяви, копії анкет, списки, фото та реєстраційні картки
добровольців та їхніх родин. Дописи до тижневика “До перемоги” та його
окремі примірники зі статтями з історії створення дивізії; хроніка дивізії
від 3 грудня 1943 р. до 8 січня 1944 р.
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Український комітет у м. Львові
(період окупації)
Ф. 3955, 41 справа. 1941–1944. Опис. Українська, німецька.
Протоколи засідань комітету будівництва Народного Дому в с. Юшківцях Львівського повіту. Звернення Українського центрального комітету
до українського населення про надання допомоги полоненим. Звіти про
діяльність Українського комітету та його референтур. Заяви стосовно влаштування дітей до ясел Українського комітету. Особові рахунки на виплату
утримання членам родин осіб, які працювали в установах окупаційної
влади. Списки, посвідчення, членські квитки членів комітету. Списки українських робітників та членів їхніх родин, яких було вивезено на роботу до
Німеччини; осіб, які виїхали на Захід під час наступу Червоної армії.
Український центральний комітет, м. Львів
Ф. 3959, 516 справ. 1939–1944. Описи. Українська.
Обіжники, плани, звіти Українського центрального і повітових комітетів
з питань проведення пропагандистської роботи, організації виставок народної творчості, позашкільного виховання української молоді, перевірки діяльності окружних комітетів. Протоколи нарад представників УЦК у Кракові
та генерального секретаріату у Львові, засідань керівного активу комітету.
Інформаційні повідомлення про нараду представників УЦК та німецької
окупаційної влади 21 червня 1941 р. у Кракові. Програма з’їзду УЦК від
21 січня 1944 р., крайового з’їзду культурно-освітніх працівників. Статути
комісії допомоги українському студентству, організації українського
жіноцтва УЦК, Союзу українських робітників, українських виховних
інститутів шкільної молоді, інших організацій, секцій і відділів комітету.
Положення про УЦК, Українську станцію для генерал-губернаторства у
Кракові, секцію українських митців, зразковий театр “Студія” у Львові.
Звіти про діяльність Українських допомогових комітетів (УДК) у Західній
Україні, ревізійної комісії УДК у Варшаві, інспекторських таборів для
молоді, місцевих театрів при українських окружних і повітових комітетах
у Галичині, стан народних кухонь. Доповідь голови УЦК про політичні
настрої населення тимчасово окупованих областей Західної України у
зв’язку з репресіями нацистської влади; повідомлення українських окружних
комісій про діяльність повстанських загонів і арешти серед місцевого
населення. Відомості про стан голодуючого населення в містах Західної
України, радянських військовополоненних у нацистських таборах на
території Галичини, українських емігрантів у Німеччині та Чехословаччині.
Плани, проекти планів розподілу медикаментів по українських допомогових
комітетах, вивчення української мови у народних школах. Довідник про
адміністративний поділ Галичини; статистичні відомості про кількість
населення України, українських народних шкіл у Краківській області.
Структура комітету, організаційна схема обласних осередків УЦК. Копії
постанов, обіжники, інструкції УЦК щодо впорядкування господарської
діяльності комітету, проведення театральних вистав, видачі громадянам
посвідчень про українське походження. Касові звіти, облікові картки
комітету; відомості про виплату утримання співробітникам УЦК, ремісничо-
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виховної школи у Львові; заяви українських емігрантів про надання матеріальної допомоги. Списки, біографії співробітників комітету, окружних
комітетів; мешканців Бережанського, Львівського, Стрийського та інших
округів Західної України, що пожертвували кошти на організацію релігійних
свят; драматичних гуртків на території Галичини, дитячих садків у Львові.
Копії інформаційних зведень телеграфно-пресових агенцій. Періодичні
видання Українського центрального комітету, його відділів та секцій:
“Вісник”, “Досвітні вогні”, “Лікарська справа”,“Устав укладу української
молоді” за 1940–1944 рр. Короткі життєписи та перелік музичних творів українських композиторів 2-ї половини ХІХ ст., рекомендовані хоровим гурткам,
каталог театральної бібліотеки Інституту народної творчості у Львові. Тези,
реферати, плани розкладів занять з геометрії, природознавства, співу в українських школах. Довідник для вступників на державні ветеринарні фахові
курси у Львові. Статті різних авторів про виховання та навчання дітей у
народних школах.
Український окружний комітет
в Тернополі (період окупації)
Ф. 3975, 11 справ. 1940–1944. Опис. Німецька, українська.
Інструкції, обіжники Українського центрального комітету, Українського
допомогового комітету в Перемишлі про організацію освітніх товариств,
дитячих садків і виховання в них української молоді; надання допомоги
українським робітникам, примусово вивезеним до Німеччини. Звернення
Українського повітового комітету в Збаражі до місцевого населення про
збирання теплих речей для потреб німецької армії. Звіти про діяльність
Українського окружного комітету в Тернополі, делегатури в Збаражі. Списки
членів Збаразького відділу Українського вчительського об’єднання праці,
кандидатів на курси з підготовки вихователів дитячих садків Збаразького
повіту.
Український окружний комітет
в Стрию (Західна Україна)
Ф. 3976, 6 справ. 1943–1944. Опис. Українська.
Звернення окружного комітету до українського населення про надання
допомоги воякам нацистської армії. Фінансові звіти окружного комітету та
його делегатур у селах Болехове, Ходорове, Жидачів.
Цукроцентраль України
Ф. 4109, 1 справа. 1942–1943. Опис. Українська.
Особові картки співробітників Цукроцентралі України за період від
1 липня 1942 р. до 1 квітня 1943 р.
Командуючий німецько-фашистською поліцією СС,
вересень–листопад 1942 р. – м. Луцьк, жовтень 1942 –
I пол. грудня 1942 р. – м. Київ, ІІ пол. грудня 1942 р. –
м. Ростов-на-Дону
Ф. 4167, 5 справ. 1942. Опис. Німецька.
Щомісячні відомості про витрати господарської частини поліції “СС”.
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Штаб командування начальника поліції безпеки
і служби безпеки для окупованих східних областей
Ф. 4328, 10 справ. 1942–1943. Опис. Російська.
Повідомлення штабу командування начальника поліції безпеки та
служби безпеки окупованих східних областей імперському комісару з
безпеки Віденського округу про дії партизанських і підпільних груп,
політичну ситуацію, економічний стан регіонів, настрої населення.
Генерал-губернатор округу “Галичина”,
до червня 1941 р. –
м. Краків (Польща), з червня 1941 р. – м. Львів
Ф. 4329, 19 справ. 1940–1944. Опис.
Німецька, українська, польська, російська.
Розпорядження та обіжники генерал-губернатора Галичини про організацію промислових і торгівельних підприємств, укладання торгівельних
угод; забезпечення продуктами харчування осіб, що служили в окупаційних
установах. Накази з основної діяльності німецької комендатури м. Львова.
Документи про діяльність страхового товариства “Галичина” та організацію
українських шкіл (циркуляри, плани, угоди, листування). Окремі примірники
“Службового листка” генерал-губернатора Галичини за 1944 р. Посвідчення
та автобіографії росіян і українців – службовців страхового товариства
“Галичина”. Списки росіян і українців, засуджених до страти. Списки та
адреси німців – працівників служби генерал-губернатора Галичини.
Головна залізнична дирекція “Південь”, м. Київ
(період окупації)
Ф. 4330, 12 справ. 1941–1943. Опис. Німецька, українська.
Обіжники Головної залізничної дирекції “Південь” щодо формування
спеціальних потягів, прийняття на службу залізничників з місцевого населення, забезпечення їх обмундируванням, надання відпусток, дотримання
службової дисципліни. Рапорти машиністів та накладні на товари, що перевозяться залізницею. Графіки руху поїздів. Покажчики тарифів на перевезення
залізницею. Окремі примірники бюлетенів “Службовий листок” Головної
залізничної дирекції “Південь” та імперської залізничної дирекції “Схід”
за 1942–1943 рр.
Головне управління “СС” з переселення
і расового питання,
мм. Берлін, Прага (Чехословаччина)
Ф. 4394, 8 справ. 1941–1945. Опис. Німецька, російська.
Щомісячні статистичні звіти Головного управління “СС” з переселення
і расового питання щодо кількості придатних і непридатних кандидатів
до військ “СС”, поліції та для переселення. Справи про перевірку расової
належності різних осіб. Документи про забезпечення добровольців нацистської армії та їхніх сімей (списки, листування). Облікові картки добровольців “СС”.
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Бойова дільниця охоронної поліції ППО,
м. Теплітц-Шенау (Чехословаччина)
Ф. 4395, 26 справ. 1942–1945. Опис. Німецька, російська.
Документи про забезпечення сімей українців і росіян – добровольців
нацистської поліції, що виїхали з окупованих областей Радянського Союзу
до Німеччини і Чехословаччини, надання їм роботи, матеріальної та медичної допомоги (накази, заяви, листування, списки, посвідчення). Особові
справи добровольців.
Штаб оперативної групи Ассмана при 7-й танковій дивізії
німецько-фашистської армії, Донбас,
Дніпропетровська область
Ф. 4396, 3 справи. 1943. Опис. Німецька, російська.
Наказ, повідомлення, карти щодо дислокації оперативної групи Ассмана
в районі Дніпропетровська; доповіді, протоколи допитів стосовно її злочинної діяльності в районі Божедарівки. Листування з частинами 7-ї танкової
дивізії про обладнання польової кухні, забезпечення газетами, надання
відпусток військовослужбовцям.
Командир поліції порядку при командуючому “СС”
і поліції Волині і Поділля, м. Луцьк
Ф. 4397, 2 справи. 1942–1944. Опис. Німецька, російська, українська.
Особисті справи службовців – колишніх радянських громадян.
Командуючий поліції безпеки і СД в м. Києві
Ф. 4398, 11 справ. 1944. Опис. Німецька, російська, українська.
Доповіді, листування, статті про діяльність російської православної
церкви на Україні, встановлення контролю над українською православною
церквою; зведення, інформації про настрої серед духовенства, характеристики
та особові справи священнослужителів. Розшукові листки на радянських
військовополонених та цивільних осіб, які добровільно вступили до лав
німецької армії, а згодом стали дезертирами.
Управління комплектування військ “СС”,
м. Прага (Чехословаччина)
Ф. 4399, 3 справи. 1941–1944. Опис. Німецька, російська.
Особові листки поранених, убитих і пропалих безвісти росіян та українців – добровольців “СС”.
Управління соцзабезпечення військ
“СС” “Аусланд”, м. Берлін
Ф. 4400, 46 справ. 1942–1945. Опис. Російська, німецька.
Накази, обіжники, звіти, листування з питань діяльності управління
забезпечення військ СС “Аусланд”. Доповіді, листування про призначення
і видачу пенсій добровольцям німецької армії, надання матеріальної допомоги їх сім’ям. Особові картки, посвідчення, анкети та особові справи
добровольців.
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Редакція тижневика “Холмська земля”
Ф. 4445, 8 справ. 1943. Опис. Українська, польська, німецька.
Воєнні повідомлення; статті про політичне, економічне та культурне
життя Холмщини та Підляшшя під час окупації; оповідання на релігійні
теми; вірші, надіслані до редакції тижневика “Холмська земля”. Гранки
статей, надрукованих у часописах “Холмська земля”, “Краківські вісті”
(1943).
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В. ШЕПЕЛЮК
АВТОГРАФИ ВІЙНИ
(огляд фондів діячів української літератури
часів Другої світової війни,
які зберігаються у ЦДАМЛМ України)
Пожовклі від часу рукописи відомих діячів української літератури відносять нас до періоду воєнного лихоліття, коли гартувалася не тільки криця,
а й слово, що ставало разючою зброєю, йшло в бій разом із воїнами.
Невеличкі зшитки, блокнотики, папірці, військові планшети – все це
донесло до нас, у ХХІ ст., найцінніше, найвартісніше – пам’ять, яку не
стерти рокам і десятиліттям. Автографи війни промовляють до нас словом правди – неприкрашеної, невигаданої, невимисленої правди вічної і
скорботної, гнівної і радісної.
Фонд творчих матеріалів видатного українського поета, академіка
П. Тичини (ф. 464) періоду війни – це досить значна кількість віршів, як-от:
“Ми йдемо на бій” (“Ти, земле наша, рідная, святая!”), “Партизан Залізко”,
“Тебе ми знищим – чорт з тобою”, “Чи може брудом вітер засипать синє
море?..”, “Фашистській Німеччині”. Названі вірші (1941–1942) збереглися в
автографі, машинопису, повністю чи фрагментарно. Так, у фонді відклалися
машинопис і видрукуваний примірник (газ. ”Соціалістична Харківщина”)
відомої поезії “Пісня про Зою Космодем’янську” (1942–1945).
Багато поезій П. Тичини цього періоду дійшли до нас в чорновому
автографі, машинопису, друці. Серед них – “Він не сказав ні слова”, “Голос
матері”, “Мій народ”, “Весна”, “В безсонну ніч”, “Люба Земська”, “День
настане” (“На Україні, там на Україні…”), “Україна бореться”, “Матері
забуть не можу” (усі – 1942). Різні варіанти цих поезій – свідчення великої,
кропіткої праці П. Тичини в роботі над поетичним словом, особливо за
часів війни.
Саме тоді, в кінці 1942 р., поет звертався до молоді, якій – не тільки
воювати, але й творити майбутнє (“Правдивим будь, але не всім ти
одкривайся…”, 1942, ф. 464, оп. 1, т. 1, од. зб. 475). Вершиною поетичного
таланту П. Тичини в переломний для України 1943 рік стала поезія “Я
утверждаюсь” (“Я єсть народ, якого Правди сила…”, ф. 464, оп. 1, т. 1,
од. зб. 492–495). Збереглися варіанти окремих строф поезії, чорновий
автограф, машинопис, газетний друк.
Любов’ю і болем сповнюється серце, коли перечитуєш біловий автограф
вірша “Київ” (“Ти – наша честь, і гордість, і краса…”, 1943, ф. 464, оп. 1,
т. 1, од. зб. 513). Вірш написаний безпосередньо в перші години після
визволення Києва.
У важкий 1943 рік з-під пера П. Тичини з’явився вірш “Слово” (“Слово
наше рідне…”, 1943, ф. 464, оп. 1, од. зб. 516, 517), присвячений рідному
слову, мові.
© В. Шепелюк, 2005
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Серед фотодокументів фонду П. Тичини привертають увагу кілька
фотографій поета в колі побратимів по перу – О. Довженка, В. Сосюри,
М. Рильського, Ю. Яновського та інших, зроблених у прифронтовій смузі,
серед жителів визволених сіл і міст України (1943–1944, ф. 464, оп. 1, т. 1,
од. зб. 15408, 15409, 15410).
У роки воєнного лихоліття, як ніколи, зазвучало полум’яне слово О. Довженка, кінорежисера, письменника, публіциста. Основним жанром творчості
митця в цей період стало документальне кіно. Найяскравішим здобутком у
цьому жанрі є фільм “Битва за нашу Радянську Україну”. О. Довженко в цей
час написав чимало нарисів та оповідань. Фонд кіномитця і письменника,
що зберігається в ЦДАМЛМ України (ф. 690), містить кіносценарії,
присвячені подіям війни – “Україна в огні” (1942–1943, ф. 690, оп. 1,
од. зб. 3), “Повість полум’яних літ” (1944–1945, ф. 690, оп. 4, од. зб. 13).
Воєнна публіцистика представлена статтями “Враг будет разгромлен”,
“До зброї”, “Я бачу перемогу” та ін. (1941–1945, ф. 690, оп. 4, од. зб. 70).
Безсмертному слову великого Кобзаря присвячена стаття О. Довженка
“Дума народу неподоланна!” (1942, ф. 690, оп. 4, од. зб. 65). Гнівом проти
нацизму сповнені тексти промов митця перед воїнами, на мітингах у 1942–
1943 рр.: “Краще вмерти стоячи, ніж конати в неволі”, “Браття слов’яни!
Браття українці!” та ін. (ф. 690, оп. 4, од. зб. 99, 100).
Зберігся дикторський текст “Победа на Правобережной Украине и
изгнание немецких захватчиков за пределы украинских советских земель”
до документальної стрічки “Історична хроніка великих полум’яних літ”,
що є свідченням безмежної любові О. Довженка до України, свого народу
(1943–1944, ф. 690, оп. 4, од. зб. 15). Серед рукописної спадщини митця –
машинописи оповідань “На колючому дроті”, “Помилка”, “Перемога”,
“Воля до життя”, “Недоля”, “Ніч перед боєм”, “Відступник”, “Стій, смерть,
зупинись!”, “Мати”, “Тризна”, “Федорченко”, “Незабутнє” та ін., що склали
своєрідну антологію прози війни (ф. 690, оп. 4, од. зб. 37, 38, 39, 40, 41).
Викликає зацікавлення машинопис із правками та нотними вставками
самого О. Довженка збірки пісень “Материні пісні” (1943, ф. 690, оп. 1,
од. зб. 14) та його віршів “Не розборонити”, “Українське” (1944, ф. 690,
оп. 1, од. зб. 15).
Фотодокументи з особового фонду О. Довженка – етапи важких воєнних доріг: відступ 1941–1942 рр., переможна хода, наступ 1943–1944 рр.
Тут – виступи О. Довженка на мітингах серед бійців, офіцерів, жителів
визволених сіл і міст України, велика битва за Дніпро, Букринський плацдарм, визволення Києва (1942–1944, ф. 690, оп. 1, од. зб. 32, 33; оп. 2,
од. зб. 23, 25, 26).
Неабиякий інтерес викликають записи щоденникового характеру митця
часів війни (1942–1944). У них – весь Довженко: рвійний, емоційний,
надзвичайно чутливий до будь-якої облуди й неправди. Ці записи – правда
про важкі воєнні дороги, біль за зруйновані міста і села України, за долю
жінки-матері, віра в прийдешню перемогу над ворогом: “Трагічний пафос
відступу і жертв. – Скот. Хліб. Нищення. Філософія нищення. Самогубство
заводів-гігантів. Дніпрельстан. Вибух…
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Німці прикривали свій ганебний наступ нашим населенням. Діди, жінки,
діти. Їх гнали німці, у страшній тиші чути було слова голоси жінок:
Стріляйте по нас, не жалійте, стріляйте, товариші. Рятуйте себе і Україну
нашу, скривавлену матір. Нелюдські умови життя військовополонених. У
яму їм кидають дохлу коняку. Вони розривають її зубами на шматки. Велика
і надзвичайна тема – українська жінка і війна. Хто виніс і винесе на своїх
плечах найбільше лихо, жорстокості, ганьбу, насильство? Українська мати,
сестра, жінка, улюблена. Всяка буває душа – одна як Дніпро, друга часом
як калюжка по кісточки, а часом буває так, що калюжки нема…” (ф. 690,
оп. 4, од. зб. 116).
У дні війни видатний поет України В. Сосюра став до лав діючої армії
як кореспондент фронтової газети, пройшов важкими воєнними дорогами
до світлого дня Перемоги 1945 року.
Творча спадщина поета 1941–1945 рр. – це рукописи, машинописи,
чорнові рукописи, начерки, зшитки з чернетками та начерками віршів, поем
(ф. 44, оп. 1, од. зб. 52–100). Вірші 1941–1942 рр. – біль і жаль, смуток поета
за долю рідної української землі, поневоленої, але незламної (“Вночі”, “Ми
зустрілися знов”, “Похід”, “В холодний мокрий листопад…”, “Мати моя у
полоні…”, “О, моя Україно”, “Дівчата України” (“Крізь ніч і кров з вітрами
тане…”). Збереглися рукописи та машинописи поем “Україна”, “Крізь
смерть” (“Микола Шеремет”), в яких звучать на повну силу сосюринський
ліризм, сповнений синівського гніву за сплюндровану українську землю,
глибока віра та надія в неминучу перемогу над ворогом (ф. 44, оп. 1,
од. зб. 59, 60).
Зустрічаються варіанти поезій, що написані В. Сосюрою в різні періоди
війни (“Де небо наповнено ревом гармат…”(1942–1944), “Все на ката, все…”
(1942–1944), “Пролітає куля бистра” (1942–1943).
Деякі поезії присвячені синові, який перебував у діючій армії (“Синові”,
“Мій син на ялині, а кулі швидкі…” та ін., 1942–1943, ф. 44, оп. 1, од. зб. 67,
68). І, все-таки, навіть на важких воєнних дорогах В. Сосюра залишався
таким же глибоким ліриком найтонших порухів душі і серця (“Кує зозуля
у гаю…”, “Золоті лелітки знову розцвітуть…”, “Плачеш ти... і шле дощі...”,
“Прощай”, “Зеленії віти, пахучії квіти…”, “Спів”, “Весна”, 1943, ф. 44,
оп. 1, од. зб. 76–78, 86).
Києву, багатостраждальній столиці України, поет присвятив рядки
віршів “Здрастуй, Київ!”, “Поворот”, “Лине чайка дніпрова”, “На Дніпрі”
(1943–1944 рр., ф. 44, оп. 1, од. зб. 81, 87, 95, 100). У них – ніжна синівська
любов до древнього й вічно юного міста, незабутні спогади про щасливу
юність, друзів.
Як і кожен військовий кореспондент, поет В. Сосюра виступав на радіо.
Збереглися тексти виступів російською мовою “Слава тебе, моя Украина!”
(1943), “Солнце над Винницей” (1944, ф. 44, оп. 1, од. зб. 431, 432).
У роки війни письменник Ю. Яновський перебував в евакуації в м. Уфі
(Башкирія), працюючи спочатку відповідальним редактором журналу
“Літературна Україна”, потім редактором журналу “Вітчизна” та військовим
кореспондентом на І Українському фронті.
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У фонді письменника цього періоду знаходимо рукописи п’єси “Син
династії” (1942–1947, ф. 17, оп. 1, од. зб. 13, 14), автограф та авторизований
машинопис оповідання “Генерал Макодзьоба” (1941, ф. 17, оп. 1, од. зб. 39),
нариси письменника часів війни – свідчення великої любові до поневоленого
українського народу, рідної землі (“За каждую пядь земли” (1941), “Бессмертная Украина” (1943, ф. 17, оп. 1, од. зб. 45, 46). У травні–жовтні 1945 р. з-під
пера Ю. Яновського з’явилися нариси “Ранок Перемоги”, “Лицо победы”,
“По Україні”, “Ватутін під Києвом” (ф. 17, оп. 1, од. зб. 47, 48, 49).
Значний інтерес для відображення воєнних років на території України
мають записки Ю. Яновського з уривками фронтового щоденника, нотатками, підготовчими матеріалами до п’єси “Багаття” (1943–1945, ф. 17, оп. 1,
од. зб. 92, 93, 94).
В особовому архіві Ю. Яновського, що зберігається у ЦДАМЛМ України
(ф. 17, оп. 1, 2), налічується досить велика кількість фотодокументів. Це – не
тільки своєрідний життєпис письменника, але й літопис життя українських
письменників періоду Другої світової війни.
На численних фото – Ю. Яновський у колі письменників П. Тичини,
О. Довженка, О. Копиленка, Л. Смілянського, М. Бажана, С. Борзенка,
художників О. Шовкуненка, К. Трохименка, державних діячів М. Хрущова,
Д. Коротченка та ін. (1942–1944, ф. 17, оп. 1, од. зб. 225, 239, 240, 241, 242,
243).
Усю війну пройшов поет А. Малишко. Бачив сльози, кров, згарища,
руїни. Усе це знайшло відображення в зошитах віршів, поем, начерків, уривків. У цих зошитах, які не можна брати до рук без хвилювання, – правдиве
слово про найжахливішу війну на земній кулі. Тут і машинопис поеми
“Полонянка” (1943, ф. 22, оп. 1, од. зб. 41), автографи віршів “Харкову”
(“Чимало днів спливло пожарами в долині…”), “Хліб наш насущний”,
“Посланіє до себе” та ін. (1943–1944, ф. 22, оп. 1, од. зб. 41, 42, 44).
Особливу увагу привертає рукописна збірка поезій А. Малишка “Україна моя” з ілюстраціями художника Г. Пустовойта (1942–1943, ф. 22, оп. 1,
од. зб. 43-а). Через усю війну проніс поет цей невеликий зшиток віршів з
прекрасними ілюстраціями художника, що став неоціненним історичним
документом правди і честі, віри і надії.
Тоді ж, будучи військовим кореспондентом, А. Малишко написав і
опублікував у газетах “Радянська Україна”, “За честь Родины” нариси
“Битва”, “Город над Прутом”, “Київська битва”, “Пам’ятник”, “Під зорями
Угорщини”, “У стен Киева” та ін. (ф. 22, оп. 3, од. зб. 13).
Невелика кількість фотодокументів з архіву А. Малишка відносить нас
у роки війни.
Тут – і важкі фронтові будні, і радість спілкування з побратимами по
перу: О. Довженком, М. Рильським, П. Тичиною, Я. Качурою, Ю. Яновським,
М. Бажаном та ін. (1942–1944, ф. 22, оп. 1, од. зб. 521; оп. 2, од. зб. 32).
Ці архівні фонди письменників періоду Другої світової війни – лише
невелика частка досить значної творчої спадщини митців, що розкриває
незабутні сторінки літопису України, сторінки пам’яті про неоціненний
подвиг нашого народу у важкому двобої з ворогом.
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М. БАЛИШЕВ
“ЗВІТИ ПРО НДР” ПЕРІОДУ 1941–1945 рр.
З ФОНДІВ ЦДНТА УКРАЇНИ
ЯК ФАКТОЛОГІЧНА БАЗА З ІСТОРІЇ ВІЙНИ
На сьогодні ґрунтовного, системного опрацювання на основі архівних
документів потребують передусім питання соціальної історії на макрота мікрорівнях. Стосовно періоду Другої світової війни перспективним
вважається вивчення “малих соціумів” чи “малих життєвих світів” – армійського, партизанського, робітників, службовців, науково-технічного персоналу, творчої інтелігенції, які перебували в 1941–1945 рр. в евакуації
(реевакуації).
Саме останні й забезпечували необхідний рівень розвитку наукових
досліджень та прикладних розробок в усіх без винятку галузях народного господарства, яке функціювало, повністю орієнтуючись на потреби фронту.
Унікальним джерелом для вивчення та відтворення в національних
пам’ятках подій воєнної доби, напрямів розвитку української науки,
прикладів героїчної праці її учених є архівна науково-технічна документація
(далі – НТД), а саме: “Звіти про науково-дослідні роботи” 1941–1945 рр.,
які зберігаються у фондах ЦДНТА України.
Згідно з висновками науково-методичної роботи “Звіт про НДР”
як об’єкт документування”1 (розділ 3 – “Історичні періоди формування
комплексів науково-дослідних матеріалів”), у період 1941–1945 рр. тематика
досліджень у металургії, енергетиці, машинобудуванні, фізиці, хімії щільно
погоджувалася між собою, була спрямована на досягнення загальної мети.
Характерні риси документа: подальше вдосконалення структури, складу
й оформлення “Звітів по темах”; введення до “Звітів” нового елемента –
“реферату”, який забезпечував оперативність і зручність їх використання
як джерела наукової інформації, сприяв прискоренню впровадження
результатів НДР у виробництво.
Серед архівної НТД зустрічаються такі найпоширеніші функціональні
групи “Звітів”: про лабораторно-технічні іспити (описування нових
технологічних процесів; засобів виробництва); з питань розроблення
“методик” для проведення експрес-аналізів в умовах заводської лабораторії
окремого підприємства; описування розвідок геолого-промислової розробки,
відкриття та освоєння родовищ корисних копалин на Сході колишнього
СРСР.
Подібний підхід до розгляду даної групи архівних документів обов’язково має привернути увагу історика від науки, передусім – повнотою та
достовірністю своєї фактологічної основи; по-друге, – уособленням прізвищ
конкретних виконавців досліджень; нарешті, – як оперативне джерело
науково-технічної інформації, що дозволить також відтворити “історичні
наукові конструкції” в реальному вимірі часу окремих “малих соціумів” чи
“малих життєвих світів” воєнної доби.
© М. Балишев, 2005
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Загальний інформаційний масив проектної, конструкторсько-технологічної, науково-дослідницької документації архіву згаданого періоду
охоплює 33 фонди (№№ 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26,
27, 32, 38, 46, 50, 61, 62, 74, 76, 78, 101, 107, 108, 128, 135, 177, 195)2,
1551 одиницю зберігання і є фактологічною базою про діяльність 33-х
наукових колективів. “Географія” тилового буття 270-ти українських
науковців* визначається в основному східними та північними районами
територій колишнього СРСР, великими й малими російськими, казахськими,
башкирськими, якутськими та іншими містами й містечками: Караганда,
Магнітогорськ, Свєрдловськ, Кємерово, Уфа, Аша, Златоуст, Іркутськ,
Катайськ, Байконур та ін. Після реевакуації – за місцем основного розташування закладу.
Вивчення й розподіл документів (звітів про НДР) фондів за часом
проведення наукових досліджень дало таке порівняння3:
1941 р.

1942 р.

1943 р.

1944 р.

1945 р.

83**

38

66

90

186

Разом

563 од. зб.

1945 рік є часом завершення основної низки НДР, часто вже після
повернення інституції на попереднє місце розташування, хоча самі дослідження розпочиналися раніше – від одного року (тобто в 1944-му), до
кількох місяців, за сотні кілометрів, у тилу.
Коло найактуальніших вирішуваних науково-технічних проблем цього
періоду було досить широким.
21 серпня 1943 р. РНР СРСР видала постанову “О неотложных мерах
по восстановлению народного хозяйства в районах, освобождаемых от
немецкой оккупации”. Було розпочато відродження промисловості у
визволених від окупації місцевостях України. Кожна галузь вирішувала
певні нагальні завдання.
Так, документом “Основные направления развития коксохимической
промышленности и планы НИР в послевоенные годы” 4 Українського
науково-дослідного вуглехімічного інституту на 1944 р. визначились перспективи щодо планування роботи закладу за такими напрямами:
– з вишукування, вивчення нових запасів і родовищ вугілля, необхідного
для коксування;
– НДР у галузі збагачення вугілля;
– з проблем поліпшення ведення технологічного процесу коксування;
– за темою “Исследование углей действующих и пусковых шахт Донбасса; паспортизация углей (классификация пластовых товарных
проб); характеристика зольности углей”5.
Згідно з планом розвитку Донбасу на 1945 р. (НДР – “Исследование
углей действующих и пусковых шахт Донбасса”) чисельність діючих шахт
* Подано кількість прізвищ, зазначених у документах із засвідченням виконавців НДР (563 од. зб. із 12-ти фондів 1941–1945 рр.).
** Дані наведено за повний рік, хоча значну частину розпочатої “мирної”
тематики НДР було завершено в липні–серпні 1941 р.
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становила 485; науковцями в 1944 р. було підготовлено “Общий обзор
состояния угольных комбинатов Донбасса”, головна увага в якому спрямовувалася саме на “... мелкие низкопроизводительные шахты”6.
У 1944 р. у праці “Обобщение опыта восстановления коксовых печей
Юга”7 було подано порівняльні характеристики стану виробництва головних коксохімічних об’єктів України до 1941-го року та запроектованих
повоєнних об’ємів проведення відновлювальних операцій.
1941–1943 рр., були, як відомо, найбільш напруженими не тільки з точки
зору воєнних подій на фронтах, але й у суто людському вимірі тилового
буття. За досить короткий термін науково-дослідні заклади України повністю змінили вже відпрацьовану “мирну” тематику, були евакуювані на
схід колишнього СРСР.
Однією з головних особливостей розвитку науки і техніки на початку
війни, як уже зазначалось, став комплексний характер досліджень, адже саме
таке поєднання давало реальну можливість стрімкого досягнення загальної
мети – отримання найефективніших за якістю результатів.
У процесі оперативної перебудови металургійної галузі, наприклад,
одночасно змінювалися структурні основи її виробництва; збільшувалися
об’єми виплавки високоякісних сталей; випускалися більш складні та
трудомісткі профілі прокату (броньованого листа, снарядної заготовки, труб
різної конфігурації), необхідних для виготовлення озброєння. Тому серед
“Звітів про НДР” за 1942 р. знаходимо такі теми досліджень: “Ускорение
мартеновской плавки легированной стали”8, мета НДР – прискорення
процесу дефосфоризації металу, яке досягається на момент сполучення
(закінчення в часі) процесу плавки з періодом дефосфоризації; було визнано
за доцільне розробити спеціальну “Робочу інструкцію” з ведення процесу
плавки; НДР “Разработка технологических условий на листовую сталь для
снарядных гильз”9; НДР “Специализация трубных станов СССР”10, мета
НДР – ліквідація невідповідностей між районуванням виробництва та
використанням труб.
Для того, щоб задовольнити потреби “оборонки” у спеціальних сортах чорного металу, необхідно було докорінно змінити не тільки технологію, але й організацію виробництва. Згідно з Інструкцією 1942 р.11
така можливість створювалася. Підсумовуючи норми з виробітку на підприємствах галузі, спеціалісти оперативно ліквідовували розбіжність у
даних щодо продуктивності праці робітників. У результаті визначались
конкретні потреби в людських ресурсах.
Український НДІ металів розробив також “... структуры заводоуправления
и положения об его отделах, штаты ИТР и служащих для Кузнецкого
металлургического комбината12. Уже до середини 1943 р. третину всієї
металургічної продукції давав країні саме цей металургійний гігант.
Досягти цього вдалося, зокрема, завдяки внеску науковців інституту, які
запроваджували на комбінаті дослідницьку тематику “Проверка на КМК
состояния организации труда, использования и закрепления рабочих,
организация обучения и питания”13. Ця НДР – ще одна інформаційна
можливість звернутися до вивчення “малого соціуму” воєнної доби.
У серпні 1942 р. Держкомітет оборони ухвалив постанову “О мерах
неотложной помощи шахтам Кузбасса по увеличению добычи и улучшения
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качества коксующихся углей”. Згідно з нею науковці Українського вуглехімічного інституту провадили дослідження з питань розроблення нових
вугільних копалень Кузбасу, розвідували потенційні можливості запасів
його сировинної бази (звіти “Изучение угля как сырья для коксования”14,
“Исследование углей новых месторождений Кузбасса”15).
Того ж 1942 р. через брак азотної рідини, целюлози опинились у скрутному становищі порохові заводи країни. 24 серпня 1942 р. Держкомоборони
ухвалив рішення про розширення існуючих та будівництво нових підприємств
з виробництва азотної рідини та аміаку. Науковці запропонували провести
заміну хімічних компонентів у НДР “Разработка вопросов, связанных с
проектированием и пуском новых заводов”16.
Таким чином, вибірково оприлюднені наукові теми досліджень одного з
фондоутворювачів ЦДНТА України дозволяють зробити акцент на обраний
нами напрям викладення головної теми.
Як відомо, створений 30.06.1941 р. Державний Комітет Оборони з
перших днів діяльності зосередив свою увагу на проблемах перебудови
промисловості відповідно до потреб воєнного часу. Першочергово вона
стосувалася таких галузей, як чорна металургія та шляхи сполучення.
Тактика ведення війни спрямувала геологів на активний пошук нових
покладів корисних копалин. Наказом Наркомату чорної металургії СРСР
від 27.08.1944 р. “Про розширення сировинної бази для чорної металургії
Уралу та Західного Сибіру”17 визначалися заходи, націлені на розвідку
родовищ руди, вапняку, кобальту, марганцю. Вказувались конкретні промислові райони, при цьому – з особовою поміткою: “...тяготеющие к железным дорогам”. Серед масиву архівних “Звітів про НДР” з географічним
визначенням нових покладів копалин – найбільша низка документів.
Історія цього питання свідчить: радянська геологічна наука на Україні
від початку свого існування була спрямована на задоволення потреб народного господарства. Перші проведені спеціальні геологічні зйомки районів
Донбасу та Криворіжжя показали, що для визначення перспектив розвитку
сировинної бази України передусім були потрібні геологічні карти, які б
давали повне уявлення про геологічну будову окремих районів, розміщення
там корисних копалин, їхнє промислове значення. Така робота, розпочата
Укргеолкомом* у 20-х роках ХХ ст., завершилася, практично, перед
війною.
Серед архівної НТД маємо “Звіт про НДР” 1939 р. – “Геологическое
описание месторождений кварцитов УССР как сырья для огнеупорной
промышленности”18, в якому узагальнюються результати лабораторних
досліджень по 28-ми українських родовищах з описом 2 тис. шліфів кварцитів
для подальшого складення “Карты выходов кварцитов и песчаников
для изготовления динаса в исследуемый период и на перспективу”. До
“Звіту” додається “Схематическая карта геологических районов Украины”.
Серед них – Донецький кряж; Овручевський, Криворізький, НовгородСіверський та інші райони. Цінним є те, що “Звіт” доповнено ще одним
видом документів – “мікрофотографіями” кварцитів за типами, їхніх
структур. У 1942 р. його виконавця, Український НДІ вогнетривких мате* Український геологічний комітет.
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ріалів (УкрНДІВ), під час перебування в евакуації, було реформовано на
Всесоюзний НДІО.
Віддалені регіони колишнього СРСР (Уралу, Західного Сибіру, Башкирської АРСР, Комі АРСР) у більшості своїй потребували негайного завершення розпочатих колись пошукових “розвідок” нових родовищ, а також
доведення вже існуючих (і щойно віднайдених) до активного промислового
використання, прорахування наявних у них запасів тощо.
У чорній та кольоровій металургії відбулася технічна активізація їх
важливої промислової галузі – виробництва вогнетривів.
Вогнетривкі вироби з мінералів мають у своєму складі окиси кремнію,
алюмінію, магнію, кальцію. Залежно від кількості окисів кремнію вогнетриви поділяють на кислі (динас) та основні (шамоти, магнезитові, хромомагнезитові). Вогнетриви використовуються для облицьовування (футеровки) доменних, мартенівських, нагрівальних, коксових печей, міксерів
(сховищ рідкого чавуну), конверторів.
Для виробництва динасу використовують кварцит, найбільші родовища
якого в довоєнний час знаходилися біля м. Первоуральська; шамотних виробів – вогнетривкі глини Бєлкінського (район м. Сєрова), а також ТроїцькоБайновського (Богдановичі) та Нижньо-Увельського родовищ. Саме до цих
районів Свердловської області було спрямовано шлях науковців під час
евакуації інституту. Сам заклад – ВНДІО – з 1941 по 1943 рр. знаходився
у м. Свердловську, будучи евакуйованим з м. Харкова.
Звернімося до документальних свідчень.

№1

Отчет о НИР: Исследование и технологические испытания глин
Кыштымского* месторождения для установления возможности
изготовления из них полукислых изделий, отвечающих ОСТ 16238-39
Свердловск, 10 июня 1942 г.
Руководитель работы – старший научный сотрудник В. П. Зегжда.
<…> Цель работы: получение керамической и технологической характеристики Кыштымских глин** и разработка на основе этих данных технологического процесса производства из них изделий. Выводы:
<…> Изготовление из Кыштымских глин огнеупора пористостью ниже
32 % возможно только при применении бесшамотных шихт;
<…> Изготовление кирпича из рекомендуемых масс не требует скольконибудь существенного изменения принятого на Кыштымском шамотном заводе
технологического процесса производства кварце-шамотных изделий;
<…> Данная технология повлечет за собой экономическую выгоду, так
как отпадает необходимость транспортировки боя, обжига глины на шамот и
помола.
ЦДНТА України, ф. 15, к. 3–7, оп. 2, од. зб. 643, арк. 1–6, 6 зв.
* Киштим – місто в Челябінській області (Урал, Росія).
** Відбір проб та розробка рецептури мас та технологічного процесу виробництва
напівкислих вогнетривких виробів з цих глин були розпочаті у 1941 р. Ленінградським
інститутом вогнетривів, у 1942 р. третій та четвертий етапи НДР було передано для
виконання ВНДІО у зв’язку з неможливістю отримання з блокадного міста результатів
попередніх досліджень. Тому в лабораторії Сухолозького заводу (Свєрдловська область)
довелося провести додаткові дослідження.
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№2
Отчет о НИР: Лабораторно-технологическое опробование
пестроцветных глин Трой-Байновского* месторождения
Свердловск, ноябрь 1942 г.
Руководитель работы – старший научный сотрудник В. П. Зегжда.
<…> На Трой-Байновском месторождении в значительных количествах
имеются пестроцветные глины, которые залегают как кровля и подошва, а
иногда выклинивается и в горизонт огнеупорных глин. При существующем
открытом способе разработки месторождения глины эти неизбежно разностей,
а в особенности составляются в подошве выработанных карьеров. Благодаря
повышенному содержанию железа, пестроцветные глины не соответствуют
техническим условиям на огнеупорное сырье и в силу этого идут в отвал…
Будучи экономически заинтересованными в использовании этих глин, Рудоуправление обратилось в институт огнеупоров с просьбой провести испытания проб
охристых глин на предмет установления возможности их использования для
огнеупорной промышленности.
ЦДНТА України, ф. 15, к. 3–7, оп. 2, од. зб. 646, арк. 1–7.
* Сучасна назва – Троїцько-Байновське родовище (Богдановичі, Росія)

№3
Отчет о НИР: Подбор шихт
и разработка технологических нормативов
для производства пробок из уральского сырья
Свердловск, ноябрь 1942 г.
Руководитель работы – старший научный сотрудник В. П. Зегжда.
<…> Отсутствие Часов-Ярских глин для изготовления пробок на металлургическом заводе им. А. К. Серова вызывает необходимость срочной разработки технологического процесса производства этого вида огнеупорных
изделий на базе имеющегося сырья – местных Белкинских* глин, а также
привозимых – Н. Увельских и Тимофеевских**.
<…> Программой предусмотрено использование при производстве в
качестве основного сырья глин Бускульского месторождения и андалузита. К
сожалению, завод не смог своевременно получить андалузит в нужных количествах, в связи с чем при подборе масс для заводских испытаний пришлось
ориентироваться только на Бускульскую глину.
<…> При выборе состава опытных масс основной упор был взят на
Бускульскую глину. Но, учитывая трудности с ее получением, проверялась
возможность ее частичной замены.
<…> Шамотная фабрика завода им. Серова до сего времени не имела постоянного налаженного производства пробок. В связи с этим фабрика не имела
достаточного опыта по изготовлению этого ответственного вида шамотных
изделий.
<…> 23.10.1942 г. администрацией завода отдано “Распоряжение” о
массовом и регулярном применении пробок на шамотной фабрике по вновь
утвержденной рецептуре глины.
ЦДНТА України, ф. 15, к. 3–7, оп. 2, од. зб. 645, арк. 2, 4, 7, 12.
* Район м. Сєрова.
** Нині Челябінська область.
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№4
Отчет о НИР: Подбор шихт и улучшение качества
сталеразливочного припаса из уральских глин
для разливки качественных сталей
Свердловск, ноябрь 1942 г.
Руководитель работы – старший научный сотрудник В. П. Зегжда.
<…> Прежде, чем приступить к работам по улучшению качества сталеразливочного припаса завода им. Серова, надлежало установить основные
претензии потребителя и причины, обуславливающие неудовлетворительное
качество огнеупора.
<…> Сифон, выпускаемый шамотной фабрикой завода, характеризуется
высоким непостоянством качества. По данным ОТК за 1942 г., пористость
сифона колеблется от 17 до 30 %, при обычном значении – 25–26 %. Повышенная
пористость сифона может служить причиной загрязнения разливаемого металла,
что зачастую и имеет место на заводе.
Примерно такое же положение с ковшевым кирпичом. При средней его
стойкости в 10–12 плавок, – пределы колебания срока службы составляют от
3 до 12 плавок.
Отсюда нетрудно установить причины столь резкого колебания качества
изделий.
<…> Имеют место постоянные и значительные отступления от нормативов
технологического процесса в части составов шихт и гранулометрии измельченного шамота.
В связи с этим было признано совершенно необходимым проверить шихту,
предусмотренную технологическим процессом завода. С этой целью к выпуску
в производственных условиях институтом была намечена программа подготовки
состава сырья для производства опытных партий шамотных изделий (глины:
Белкинская; Н. Увельская; Тимофеевская).
<…> В результате исследования предложен вариант частичной замены
в шамоте Белкинской глины Н. Увельской, что резко улучшило качество
ковшевого кирпича.
<…> Пробные партии сифона при испытании в службе показали вполне
удовлетворительные результаты как по разливаемости припаса, так и чистоте
слитков.
ЦДНТА України, ф. 15, к. 3–7, оп. 2, од. зб. 647, арк. 2, 3, 5, 8.

№5
Отчет о НИР: Определение основных физико-химических
свойств сырья Пологского месторождения,
а также свойств песка как формовочного материала
Свердловск, 1944 г.
<…> Выводы: Пологский каолин может быть с успехом использован для
производства ответственных огнеупорных изделий как основное сырье, а также
как добавка к обычным огнеупорным глинам.
Комбинируя его с Часов-Ярскими глинами, возможно получение шамотных
изделий всех классов; для производства технического и хозяйственного фарфора
в других отраслях, употребляющих высокосортный каолин.
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<…> Сырье этого месторождения должно явиться значительным фактором в
деле облегчения общего баланса Союза по огнеупорному высококачественному
сырью.
ЦДНТА України, ф. 15, к. 3–7, оп. 2, од. зб. 708, арк. 10.
***
Великому Сааді, класикові перської і таджицької літератури, який жив сім
століть тому, належать слова: “Я всього-на-всього грудка нікчемної глини, яка
свої пахощі дістає від сусідства з трояндою”. Вони пригадуються саме зараз, під
час опрацювання архівної НТД, пов’язаної з діяльністю українських дослідників
за воєнних часів на ниві науки.
Пробачимо Сааді його зневажливі слова на адресу глини. За часів, коли він
жив, нікому ще не були відомі її дивовижні властивості. Вона скромно чекала
на свій час, 1943–1945 рр., накопичуючи таємниці, щоб потім щедро віддати
їх на благо людини.
Уведення в дію в досить стислі строки, протягом 1941–1942 рр., нових
домен, мартенів на Магнітці*, у Нижньому Тагілі, частина виробництва на
яких працювала ще на дров’яному паливі, а також нових підприємств чорної
металургії, наприклад знаменитого Бакалбуду на Бакальському** залізорудному
родовищі, засвідчило трудовий героїзм багатьох людей воєнного покоління.
Серед них були й українські науковці, зокрема виконуючий обов’язки директора
ВНДІО І. С. Кайнарський, головний інженер інституту А. С. Френзель, начальник лабораторії динасу, доктор технічних наук, професор Г. Ф. Куколєв,
начальник лабораторії шамоту С. А. Жихаревич, старші наукові співробітники
В. П. Зігжда, Н. А. Кустова та інші.
Розгляд науково-технічної документації як історичного джерела, аналіз
використаного масиву архівних документів уможливлює формулювання низки
її основних визначень та специфічних особливостей, відведення їй конкретного
місця серед інших історичних джерел, зокрема пов’язаних з вивченням історії
науково-технічного прогресу.
Вивчення НТД загалом*** дає підстави вважати її одним з наймасовіших
різновидів історичних джерел, що містить відомості як щодо процесу й
результатів науково-технічних робіт, так і етапів і тенденцій розвитку науковотехнічного прогресу в країні.
У колишньому СРСР НТД створювалась по всій мережі його наукових
закладів; вона відбиває стан наукових досліджень та технічних розробок їх
працівників. Але НТД – це й частина джерел, що фокусує діяльність окремої
людини у такій специфічній сфері, як наука. У ній зосереджено багатоаспектну
інформацію щодо особистого вкладу вчених і спеціалістів на ниві відкриття
нових законів природи, розвитку техніки; зрештою – адекватного відбиття
конкретних науково-технічних та виробничо-технічних проблем та їх вирішення
в конкретний проміжок часу. Так, за часів Другої світової війни науководослідницька думка працювала не лише задля потреб фронту. Практично, вона
закладала також основи майбутнього технічного розвитку суспільства. Так,
усі звіти про НДР, присвячені описам нових родовищ, містять достеменні їх
координати (географічні тощо); їх невід’ємна складова – геологічні карти.
* Магнітогорський металургійний завод (Росія).
** Бакальське родовище розташовано неподалік від м. Златоуста Челябінської
області і є провідним на Південному Уралі за якістю залізної руди (чиста, без
домішок фосфору та сірки).
*** Ідеться про проектну, конструкторсько-технологічну та науково-дослідну
документацію.
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№6

Отчет о НИР: Исследование углей Ленинского месторождения
г. Кемерово, 11 марта 1943 г.*
Руководитель работы – к. т. н. С. Г. Аронов, к. т. н. Р. И. Кричевский.
<…> Работа проводилась с целью выявления дополнительных ресурсов
коксующихся углей путем изучения качественной характеристики отдельных
пластов и участков на шахтах**.
<…> Составлены новые геологические карты районов: Кузбасса (Ленинское,
Беловское м/р) на основе данных детальных и перспективных разведок геолога
Г. М. Костамонова в 1936 г.
<…> Военная обстановка внесла значительные коррективы в развитие всех
отраслей промышленности Востока, в т. ч. в угольную, – поэтому следовало
бы эти данные уточнить хотя бы на период 1943–1944 гг.
<…> Самым крупным месторождением СССР является Кузнецкий бассейн,
он же является одним из крупнейших в мире. Его геологические запасы определяются в 450 миллиардов тонн, запасы бассейна – до глубин 500 м. – 200 млрд.
тонн.
Запасы коксующихся углей составляют лишь незначительную часть общих
геологических запасов углей Кузбасса; угли Ленинского м/р составляют, приблизительно, 50 % всех его запасов. Их использование для коксования является
решением большой народнохозяйственной задачи.
Но угли этих месторождений изучены недостаточно; выявлены новые
пласты, об их составе и свойствах совершенно нет никаких данных.
ЦДНТА України, ф. 17, к. 3–9, оп. 1, од. зб. 579, арк. 1–10.
* Роботу розпочато у грудні 1942 р. відповідно до наряду-замовлення
Головкоксу від 28.08.1942 р. № 27.
** Шахти ім. С. М. Кірова, ім. Ярославського, “Комсомолець”, “Піонірка”
(Кузбас, Росія).

№7

Отчет о НИР: Исследование углей шахт “Капитальная”,
№ 1 треста “Кагановичуголь” Кузбасскомбината
Кемерово, 1 августа 1943 г.
Руководитель работы – к. т. н. С. Г. Аронов; к. т. н. Р. И. Кричевский.
Совместная НИР УХИНа, ВУХИНа, КузНИУИ; Кемеровского коксохимзавода; института “Сибинскоксхимуголь”.
<…> Исследование проведено в связи с резким ухудшением качества
товарной продукции, идущей для нужд коксохимических заводов.
<…> Из приказа Наркомугля СССР от 6.05.1943 г. за № 258/А, г. Кемерово:
“За последнее время на шахтах происходит смешение коксовых углей с
энергетическими и окисленными, что приводит к отгрузке на коксование углей –
брака по коксуемости и фактически выводит эти угли из ресурсов углей марки
“К”. Для прекращения смешивания коксующихся углей с энергетическими
приказываю...*
<…> Обо всех случаях отгрузки на коксование смешанных углей немедленно телеграфировать комбинату и Наркомугля с указанием лиц, виновных
за смешивание…”
ЦДНТА України, ф. 17, к. 3–9, оп. 1, т. 4, од. зб. 1300, арк. 3–15.
* В основу наказу покладено висновки та рекомендації НДР зі змінення технології розроблення пластів.
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№8
Отчет о НИР: Исследование новых месторождений Кузбасса
Около г. Кемерово*
Руководитель работы – к. т. н. С. Г. Аронов; ст. инженер М. Б. Хват.
<…> Кемеровское каменноугольное месторождение (Центральная часть
Кузбасса) характеризуется углями своеобразного качества, резко отличающимися от других месторождений.
<…> Цель НИР: выявление ресурсов (общих) и качества кемеровских углей
для максимального использования в ближайшее время.
<…> Намеченные мероприятия дают возможность получения для коксования около 1500 т угля в сутки для Кемеровского коксохимического завода.
ЦДНТА України, ф. 17, к. 3–9, оп. 1, од. зб. 578, арк. 3–16.
* Роботу розпочато 28.07.1942 р., завершено – у грудні 1942 р. Затверджено
на засіданні НТС УХІНу 11.03.1943 р.

Значна група “Звітів” періоду кінця 1944 – початку 1945 рр. представлена
топо-геодезічними розвідками вугільних родовищ з новими описами і характеристиками покладів, координатами їхнього знаходження, параметрами
території, об’ємами залягання тощо.
Так, у НДР “Тунгусский угольный бассейн* (по состоянию на
1.01.1944 г.)”19 представлено 59 описів родовищ, які розподілено по трьох
ділянках: Тунгузький, Таймирський, Хатамзький басейни. Загальна характеристика розвідувальних геологічних робіт наведена з 1843 по 1941 рр.
включно. Серед найбільш перспективних згадано родовища біля г. Рудної
(взагалі не досліджене), Кайєрканське (біля ст. Кайєркан вузкоколійної залізниці), Норільське–1 (біля гори Шмідта та “Надія”), Умангдипське (у 1942 р.
тут було вперше проведено пошуково-зйомочні дослідження) та ін.
Робота зі Звітом “Исследование углей Тана-Тувинской** Народной
республики” закінчилася вже після прибуття ВНДІО до Харкова (сюди
було привезено 24 партії проб вугілля). У “Лабораторно-технологическом
исследовании Байконурского месторождения с целью получения спекшегося
металлургического доломита”20 зазначається:
“<…> Проводится по заданию “Гипромеза” для обеспечения потребности
сталеплавления на Казахском металлургическом заводе в этом материале.
<…> является важной технической задачей, разрешающей вопрос
использования этого сырья вообще в металлургии Казахской ССР”.
У “Звіті” “Оказание технической помощи Петровск-Забайкальскому
металлургическому заводу в производстве динаса из Балягинского кварца”21
наголошується, що робота виконувалася “в связи с необходимостью создания в Забайкалье собственной базы производства стали”. Привертає увагу
й Звіт “Лабораторно-техническое исследование доломитов месторождения
АБАНО”***, де, зокрема, зазначається:
* Красноярський край.
** Район річки Танама, що в Красноярському краї, межує з Тюменською
областю.
*** Родовище “АБАНО” знаходиться біля ст. Агара Закавказської залізниці
(Карельський район Грузії).
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“<…> Исследование по получению доломитов из данного сырья
является достаточно трудной технической задачей, до сего времени в Союзе
в заводской практике не осуществлявшейся.
<…> Важность данной работы определяется необходимостью создания
базы производства спекшегося доломита на вновь строящиеся Закавказском
металлургическом заводе”.
***
Тема співвідношення категорій “наука” та “війна” є доволі актуальною;
до неї часто звертаються сучасні історики науки і техніки, в тому числі й
за кордоном. Так, на XXXII симпозиумі Товариства історії й науки у Грифсвальді (Німеччина), що відбулась у травні 1995 р. у зв’язку з 50-річчям
закінчення Другої світової війни, прозвучали доповіді “Наука – війна – нові
тенденції” (Мітчел Дж. Еш); “Війна і техніка за доби еллінізму” (Хельмут
Шнайдер); “Нове вмістилище війни: наука і техніка в Першу світову війну”
(Хельмут Градман).
Загалом, історики, які досліджують період Другої світової війни, намагаються відповідно реагувати на виклики часу; працювати на рівні сучасних
вимог їм допомагають саме архівні документи.
1
“Звіт про НДР” як об’єкт документування та архівного опрацювання
(історичний, археографічний, методичний аспекти): Науково-методична робота. – Х.: ЦДНТА України, 2003. – 17 с.
2
“Книга пам’яті” – “Трудова Україна у роки Великої Вітчизняної війни”:
Тематичний огляд документів. – Х.: ЦДНТА України, 1996. – С. 165–166.
3
Там само.
4
ЦДНТА України, ф. 17, к. 3–9, од. зб. 631, арк. 19.
5
Там само, ф. 17, к. 3–9, оп. 1, од. зб. 588.
6
Там само, ф. 17, к. 3–9, оп. 1, од. зб. 601, арк. 1–34.
7
Там само, ф. 17, к. 3–9, оп.1, од. зб. 604, арк. 1–10.
8
Там само, ф. 13, к. 3–5, оп. 1, од. зб. 463–465.
9
Там само, ф. 13, к. 3–5, оп. 1, од. зб. 466.
10
Там само, ф. 107, к. 3–36, оп. 2, од. зб. 644.
11
Там само, ф. 13, к. 3–5, оп. 1, од. зб. 460.
12
Там само, ф. 13, к. 3–5, оп. 1, од. зб. 457.
13
Там само, ф. 13, к. 3–5, оп. 1, од. зб. 478.
14
Там само, ф. 17, к. 3–9, оп. 1, од. зб. 1302.
15
Там само, ф. 17, к. 3–9, оп. 1, од. зб. 582.
16
Там само, ф. 17, к. 3–9, оп. 1, од. зб. 573.
17
Там само, ф. 8875, оп. 40, спр. 104, арк. 131–133.
18
Там само, ф. 15, к. 3–7, оп. 2, од. зб. 494, арк. 1–97.
19
Там само, ф. 9, к. 3–1, оп. 1, од. зб. 73, арк. 1–26
20
Там само, ф. 15, к. 3–7, оп. 2, од. зб. 744, арк. 1–5.
21
Там само, ф. 15, к. 3–7, оп. 2, од. зб. 712, арк. 3.
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Л. НЕЦЬКА
ДОКУМЕНТИ ПРО ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ
У ФОНДАХ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН,
ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В ГАЛУЗЕВОМУ
ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
(короткий анотований перелік)
Як відомо, про долю осіб, яких було призвано до лав Червоної армії
впродовж 1941–1945 рр., або які були кадровими військовослужбовцями в
зазначений період, про бойовий шлях різних військових формувань періоду
війни зацікавлені громадяни, науковці, дослідники можуть дізнатися,
звернувшись до Центрального архіву Міністерства оборони Російської
Федерації (раніше – ЦАМО СРСР). Ця установа володіє потужною архівною
базою, у складі якої – мільйони справ із документами, розробленими в роки
війни Генеральним штабом, центральними управліннями Міноборони СРСР,
з’єднаннями, військовими частинами й установами. Найбільша кількість
справ – з особового складу.
Більшість документів воєнної доби, фондоутворювачами яких є частини,
установи, організації, дислоковані свого часу на території Київського
військового округу, зберігаються в Росії. Згідно з настановами щодо ведення
архівної справи у Збройних Силах СРСР, визначався порядок передавання
документів з архівів штабів округів до Центрального архіву Міністерства
оборони СРСР. За весь повоєнний період до ЦАМО СРСР було передано
967248 справ, що зберігалися на Україні в архівах округів. Саме така доля
спіткала й більшість документів, що знаходилися в архіві штабу Київського
військового округу (на фондах архіву штабу КВО у травні 1992 р. було
створено Центральний архів Міністерства оборони (МО) України, з 1997 р. –
Галузевий державний архів (ГДА) МО України).
Розбудова власних Збройних Сил після проголошення незалежності
України, процеси скорочення й реформування армії висунули на порядок
денний питання збирання та збереження документів, які стосуються воєнної
галузі, в тому числі документів з воєнної історії.
У ГДА МО України налічується близько 130-ти фондів військових
частин, установ Збройних Сил колишнього СРСР та тих, що увійшли до
складу Збройних Сил України, з документами та матеріалами про бойові дії,
які вели радянські війська проти військ Німеччини як на території СРСР,
так і на теренах держав Європи, окупованих нацистами.
Відклались історичні формуляри 1, журнали бойових дій, літописи
бойової слави, історичні журнали, щоденники воєнних років тощо.
Із названих джерел можна дізнатися про час формування військової
частини, прізвища командирів та період їх перебування на командній посаді,
© Л. Нецька, 2005
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відомості про те, з яких місцевостей, військових комісаріатів здійснювався
набір мобілізованих громадян, про хід бойових дій, назви населених пунктів,
місцевостей, де проходили бойові дії, завдання, що покладалися на той чи
інший військовий підрозділ, у них містяться статистичні відомості щодо втрат
особового складу, техніки як з одного, так і з іншого боку. Нерідко серед
матеріалів про бойовий шлях військової частини зустрічаються кольорові
схеми, карти, малюнки. У ряді фондів представлено фотодокументи: фотопортрети Героїв Радянського Союзу, командного складу, бійців, нагороджених орденами, медалями, фотодокументи, що зафіксували моменти життєдіяльності військової частини періоду війни. Значна кількість фотодокументів
створена уже в повоєнний час і представлена фотопортретами й груповими
фотографіями ветеранів війни.
Упродовж своєї історії військова частина могла змінювати найменування.
В переліку, що публікується нижче, зазначено перейменування, здійснені
виключно протягом 1941–1945 рр.
Повне найменування подається в тих випадках, коли номер військової
частини (польової пошти), який надавався їй у період 1941–1945 рр., не
встановлено. В інших випадках фондоутворювач представлений тільки за
номером військової частини або польової пошти.
Перелік складено в порядку зростання номерів фондів – від найменшого
номера до найбільшого. Зазначено назви документів, що містять інформацію
відповідної тематики, а також період, про який ідеться в документах.
Подеколи цей період може не співпадати з часом створення документа.
В деяких фондах відомості щодо бойових дій військового формування
конкретизовано. У менш досліджених фондах посилання подане тільки на
назви справ.
Фотодокументи, що містяться у фондах, представлено виключно позитивними копіями.
Після хронологічних меж подій, відображених у документах фонду, вміщено посилання на номери описів, справ та аркушів у справах з потрібною
інформацією.

Анотований перелік
Фонд 155 (військова частина 24537):
історичний формуляр,
матеріали з історії дивізії
(інформація про зустріч
командування дивізії із командуванням
102-ї американської стрілецької дивізії
в м. Стендалі 05.05.45,
акт про передання прапороносцю Михайлу Карамдіну
та Назару Бекмедову
прапора дивізії для участі в параді у Берліні).
Хронологічні межі:
червень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 542с, спр. 1, арк. 15–25; оп. 543 с, спр. 1, арк. 1–13, спр. 2).
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Фонд 203 (військова частина 18077):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
липень 1943 – травень 1945 рр.
(оп. 16382с, спр. 1, арк. 15–23).
Фонд 207 (військова частина 24131):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
листопад 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 22453, спр. 1, арк. 2, 39–44).
Фонд 329 (військова частина 29410):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
1941–1945 рр.
(оп. 2249с, спр. 1, арк. 54–60).
Фонд 330 (127-й гвардійський стрілецький полк):
історичний формуляр
(відомості про наступальні бої на Ржевському
напрямку, оборонні бої в районі Холм Рогачевський
(Калінінська обл.), наступальні бої в районі Сичевка
(Смоленська обл.), на Курській дузі в районі Прохорівка,
форсування Дніпра в районі Гребеньки, форсування річок
Південний Буг, Дністер, Прут, бої на території Румунії,
Угорщини, у Словенських горах, на території Чехословаччини
в районі Смолін, Прижбіца, Івань).
Хронологічні межі:
серпень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 721с, спр. 1, арк. 39–42).
Фонд 387 (військова частина 44703):
історичний формуляр,
історія організації частини
(містить карту-схему бойового шляху від Воронежа до Києва).
Хронологічні межі:
квітень 1943 – травень 1945 рр.
(оп. 11410, спр. 1, 2; оп. 11409, спр. 1, 2, 3).
Фонд 412 (військова частина 44040):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
червень 1942 – липень 1945 рр.
(оп. 21472т, спр. 1, арк. 7–12, спр. 2, арк. 1, 31–32).
Фонд 415 (військова частина 21941):
“бойовий шлях”
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(містить спогади колишніх
військовослужбовців, схеми боїв).
Хронологічні межі:
1941 – травень 1945 рр.
(оп. 25590т, спр. 1, арк. 3–219).
Фонд 453 (10-й гвардійський артилерійський
повітрянодесантний полк):
історичний формуляр
(містить відомості про форсування р. Дніпро, участь у КорсуньШевченківській операції, боях за Будапешт,
втрати в живій силі й техніці з боку ворога).
Хронологічні межі:
1942–1945 рр.
(оп. 854, спр. 1, арк. 6, 10, 13–22).
Фонд 616 (військова частина 93868):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
серпень 1943 – квітень 1945 рр.
(оп. 2118с, спр. 1, арк. 14–15).
Фонд 623 (1-й окремий гвардійський стрілецький
батальйон, з січня 1942 р. – 73-й гвардійський
стрілецький полк):
історичний формуляр
(містить відомості про оточення батальйону
та вихід з оточення в другій
половині березня 1942 р.).
Хронологічні межі:
листопад 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 24868, спр. 1, арк. 21–28).
Фонд 626 (військова частина 61511):
історичний формуляр
(з інформацією про втрати, яких зазнав полк
у період бойових дій, про оточення 3-го окремого
гвардійського стрілецького полку в березні 1942 р.).
Хронологічні межі:
листопад 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 24919т, спр. 1, арк. 42–48).
Фонд 638 (77-й артилерійський полк,
з березня 1943 р. – 155-й гвардійський
артилерійський полк):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
квітень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 28240т, спр. 1, арк. 13–15).
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Фонд 648 (106-й стрілецький полк,
з січня 1943 р. – 222-й гвардійський
стрілецький полк):
історичний формуляр
(містить відомості про участь в оборонних боях
під Сталінградом, боях на східному березі
р. Сіверський Донець, Білгородському напрямку,
про форсування р. Дніпро, про оборонні бої в районі
р. Інгулець, бої на Яссько-Кишинівському напрямку,
на території Угорщини, Австрії).
Хронологічні межі:
липень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 27540т, спр. 1, арк. 41–49).
Фонд 649 (військова частина 32473):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
січень1943 – травень 1945 рр.
(оп. 27295, спр. 1, арк. 32–35).
Фонд 651 (2290-й гвардійський стрілецький полк):
історичний формуляр
(містить відомості про бої в районі Сталінграда,
на Білгородському напрямку, за утримання
й розширення плацдарму на правому березі Дніпра,
звільнення Кіровограда, про форсування Південного Бугу,
бої в районі Трансільванських гір,
на території Угорщини, про знищення
угруповання німців під командуванням
генерал-полковника Веллєра, яке відмовилося
капітулювати (9–11 травня 1945 р.).
Хронологічні межі:
липень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 28421т, спр. 1, арк. 42–45 (зв.).
Фонд 661 (військова частина 03304):
історичний формуляр
(містить відомості про кількість загиблих
з обох боків).
Хронологічні межі:
листопад 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 28867, спр. 1, арк. 38–46; спр. 2, арк. 1–5 (зв.).
Фонд 668 (військова частина 22527):
справи:
документи з історії 992-го авіаційного нічного
легкобомбардувального полку,
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щодо розбудови та
бойової діяльності полку.
Хронологічні межі:
серпень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 23428, спр. 1; оп. 23081, спр. 1).
Фонд 674 (військова частина 33180):
“бойовий шлях”.
Хронологічні межі:
лютий 1943 – травень 1945 рр.
(оп. 33038т, спр. 1, арк. 2–9).
Фонд 677 (6-й гвардійський повітрянодесантний полк,
з серпня 1944 р. – 6-й гвардійський повітрянодесантний
артилерійський полк):
історичний формуляр
(містить відомості про бойові дії в районі
Котельви, Пархомівки, Михайлівки, Черкас,
участь у Корсунь-Шевченківській операції,
про бойові дії на території Угорщини,
участь у Віденській операції).
Хронологічні межі:
лютий 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 28098т, спр. 1, арк. 25–34).
Фонд 928 (Окрема гвардійська саперна рота,
з 04.1942 – 28-й окремий саперний батальйон):
історичний формуляр
(містить відомості про участь у боях на Південно-Західному та
Воронезькому фронтах, форсування Дніпра,
Корсунь-Шевченківську, Яссько-Кишинівську операцію,
про бої за м. Будапешт, за звільнення Чехословаччини).
Хронологічні межі:
листопад 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 25126т, спр. 1, арк. 12–20).
Фонд 994 (військова частина 22634):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
червень 1944 – травень 1945 рр.
(оп. 5881с, спр. 1, арк. 14–14 (зв.).
Фонд 1022 (військова частина 26385):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
червень 1943 – квітень 1945 рр.
(оп. 22633т, спр. 1, арк. 66–67).
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Фонд 1097 (військова частина 32380):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
1942–1945 рр.
(оп. 566с, спр. 1, арк. 11–23, 75–85).
Фонд 1101 (військова частина 44735):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
жовтень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 562с, спр. 1, арк. 1–15, 32–62;
спр. 2, арк. 1, 2, 37–46, 384–399, 511–515).
Фонд 1178 (військова частина 26348):
історичний формуляр
(містить фотопортрет Героя Радянського Союзу
Івана Михайловича Зайкіна).
Хронологічні межі:
травень 1943 – квітень 1945 рр.
(оп. 30605, спр. 1, арк. 108–109).
Фонд 1321 (2-й окремий гвардійський стрілецький батальйон,
з листопада 1942 р. – 78-й гвардійський стрілецький полк):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
листопад 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 25155, спр. 1, арк. 2, 55–56).
Фонд 1323 (34-й окремий гвардійський батальйон зв’язку):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
листопад 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 25074т, спр. 1, арк. 14–16).
Фонд 1330 (військова частина А3826):
справи:
“бойовий шлях”,
звіт про бойову діяльність 22-ї окремої
мото-інженерної бригади, у тому числі матеріали
щодо бойових походів:
66-го окремого мото-інженерного батальйону
(відомості про участь у Яссько-Кишинівській,
Балатонській операціях, будівництві доріг у ході
просування до Відня).
Хронологічні межі:
липень 1944 – травень 1945 рр.
(оп. 32065т, спр. 1, арк. 5, 9, 15–18, 116,
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спр. 2, арк. 3, 4, 9, 11, 13–17, 78–80);
105-го окремого моторизованого понтонномостового батальйону
(відомості про оборону Сталінграда, операції
в районі р. Дон, про переправу через озеро Сиваш,
Яссько-Кишинівську, Трансільванську,
Балатонську, Віденську, Празьку операції,
схема бойового шляху
за період з 11.03.42 по 25.07.44).
Хронологічні межі:
березень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 32065т, спр. 2, арк. 2–4, 7–17);
181-го окремого мото-інженерного
Дністровсько-Прутського орденів
Б. Хмельницького й О. Невського батальйону
(відомості про участь у Сталінградській операції,
форсуванні р. Дніпро в районі м. Запоріжжя,
участь у Корсунь-Шевченківській,
Трансільванській, Будапештській,
Віденській, Празькій операціях).
Хронологічні межі:
березень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 32065т, спр. 1, арк. 40–52, спр. 2, арк. 2–17).
Фонд 1359 (військова частина 01850):
справи:
історичний журнал,
“бойова діяльність”
(є фотопортрети командирів,
бійців, які отримали нагороди,
фотографії про життєдіяльність частини).
Хронологічні межі:
червень 1941 – квітень 1945 рр.
(оп. 35486, спр. 2, арк. 20–38;
спр. 3, арк. 52, 56, 197, 198,
199, 207, 208, 214, 216, 217).
Фонд 1513 (військова частина 42694):
справи:
історичний формуляр,
“бойовий шлях”
(містить спогади командира 3-ї роти Булавка
про будівництво мосту через р. Афінс у березні 1943 р.,
фотопортрети командирів, бійців).
Хронологічні межі:
травень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 27126т, спр. 1, арк. 2, 52–63).
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Фонд 1515 (78-й окремий саперний батальйон,
з березня 1943 р. – 81-й окремий саперний батальйон):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
липень 1942 – квітень 1945 рр.
(оп. 27865т, спр. 1, арк. 10–14;
оп. 27129, спр. 1, арк. 13, 15, 21,
25, 28, 31, 33, 35,42, 53, 57, 96).
Фонд 1529 (494-й стрілецький полк,
з березня 1942 р. – 55-й гвардійський стрілецький полк):
витяг з історичного формуляра.
Хронологічні межі:
липень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 12662, спр. 1, арк. 3–4).
Фонд 1531 (749-й винищувальний протитанковий
артилерійський дивізіон,
з грудня 1944 р. – 1978-й самохідно-артилерійський
Мінський ордена Червоної Зірки полк).
Справи:
історичний формуляр,
“бойовий шлях”.
Хронологічні межі:
серпень 1943 – травень 1945 рр.
(оп. 28358т, спр. 1, арк. 32–33; оп. 31355 т, спр. 1).
Фонд 1533 (178-й окремий саперний батальйон,
з березня 1943 р. – 26-й окремий гвардійський
саперний батальйон):
історичний формуляр
(містить відомості про бойовий шлях у складі
Північно-Західного, Калінінського,
Центрального, 3-го Українського фронтів).
Хронологічні межі:
липень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 29377т, спр. 1, арк. 1–10, 206).
Фонд 1534 (331-й окремий батальйон зв’язку,
з березня 1942 р. – 28 окремий
батальйон зв’язку):
історичний формуляр
(містить відомості про бойові дії в районі
м. Полоцьк, про оточення бійців батальйону
17 липня 1941 р., про прорив кільця й вихід з оточення,
про забезпечення зв’язком командування
дивізії в районі Бородіно, Мало-Мантрово,
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Кішкіно, Таратутіно, в районі Ржева,
під час форсування р. Сіверський Донець,
при прориві оборони в районі Кривого Рогу,
при форсуванні Південного Бугу, Дністра,
про забезпечення радіодротовим зв’язком
під час наступу в напрямку м. Грац (Австрія).
Хронологічні межі:
червень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 31587т, спр. 1, арк. 12–19).
Фонд 1549 (військова частина 78587):
історія управління і частин 288-ї винищувальної
авіаційної дивізії;
документи про бойові дії
611-го винищувального авіаційного полку.
Хронологічні межі:
грудень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 21167, спр. 1, арк. 267–283);
документи про бойові дії
655-го винищувального авіаційного полку.
Хронологічні межі:
листопад 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 21167, спр. 1, арк. 119–176);
документи про бойові дії
66-го винищувального авіаційного полку.
Хронологічні межі:
1941 – травень 1945 рр.
(оп. 21167, спр. 1, арк. 177–228):
фото командира полку, Героя Радянського Союзу
Іванова Петра Міхейовича (арк. 179),
фотографії льотчиків – учасників війни (арк. 204, 206, 208);
документи про бойові дії
897-го винищувального авіаційного полку.
Хронологічні межі:
травень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 21167, спр. 1, арк. 229–266).
Фонд 1610 (військова частина 38990):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
1942–1945 рр.
(оп. 700с, спр. 1, арк. 11).
Фонд 1685 (військова частина 59261):
виписка з історичного формуляра.
Хронологічні межі:
1941 – травень 1945 рр.
(оп. 16529с, спр. 1, арк. 1–2).
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Фонд 1692 (військова частина 24512):
історичний формуляр,
“бойовий шлях” частини за 1944–1945 рр.
(містить фотознімок про зустріч ветеранів війни з молоддю).
Хронологічні межі:
липень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 27864т, спр. 1, арк. 19).
Фонд 1699 (військова частина 62802):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
1942 – травень 1945 рр.
(оп. 746с, спр. 1, арк. 13–15).
Фонд 1872 (437-й винищувальний авіаційний полк,
від серпня 1943 р. – 113-й гвардійський
винищувальний авіаційний полк):
історичний формуляр
(містить відомості про бойові дії в складі
Сталінградського, Південного, Північно-Кавказького,
Воронезького, 1-го Українського, 4-го Українського фронтів).
Хронологічні межі:
березень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 5646с, спр. 1, арк. 42–47).
Фонд 2188 (військова частина 15605):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
1941–1945 рр.
(оп. 2794с, спр. 1, арк. 1–4).
Фонд 2276 (201-ша повітрянодесантна бригада,
з липня 1942 р. – 120-й гвардійський
стрілецький полк):
історичний формуляр
(містить відомості про участь у бойових діях
в районі м. Двінськ, біля Сталінграда, в боях
за визволення України, про форсування р. Західний Буг,
бої за міста Люблін, Познань, Берлін).
Хронологічні межі:
червень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 24179т, спр. 1, арк. 1, 36–41).
Фонд 2293 (військова частина 03210):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
жовтень 1943–1945 рр.
(оп. 22722, спр. 1, арк. 129–130).
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Фонд 2317 (військова частина 73847):
історичний формуляр
(містить інформацію про втрати з обох боків,
про звільнення бійцями дивізії в березні 1944 р.
214-ти військовополонених з табору
містечка Тіжулов).
Хронологічні межі:
лютий 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 4295с, спр. 1, арк. 92–155).
ОАФ2 2320 (польова пошта 38871):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
серпень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 24021т, спр. 1, арк. 5, оп. 24367т, спр. 1, арк. 37).
(421-й окремий саперний батальйон):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
липень 1941 – квітень 1945 рр.
(оп. 4312с, спр. 1, арк. 51–53).
Фонд 2357 (військова частина 29601):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
1941–1945 рр.
(оп. 4618с, спр. 1).
Фонд 2370 (військова частина 35561):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
вересень 1941 р.
(оп. 4908с, спр. 1, арк. 2–3).
Фонд 2372 (7-й стрілецький полк, з лютого 1945 р. –
7-й стрілецький Прикарпатський ордена Суворова полк):
історичний формуляр
(містить відомості про бої на підступах
до Мінська (оточення, вихід з оточення),
на Калінінському фронті, на підступах до
Сталінграда, на Зміївському плацдармі,
про форсування Дніпра в районі Кременчука,
звільнення Бердичева,
бої в передгір’ях Карпат,
на території Чехословаччини).
Хронологічні межі:
червень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 28835, спр. 1, арк. 88–93 (зв.).
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Фонд 2373 (131-й окремий саперний батальйон,
з березня 1944 р. – 73-й окремий саперний батальйон):
історичний формуляр,
“бойовий шлях”
(містить відомості про бойові дії у складі Калінінського,
Сталінградського, Південно-Західного фронтів).
Хронологічні межі:
червень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 31427т, спр. 1, арк. 23–25; оп. 31425, спр. 1, 2).
Фонд 2374 (військова частина 42669):
історичний формуляр,
щоденник батальйону воєнних років,
рукопис з історії батальйону.
Хронологічні межі:
липень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 5636, спр. 1, арк. 1–16;
оп. 5632, спр. 1; оп. 5633, спр. 1).
Фонд 2379 (військова частина 74222):
виписка з історичного формуляра.
Хронологічні межі:
вересень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 5126, спр. 1, арк. 1, 12).
Фонд 2388 (274-й стрілецький полк,
з квітня 1944 р. – 274-й Прикарпатський
стрілецький полк, з лютого 1945 р. –
274-й стрілецький Прикарпатський,
ордена Суворова полк):
“бойовий шлях”,
історичний формуляр
(містить відомості про бої на підступах до м. Мінськ,
про оточення дивізії,
бої в районі Великих Лук, Сталінграда, на Київському
напрямку, про оволодіння м. Бердичів,
про форсування р. Прут, бої за Чернівці,
бої в передгір’ях Карпат, про загальний наступ і
форсування р. Бистриця, бої на Верецькому
перевалі, про оволодіння містами Требішев, Кошице,
Лєвочка, Літ, Фрідланд, Франштат).
Хронологічні межі:
червень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 29774т, спр. 2, арк. 4 (зв.) – 10;
оп. 30224т, спр. 1).
Фонд 2453 (військова частина 52266):
історичний формуляр,
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“бойовий шлях”.
Хронологічні межі:
грудень 1944 – травень 1945 рр.
(оп. 28677т, спр. 1, арк. 76, спр. 2, арк. 12).
Фонд 2480 (польова пошта 39423):
історичний формуляр,
“бойовий шлях”.
Хронологічні межі:
липень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 6281, спр. 1; оп. 6279, спр. 1).
Фонд 2501 (польова пошта 26007):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
квітень 1943 – квітень 1945 рр.
(оп. 21275т, спр. 1, арк. 74–744; спр. 2, арк. 1).
Фонд 2537 (військова частина 22528):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
серпень 1943 – травень 1945 рр.
(оп. 6814с, спр. 1, арк. 28).
Фонд 2570 (1-й окремий гвардійський
танковий полк прориву):
журнал обліку бойових дій
(містить відомості про командний склад,
поранених у ході боїв воїнів,
бійців, які загинули під час бойових дій,
схеми боїв).
Хронологічні межі:
1942–1945 рр.
(оп. 7190с, спр. 1).
Фонд 2571 (військова частина 55260):
історичний формуляр,
“бойовий шлях”.
Хронологічні межі:
1943 – травень 1945 рр.
(оп. 7194с, спр. 1, арк. 12).
Фонд 2572 (військова частина 44746):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
1941 – травень 1945 рр.
(оп. 7201, спр. 1, арк. 1–7).
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Фонд 2575 (військова частина 48369):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
серпень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 7231с, спр. 1, арк. 1–11).
Фонд 2589 (військова частина 82648):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
1941–1945 рр.
(оп. 7347с, спр. 1, арк. 18–22).
Фонд 2619 (військова частина 39287):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
серпень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 7789с, спр. 1, арк. 56–69).
Фонд 2662 (військова частина 33136):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
жовтень 1943 – травень 1945 рр.
(оп. 22227т, спр. 1, арк. 60).
Фонд 2664 (військова частина 15558):
історичний формуляр
(відомості про втрати в живій силі
й техніці з обох боків,
прізвища бійців, нагороджених
орденами, медалями).
Хронологічні межі:
серпень 1943 – квітень 1945 рр.
(оп. 24846, спр. 1, арк. 1–33; спр. 3, арк. 1–7).
Фонд 2669 (військова частина 45155):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
жовтень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 32119, спр. 1, арк. 1–3, 54).
Фонд 2683 (військова частина 22650):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
червень 1944 – травень 1945 рр.
(оп. 18223с, спр. 1, арк. 12).
Фонд 2707 (військова частина 49211):
історичний формуляр.
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Хронологічні межі:
вересень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 31090т, спр. 1, арк. 15–21).
Фонд 2729 (161-й винищувальний авіаційний полк):
історія та “бойовий шлях”
(містить мемуари ветерана полку
М. М. Дем’янова;
фотодокументи –
фотопортрети Героїв Радянського Союзу Б. І. Ковзана,
Ф. І. Конєва, Г. В. Зіміна, І. Ф. Мотуза, І. К. Сомова).
Хронологічні межі:
1941–1945 рр.
(оп. 27659, спр. 5, спр. 9, арк. 5, 8, 9, 14, 15, 38).
Фонд 2731 (військова частина 67739):
справи:
історичний формуляр,
журнал бойових дій.
Хронологічні межі:
липень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 8670, спр. 1, 2).
Фонд 2733 (військова частина 23886):
справи:
історичний формуляр,
журнал бойових дій.
Хронологічні межі:
липень 1941 – листопад 1944 рр.
(оп. 8675, спр. 1, спр. 2, арк. 1–2, 55–56; спр. 3, арк. 1–4; спр. 4,
арк. 1–5).
Фонд 2805 (Спеціальні радіокурси ВМФ):
історична довідка,
історичний журнал,
короткий історичний нарис
(містить фотодокументи).
Хронологічні межі:
1941–1945 рр.
(оп. 9341сс, спр. 1; оп. 9339с,
спр. 1, 2; оп. 9340с, спр. 1).
Фонд 2807 (польова пошта 43110):
історичний формуляр,
журнал обліку бойових дій
(містить відомості про розгром італійської
піхоти 21.12.42 у районі Мєшково).
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Хронологічні межі:
1941–1945 рр.
(оп. 23441, спр. 1, арк. 108–126;
спр. 3, арк. 1–10; оп. 23444т,
спр. 1, арк. 1–87).
Фонд 2872 (військова частина 13312):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
1942–1945 рр.
(оп. 10168, спр. 1, арк. 16–18).
Фонд 3102 (військова частина 26489):
історичний формуляр
(містить відомості про героїчні вчинки
командира 1-го батальйону Осадчого,
заступника командира 2-го стрілецького батальйону
капітана Гаврилова, солдата Сєдова, кулеметника Петрова).
Хронологічні межі:
липень 1943 – вересень 1944 рр.
(оп. 12767с, спр. 2, арк. 1–2; спр. 3, арк. 52–54).
Фонд 3117 (військова частина 37439):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
липень 1943 – вересень 1944 рр.
(оп. 12981, спр. 1, арк. 45–46).
Фонд 3134 (військова частина 21814):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
серпень 1942 – квітень 1945 рр.
(оп. 24511с, спр. 1, арк. 83–87).
Фонд 3240 (військова частина 21216):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
1941 – травень 1945 рр.
(оп. 21119с, спр. 1, арк. 1–7).
Фонд 3367 (військова частина 03049):
історичний формуляр,
“бойовий шлях”,
матеріали з історії частини
(кольорова схема руху частин дивізії при
виконанні Дрезденської операції).
Хронологічні межі:
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серпень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 36392, спр. 1, арк. 1 (зв.); спр. 3, арк. 1 (зв.);
оп. 35641, спр. 1, арк. 1–119; оп. 32844т, спр. 1, арк. 1, 42;
оп. 33646, спр. 1).
Фонд 3376 (620-й окремий саперний батальйон,
з квітня 1943 р. – 110-й окремий саперний батальйон):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
жовтень 1941 – квітень 1945 рр.
(оп. 15616, спр. 1, арк. 49–52).
Фонд 3412 (військова частина 24128):
витяг з історичного формуляра.
Хронологічні межі:
серпень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 28933т, спр. 1, арк. 1–5).
Фонд 3459 (військова частина 73836):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
листопад 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 32056, спр. 4, арк. 109–120).
Фонд 3485 (746-й хірургічний польовий рухомий госпіталь,
з листопада 1942 р. – 746-й армійський госпіталь легкопоранених):
історична довідка
(містить відомості про участь особового складу
госпіталю в медичному забезпеченні
Кримської десантної операції в районі
Феодосія – Керч (01–05.1942 р.);
про обслуговування поранених,
які брали участь у бойових діях
на кавказьких перевалах, про перебазування
госпіталю в 1943 р. до м. Туапсе, згодом –
у район Мілірево та про забезпечення 46-ї армії,
яка брала участь у прориві фронту
на р. Сіверський Донець, інші відомості,
пов’язані з перебуванням госпіталю
на території Угорщини, Чехословаччини, Австрії);
фотоальбом
(фотодокументи з життя госпіталю,
фотопортрети начальника госпіталю, лікарів).
Хронологічні межі:
1941 – травень 1945 рр.
(оп. 16840, спр. 1, 2).

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА ТА УКРАЇНА: ОГЛЯДИ ФОНДІВ І КОЛЕКЦІЙ

Фонд 3535 (188-ма стрілецька дивізія):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
1941–1945 рр.
(оп. 26463т, спр. 1, арк. 17–27).
Фонд 3965 (військова частина 09557):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
червень 1941 – квітень 1945 рр.
(оп. 22868т, спр. 1, арк. 2 (зв.)–3, 10–14, 48–83).
Фонд 3969 (військова частина 68487):
історичний формуляр
(містить відомості про втрати
ворога у живій силі й техніці).
Хронологічні межі:
січень 1942 – квітень 1945 рр.
(оп. 22973т, спр. 1, арк. 52–88, спр. 3, арк. 2–24).
Фонд 3971 (військова частина 86841):
історичний формуляр,
“бойовий шлях”.
Хронологічні межі:
липень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 22911, спр. 1, арк. 63–65; оп. 22920, спр. 1).
Фонд 4094 (військова частина 43645):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
червень 1943 – травень 1945 рр.
(оп. 22405т, спр. 1, арк. 36–38 (зв.);
спр. 3, арк. 1–5).
Фонд 4099 (військова частина 42642):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
жовтень 1943 – травень 1945 рр.
(оп. 22432, спр. 1, арк. 56–57).
Фонд 4100 (19-й топографічний загін,
з 1943 р. – 19-й моторизований топографічний загін):
історія 19-го топографічного загону.
Хронологічні межі:
1941–1945 рр.
(оп. 22449т, спр. 1, арк. 13–36; спр. 2, арк. 3–7).
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Фонд 4101 (військова частина 46156):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
листопад 1944 – травень 1945 рр.
(оп. 22478, спр. 1, арк. 28).
Фонд 4102 (військова частина 2500):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
травень 1942 – квітень 1943 рр.
(оп. 24133т, спр. 1, арк. 65–67).
Фонд 4215 (52-й окремий зенітно-артилерійський дивізіон):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
вересень 1944 – квітень 1945 рр.
(оп. 24189, спр. 1, арк. 39–42).
ОАФ 4225 (82-й батальйон аеродромного
обслуговування):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
липень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 24000т, спр. 1, арк. 37–38).
Фонд 4231 (157-й окремий батальйон зв’язку,
з травня 1942 р. – 40-й окремий гвардійський
батальйон зв’язку,
з березня 1943 р. – 40-ва окрема гвардійська
рота зв’язку,
з грудня 1944 р. – 40-й окремий гвардійський
батальйон зв’язку):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
липень 1941–1945 рр.
(оп. 24143т, спр. 1, арк. 41–42).
ОАФ 4234 (1001-й протитанковий полк,
з січня 1942 р. – 297-й артилерійський полк):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
січень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 24226т, спр. 1, арк. 88–89).
(1107-й гарматний полк, з серпня 1942 р. –
87-й гвардійський артилерійський полк):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
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серпень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 24275т, спр. 1, арк. 22, 24–26; спр. 2, арк. 3–5).
Фонд 4236 (180-та стрілецька дивізія,
з травня 1942 р. – 28-ма гвардійська
стрілецька дивізія,
з липня 1943 р. – 28-ма гвардійська
стрілецька Харківська дивізія):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
липень 1941 – квітень 1945 рр.
(оп. 24292т, спр. 1, арк. 78–93).
Фонд 4238 (Ленінський районний військовий
комісаріат м. Києва):
список офіцерів, які загинули
в період війни і яких було
призвано Ленінським райвійськкоматом
м. Києва, для занесення до “Книги Пам’яті”.
Хронологічні межі:
1941–1945 рр.
(оп. 28037, спр. 5).
ОАФ 4239 (військова частина 38844):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
жовтень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 24370т, спр. 1, арк. 63–66);
(військова частина 63588):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
липень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 24284т, спр. 1, арк. 61–62).
Фонд 4247 (474-й автомобільний батальйон):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
1941–1945 рр.
(оп. 24421т, спр. 1, арк. 55).
Фонд 4249 (212-та повітрянодесантна бригада,
з листопада 1941 р. – 283-й стрілецький полк,
з січня 1942 р. – 42-й гвардійський стрілецький полк):
історичний формуляр
(містить відомості про бойові операції
під час оборони Києва, бої на Харківському
напрямку, в районі Сталінграда,
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про звільнення міст Полтави й Харкова,
форсування Дніпра, бої у Східній Сілезії,
форсування Ельби, звільнення м. Праги).
Хронологічні межі:
липень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 24449т, спр. 1, арк. 61–65).
Фонд 4339 (військова частина 04010):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
липень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 26197т, спр. 1, арк. 13–43).
Фонд 4340 (військова частина 40286):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
вересень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 27223с, спр. 1, арк. 55–57).
Фонд 4341 (військова частина 16421):
історичний формуляр
(містить фотопортрети
Героїв Радянського Союзу – З. Г. Лищені,
що загинув 08.02.45 р., та М. П. Хвастанцева).
Хронологічні межі:
вересень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 27297с, спр. 1, арк. 62 (зв.) – 67;
спр. 3, арк. 76, 77).
Фонд 4355 (військова частина 61557):
Літопис бойової слави.
Хронологічні межі:
вересень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 26849, спр. 1, арк. 8–108).
Фонд 4372 (військова частина 57643):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
червень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 27008т, спр. 2, арк. 1–7).
Фонд 4391 (військова частина 52812):
історичний формуляр,
“бойовий шлях” частини.
Хронологічні межі:
1942–1945 рр.
(оп. 28751т, спр. 1, арк. 48).
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Фонд 4395 (113-та танкова бригада,
з липня 1943 р. – 55-та танкова бригада):
історичний формуляр
(містить відомості про участь у Козельській,
Харківській, Орловській, Київській, Житомирській,
Львівській, Одерській операціях, битвах
за Берлін і Прагу).
Хронологічні межі:
липень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 28310т, спр. 1, арк. 57–76).
Фонд 4396 (198-й гвардійський артилерійський полк):
історичний формуляр
(відомості про бойові дії в районі Прохорівки,
Гостищево, Білгорода, про взяття Харкова, вихід до
Дніпра в районі Соложено, бої в районі
Кіровограда, про звільнення Могилева-Подільського,
прорив оборони противника в районі Ясси,
про оволодіння м. Фокшани, перехід через
Трансільванські Альпи, вступ на територію Угорщини).
Хронологічні межі:
липень 1943 – травень 1945 рр.
(оп. 29647т, спр. 1, арк. 2, 59–60).
Фонд 4402 (108-й окремий гвардійський саперний батальйон):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
липень 1943 – травень 1945 рр.
(оп. 28230т, спр. 1, арк. 72).
Фонд 4411 (військова частина 25701):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
жовтень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 27492, спр. 1, арк. 48–49).
Фонд 4412 (733-й стрілецький полк,
з лютого 1942 р. – 50-й гвардійський стрілецький полк):
історичний формуляр
(містить відомості про бої в районі с. Дьяково
(Південний фронт), у районі Ольховатки (Харківська обл.),
на підступах до Сталінграда, про звільнення м. Харкова,
Кривого Рога, бої на Сандомирському плацдармі,
про форсування рік Шпреє та Ельба).
Хронологічні межі:
вересень 1941 – травень1945 рр.
(оп. 27520, спр. 1, арк. 75–86).
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Фонд 4436 (3-я окрема танкова бригада):
історичний формуляр
(містить відомості про бойові дії у складі
Південно-Західного, Південного, Сталінградського,
Донського, 2-го, 3-го, 4-го Українських фронтів).
Хронологічні межі:
вересень 1941 – квітень 1945 рр.
(оп. 27858, спр. 1, арк. 8–12).
Фонд 4450 (військова частина 89676):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
1941–1945 рр.
(оп. 28121т, спр. 1, арк. 25–32).
Фонд 4454 (польова пошта 58404):
справи:
історичний формуляр,
“бойовий шлях”,
книга героїв
(фотопортрети:
Героя Радянського Союзу Макєєва,
двічі Героя Радянського Союзу З. К. Слюсаренка,
групові фото бійців танкової бригади,
фото про форсування Дніпра на північ від Києва та ін.;
нарис про Марію Лагунову – єдину жінку
механіка-водія із 56-ї гвардійської танкової бригади).
Хронологічні межі:
травень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 31313т, спр. 1, арк. 1–6, 65–74; спр. 2, арк. 1–6;
спр. 3, арк. 1–4; оп. 31357, спр. 2, 4; оп. 31356, спр. 1).
Фонд 4459 (військова частина 41534):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
травень 1943 – травень 1945 рр.
(оп. 30611, спр. 1, арк. 50–54).
Фонд 4474 (181-ша танкова бригада):
історичний формуляр,
історія полку
(містить карту-схему бойового шляху),
бойовий журнал 1-го танкового батальйону за
період 01.03.44–06.04.45).
Хронологічні межі:
березень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 29759, спр. 1, арк. 20–22, оп. 28599, спр. 1, 2, 3).
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Фонд 4479 (військова частина 33513):
історичний формуляр,
журнал бойових дій полку.
Хронологічні межі:
липень 1943 – травень 1945 рр.
(оп. 28696т, спр. 1, арк. 71–76; оп. 28773 т, спр. 1).
Фонд 4507 (військова частина 57720):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
червень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 30575т, спр. 1, арк. 8–13).
Фонд 4511 (331-й гвардійський артилерійський полк):
історичний формуляр
(містить інформацію про участь у бойових
діях у районі перевалу на північний схід від
станції Індюк, про звільнення території Кубані,
Таманського півострова, бої за Керченський
півострів, розгром Кримського угруповання
противника, про марш у район міст Станіслав –
Стрий – Дрогобич, про бої на кордоні
з Чехословаччиною).
Хронологічні межі:
жовтень 1942 – травень 1945 рр.
(оп. 31453, спр. 1, арк. 53 (зв.) – 56).
Фонд 4520 (Центральний районний військовий
комісаріат м. Одеси):
алфавітні книги обліку військовозобов’язаних, яких
було призвано до лав Радянської армії
в 1944–1945 рр. по Ворошиловському райвійськкомату,
повідомлення Ворошиловського райвійськкомату
м. Одеси про загиблих та зниклих безвісти
в 1941–1945 рр.).
Хронологічні межі:
1941–1945 рр.
(оп. 29507, спр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
Фонд 4538 (військова частина 48736):
історичний формуляр,
“бойовий шлях” частини
(містить фотопортрети військовослужбовців – учасників війни).
Хронологічні межі:
липень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 29635т, спр. 1, арк. 1–72; оп. 29633т, спр. 1, арк. 46–56).
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Фонд 4564 (військова частина 58394):
історичний формуляр.
Хронологічні межі:
липень 1943 – травень 1945 рр.
(оп. 30157т, спр. 1, арк. 1, 19–26).
Фонд 4647 (816-й артилерійський полк):
історичний формуляр,
“бойовий шлях”.
Хронологічні межі:
серпень 1941 – травень 1945 рр.
(оп. 32325, спр. 1, арк. 43–50;
оп. 32406, спр. 1, арк. 1–21).
Фонд 4844 (92-й гвардійський стрілецький полк):
“бойовий шлях”
(містить карту, схеми).
Хронологічні межі:
1941 – вересень 1944 рр.
(оп. 35628, спр. 1, арк. 1–26).
1
Історичний формуляр – це документ, який ведеться кожною військовою
частиною (установою) починаючи від окремого батальйону і вище (наприклад,
полк, дивізія, бригада, військово-навчальний заклад). Під час бойових дій замість
історичного формуляра ведеться журнал бойових дій, витяги з якого при переході
на мирний час заносяться до історичного формуляра.
2
Об’єднаний архівний фонд.
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Н. ПЛАТОНОВА
ДЖЕРЕЛА ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
МВС УКРАЇНИ
ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Документи Державного архіву (далі – ДА) МВС України часів Другої
світової війни – це переважно відомчі акти: накази, вказівки НКВС СРСР
і УРСР, законодавчі акти вищих органів влади та управління – постанови
РНК СРСР та УРСР, що визначально впливали на діяльність міліції. Чимало
цінних матеріалів загинуло під час бомбардувань, пожеж, а також через
некваліфіковане проведення експертизи цінності. Джерельна база збереглася не в повному обсязі, але навіть те, що залишилося, має для вивчення
цього періоду діяльності відомства непересічне значення, оскільки містить
дуже цінні історичні відомості. Документи дозволяють простежити розвиток управлінської системи і тому є важливим джерелом для дослідження
політичного, соціального та економічного стану держави. Незважаючи на те,
що серед джерел з історії суспільства ці матеріали виконують не основну
роль, бо готувалися на виконання рішень партійних органів, органів влади
і управління, з джерелознавчої точки зору вони дуже цікаві, адже впливали
на життя всіх верств населення.
Документи ДА МВС належать до первісної джерельної бази, яка формувалась у процесі подій, відображених у документах. Характер історичних
джерел, їхній аналіз дають можливість об’єктивно викласти факти і події,
скласти грунтовну характеристику процесів, що відбувалися в державі,
оцінити роль міліції при виконанні рішень чинної системи державного
управління. Архівні документи відображають діяльність міліції в усіх її
проявах та повноті, що надає їм особливого значення як документальної бази
економічного і культурного життя суспільства. За допомогою цих джерел
можна простежити етапність дії управлінської системи, починаючи з РНК
СРСР, РНК УСРР і закінчуючи міськими та районними органами міліції.
Документи класифіковано відповідно до їхнього рівня в системі управління: на нормативно-правові документи та документи виконання рішень
системи управління.
До першої групи – нормативно-правові документи – віднесено нормативні документи вищих органів управління союзного рівня (РНК СРСР),
республіканського рівня (РНК УРСР) та виконавчого органу (НКВС СРСР
та УРСР).
До другої групи – документи виконання рішень системи управління –
належать документальні джерела, що утворилися в процесі діяльності структурних підрозділів міліції (секретаріату, інформаційної служби, медичної,
господарської, фінансової служб, протипожежної охорони, автомобільної
інспекції). За характером виникнення – це довідкові джерела офіційного
походження. Протоколи нарад, огляди, матеріали листування, доповідні
записки, узагальнені довідки по відомству, довідки з регіонів про безпосе© Н. Платонова, 2005
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реднє виконання рішень вищих органів влади та управління, аналітичні та
статистичні матеріали мають неабияку джерелознавчу цінність. Головна їх
вартість у тому, що вони документують важливі історичні події, які виникали при виконанні рішень.
Окремою групою документів системи управління представлені документальні джерела пенітенціарної системи та системи судочинства – кримінальні справи судових та позасудових органів, справи спецпоселенців.
Джерелознавча цінність цих документів є високою, попри те, що вони в
основному містять інформацію особового походження. Зважаючи на те,
що кримінальні справи судових органів, позасудових органів НКВС були
віднесені до категорії загально-кримінального характеру, серед них немає
справ про засудження видатних діячів науки, культури, мистецтва.
До нормативно-правових віднесено документи фонду 41 “Постанови
РНК, Ради Міністрів УРСР, СРСР, Кабінету Міністрів України”, фонду 45
“Накази, розпорядження НКВС, МОГП, МВС СРСР”, фонду 46 “Накази,
розпорядження НКВС, МОГП, МВС УРСР, МВС України”, що становлять
найважливіший комплекс джерел для вивчення функцій органів внутрішніх
справ.
Документи фонду 41 “Постанови РНК, Ради Міністрів УРСР, СРСР
та Кабінету Міністрів України” об’єднують правові акти РНК СРСР та
УРСР, які відображають процес формування партійно-державної політики
щодо діяльності міліції. Документи, що мали обов’язковий, директивний
характер, дозволяють простежити процес реалізації рішень вищих органів
управління у виконавчій структурі – НКВС. Нормативні документи РНК
були розраховані на широку популяризацію, їх джерельна вартість – мінімальна, адже вони мали передусім декларативний, пропагандистський
характер. З аналогічними документами можна ознайомитись у сховищах
ЦДАВО України, ЦДАГО України або архівах Москви, але для вивчення
історії України мають цінність примірники з резолюціями республіканського
керівництва, які визначали шляхи виконання поставлених центром завдань.
Серед документів найбільшу цінність та достовірність мають документи
з грифом секретності, які зберігаються, можливо, лише в архівосховищах
ДА МВС. Більшість документів надходила до керівництва відомства тільки
для ознайомлення, а потім поверталася до партійних органів або знищувалася за вказівками НКВС СРСР. Це стосувалося постанов Президії Верховної Ради СРСР, постанов Державного Комітету Оборони.
Роками Другої світової війни датовано 9 справ, обсяг документів дуже
незначний. Архівні документи відклалися в Секретаріаті міністерства
і надійшли на зберігання до архіву лише в 1954 р. Справи сформовано
за хронологічним принципом – реєстраційним номером та датою затвердження. На кожному документі є резолюції керівництва. У них вказані
адресати – структурні підрозділи, на які покладалися функції виконання
завдань управлінського органу. У справах є внутрішні описи, але загальний
опис документів фонду відсутній. Непересічне значення мають документи
про ліквідацію дитячої безпритульності та бездоглядності, забезпечення
безпеки громадян під час льодоходу та весняного паводку, розподіл палива, нафтопалива, торфу та інших матеріалів, застосування покарань за
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самовільне залишення робітниками та службовцями своїх робочих
місць, трудову дисципліну. Збереглися унікальні архівні документи, які
розкривають державну політику радянської держави у приєднаних у
1939 р. західних областях України: про створення дитячих приймальників-розподільників НКВС для ліквідації дитячої злочинності, безпритульності; затвердження державного бюджету у створених областях;
організацію народногосподарського обліку; націоналізацію підприємств;
уведення паспортної системи; розподіл лісового фонду та організації лісозаготівель у західних областях (1940); охорону врожаю та боротьбу з
його розкраданням; охорону посівів та хліба в колгоспах; оподаткування
селянських господарств; влаштування підлітків до дитячих приймальниківрозподільників та дитячих будинків. В останні роки іноземці виявляють
інтерес до своїх співвітчизників, які в роки війни перебували на території
України. Ці матеріали викликають зацікавленість і українських науковців
та дослідників. ДА МВС – це єдине в Україні сховище таких документів.
У фондах є унікальні відомості про матеріально-побутові умови біженців з
території колишньої Польщі в 1939 р.; санітарний стан та транспортування
біженців із німецької території; відселення та переселення (квітень
1940 р.) жителів 800-метрової прикордонної зони західних областей УРСР
та встановлення 7,5-кілометрової та 800-метрової прикордонних смуг;
розселення колишніх польських громадян, які були виселені з регіонів
СРСР (серпень–вересень 1940 р.); розселення іноземців по областях УРСР;
використання праці військовополонених на об’єктах будівництва Києва;
розселення чехословацьких громадян у Київській області; реалізацію угоди
між Урядом УРСР і Польським Комітетом Національного визволення;
трудове використання інтернованих німців, переселення осіб української,
російської та білоруської національностей із Польщі та Чехословаччини;
виселення з населених пунктів на колишньому кордоні з Румунією (в
Станіславській та Тернопільській областях), які входять до 800-метрової
прикордонної зони, та повернення їх на своє місце проживання (серпень
1944 р.). Суттєву роль у відтворенні картини відновлення народного господарства у повоєнні роки відіграють унікальні документи про обмеження
в’їзду громадян до Харкова після звільнення від нацистської окупації в
1943 р.; відновлення засобів зв’язку, шляхопроводів, заводів у звільнених
регіонах; реконструкцію Хрещатика; мобілізацію населення на роботи із
заготівлі, вивезення, розроблення лісу для шахт та залізниць; організацію
прийому, розміщення та розселення по областях України реевакуйованого
населення; охорону лісів від пожеж; ліквідацію безпритульності та бездоглядності серед дітей; наведення порядку на колгоспних ринках; тимчасове обмеження в’їзду громадян до 50-кілометрової зони навколо Києва;
ліквідацію епідемії чуми серед птиці; ліквідацію аварійності на автотранспорті Києва; реалізацію безгосподарного, трофейного та іншого майна,
вилученого органами НКВС; облік збитків, спричинених нацистськими
загарбниками та їхніми сателітами; реевакуацію з Куйбишева матеріальних
цінностей Київського міського ломбарду та поновлення його роботи в Києві;
прийом поверненого з Румунії майна УРСР; будівництво підземного колектора на Хрещатику; створення при РНК УРСР Ради допомоги західним
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областям УРСР; упорядкування зруйнованих будівель у містах; друкування,
зберігання, облік та видачу карток на хліб, продуктові та промислові товари;
оплату працюючим за простій на підприємствах через нестачу палива та
електроенергії.
До нормативно-правових віднесено також документи фонду 45 “Накази,
розпорядження НКВС, МОГП, МВС СРСР”. Це документи центрального
виконавчого органу СРСР, які з джерелознавчої точки зору майже не вивчалися. Через засекреченість ними практично не користувалися науковці,
історики, за винятком працівників міліції, які мали офіційний допуск до
цих матеріалів. До опису внесено 75 справ за 1939–1945 рр. Джерелознавча
цінність документів – незаперечна, оскільки вони єдині в Україні. Акти
визначали механізм виконання державної політики центру. За воєнної доби
діяла система повного підпорядкування центру, республіканське відомство не мало права видавати власні нормативні документи. У багатьох
випадках, особливо під час масових репресій, вказівки центру надходили
для виконання, а потім вилучалися й знищувалися. Збережена нормативна база НКВС, МВС СРСР є найціннішим джерелом вивчення функцій силових відомств часів радянської влади. На жаль, дуже багато актів
воєнних років було вилучено в 1950-ті рр. і знищено. МВС СРСР періодично
направляло переліки нормативних актів, які відмінялися, з вимогою
про їх вилучення з фонду та знищення. Але цінність навіть тих джерел,
що збереглися, дуже висока. Багато з них до сьогодні зберігають гриф
секретності, що підтверджує їхню автентичність. Це – безцінні джерела
для вивчення механізму репресій, у всіх його проявах. Документи цього
фонду ніколи не друкувалися в збірниках нормативних актів, на них не
дозволялося посилатись у засобах масової інформації. Накази, вказівки подано у справах у хронологічному порядку – за реєстраційними номерами
та датами затвердження. До них підшито аркуші з резолюціями. Союзне
міністерство вирішувало організаційно-штатні питання; давало згоду на
створення, реорганізацію, ліквідацію структурних підрозділів; визначало
механізм контролю за виконанням постанов, рішень вищих органів влади та
управління СРСР з питань удосконалення законодавства, поліпшення роботи
міліції, посилення боротьби з хабарництвом, розкраданням державної та
соціалістичної власності, організації боротьби з незаконними витратами
хліба, викраданням та псуванням сільгосппродуктів, спекуляцією. Функції
централізованого управління репрезентовані в документах з підготовки та
проведення республіканських нарад працівників прокуратури та міліції;
створення прикордонних зон удовж СРСР, у т. ч. України; порядок в’їзду
осіб на проживання до прикордонних зон тощо. Значний науковий інтерес
становлять документи про організацію боротьби з дитячою безпритульністю
та правопорушеннями серед неповнолітніх. Наукову та історичну цінність
мають документи щодо підтримки паспортного режиму, розшуку втрачених
паспортів; діяльності служби віз і реєстрації іноземців, репатріантів, осіб
без громадянства; реєстрації та прописки іноземних туристів, оформлення
матеріалів про надання громадянства СРСР та про вихід з нього; про права
політичних емігрантів у Радянському Союзі, трудове використання військовополонених, інтернованих іноземців у таборах, робочих батальйонах.
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Найважливішим комплексом джерел виконавчої системи республіканського рівня є фонд 46 “Накази, розпорядження НКВС, МОГП, МВС
УРСР, МВС України”. До першого опису внесено 56 справ за 1939–
1945 рр. До архіву надійшли документи, які перебували в Секретаріаті
НКВС, решту було відібрано у фондах архівних підрозділів управлінь
МВС у Вінницькій, Львівській, Харківській, Чернігівській областях уже
в 1990-ті рр. Відомчі акти розкривають механізм відпрацювання рішень
центру й його інтерпретації для умов України. Дуже багато документів
ухвалювалося на виконання нормативних актів вищого відомчого органу
центру. Питання розвитку автомобільного транспорту в Україні можна
дослідити в документах про діяльність автомобільної інспекції, експлуатацію
автомобільного транспорту, розслідування дорожньо-транспортних пригод,
нагляд за технічним станом автомототранспортних засобів, дотримання
правил безпеки дорожнього руху, розслідування аварій на транспорті,
облік та реєстрацію автомототранспортних засобів, підготовку водіїв. Для
дослідників пенітенціарної системи цінними є документи з історії організації, діяльності та ліквідації спеціальних комендатур НКВС, виправнотрудових колоній, тюрем, дитячих виправно-трудових колоній і виховних
колоній, лікувально-трудових профілакторіїв, перевірки їх роботи. Для
дослідження участі міліції у Другій світовій війні особливу вагу мають
документи щодо організації оборони Києва, створення оперативних полків,
батальйонів окремого призначення, корпусів, дивізій, винищувальних
батальйонів, відомості про працівників, які загинули при виконанні
службових обов’язків.
Найдавнішим у часі і найповнішим за змістом та джерелоємністю
комплексом документів до вивчення історії НКВС є фонд 3 “Секретаріат
НКВС, МОГП, МВС УРСР, МВС України”. До опису внесено 46 справ за
1940–1945 рр. Секретаріат діяв у системі НКВС як самостійний структурний
підрозділ, починаючи з перших днів створення відомства, але документи
збереглися лише з 1940 р. Через Секретаріат здійснювалося листування
відомства з республіканськими органами влади, управління, партійними
органами, вищим керівництвом відомства. У фонді є документи, які утворилися в процесі діяльності практично всіх служб апарату міністерства.
Архівні матеріали відображають питання внутрішньої та зовнішньої діяльності апарату міністерства, його підрозділів у областях. Опис побудовано
за хронологією, документи систематизовані за адресатами та видами
документів. Найбільшу інформаційну насиченість мають матеріали колегії,
республіканських нарад, оперативних нарад у керівництва міністерства
з питань боротьби зі злочинністю (у тому числі серед неповнолітніх),
спекуляцією, хабарництвом та іншими видами злочинів, дитячою безпритульністю, розкраданням державної власності та майна громадян,
автомобільної інспекції та інших напрямків діяльності, які дозволяють
реконструювати хід дискусій, простежити думки доповідачів щодо розглянутих питань. Плани роботи і довідки щодо їх виконання розкривають
завдання, що покладалися на міліцію. Документи роботи з особовим складом
інформують про організаційно-штатні питання, скорочення особового
складу, службову та бойову підготовку, укомплектування органів внутрішніх
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справ юристами, пенсійне забезпечення, введення нової форми одягу, розкривають політику держави щодо спеціальної та професійної підготовки
особового складу. Матеріали з організації боротьби з бандитизмом (1942) у
визволених від нацистських загарбників регіонах України, організації роботи
у звільненому Києві (1943), ліквідації бандитських груп у східних областях
України (1943), розроблення матеріалів про випадки звірств німецьких
загарбників у Миколаєві, Києві (1946) також будуть цікавими для істориків,
які вивчають період Другої світової війни. Доповідні записки, телеграми,
відомості щодо зміцнення західного кордону УРСР та возз’єднання
українських земель у 1939 р. доповнюють історичні джерела тих часів.
Статистичні матеріали про виселення польських офіцерів, поліцейських,
жандармів, тюремників, службовців, осадників, лісників із Західної України
та направлення їх до віддалених районів СРСР розкривають політику
радянської влади щодо приєднаних областей (1939). Листування з питань
виконання директиви НКДБ і НКВС СРСР від 26 березня 1941 р. про
виселення до Німеччини осіб німецької національності з території Бессарабії
та Північної Буковини розкривають функції міліції у проведенні цієї акції.
Статистичні відомості про виселення різних категорій громадян України
висвітлюють масштаби масового терору напередодні війни. Доповідні
записки про реєстрацію громадян Західної України (1940) та у звільнених
регіонах України (1942–1944) висвітлюють державну політику нагляду
за особою. Доповідні записки про стан пожежної безпеки на об’єктах
промисловості та сільського господарства, починаючи з 1943 р., документи
про пожежі на Сумщині, Харківщині (1943) представляють інтерес для
вивчення питань протипожежної безпеки. Інформативними є: листування з
питань переселення поляків і українців (1944), супроводу спецпоселенців;
відомості про охорону майна під час евакуації, забезпечення транспортом,
розслідування злочинних проявів; статистичні відомості про кількість
польських громадян та українців, які були переселені; доповідні записки,
адресовані ЦК КП(б) УРСР; інформація про виконання міліцією функцій,
визначених під час проведення акції “Вісла”; звіти Головного уповноваженого
уряду про формування та діяльність на території Польщі Армії Крайової;
про бандитські прояви на території Польщі, що висвітлюють відносини між
Україною й Польщею. Важливими є й документи про забезпечення охорони
громадського порядку цивільними особами й громадськими організаціями
та їхню участь у боротьбі зі злочинністю.
Найцікавіший, найцінніший і найдавніший за хронологією масив джерел
до вивчення історичних процесів, що відбувались у СРСР за часів репресій,
зосереджений у фонді 15 “Інформаційна служба”. До опису внесено 33 справи за 1939–1945 рр. Історичні джерела за цей період представлені переважно
відомчими актами: наказами, вказівками НКВС СРСР, УРСР, законодавчими
актами вищих органів влади та управління – постановами РНК СРСР та
УРСР, що визначально впливали на діяльність міліції, які мають непересічну
джерелознавчу значущість. Привертають увагу інформаційні матеріали про
виселення біженців із західних областей України (1939–1940); доповідні
записки про виселення (1939); матеріали виселення за рішенням Окремої
наради МВС СРСР (1939); відомості про кількість поліцейських, старост
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та інших категорій осіб, яких було направлено до спеціальних таборів за
директивою 1943 р.; відомості про “фольксдойче” та директивні вказівки
НКВС СРСР з цього питання; листування з областями про подання документів на виселення сімей членів УПА (1945); інформація про виселених
членів сімей ОУН–УПА (1944–1945); статистичні відомості про виселених
з території України (1940–1945); відомості про “неблагонадійний елемент”
(1939–1945); ОУН–УПА і членів їх сімей (1940–1945); інтернованих із
Польщі в роки Другої світової війни; єговістів (1940–1945); куркулів, а
також татар, греків, німців і представників інших національностей; німціврепатріантів; осадників, лісників; військовослужбовців армії Андерса
і членів їхніх сімей; військовослужбовців армії Власова. Для вивчення
державної політики Радянського Союзу щодо іноземців мають цінність
документи та відомості про в’їзд та виїзд іноземців (1939–1940); про чехів,
словаків, поляків, яких було інтерновано на території Німеччини, Румунії,
Угорщини (1945); евакуацію польських громадян з території західних областей України до Польщі.
Окрему групу документів, що утворилися в діяльності Інформаційної
служби, складають документи фонду 53 “Статистичні матеріали обліку
злочинів”. Фонд сформований з документів, що направлялися на адресу
Центрального статистичного управління України. До опису внесено
136 справ за 1942–1945 рр. Це інформація про обсяг зареєстрованих та розкритих злочинів на території України. Звіти систематизувалися за роками,
а в межах року – по структурних підрозділах, які відповідали напрямкам
діяльності – слідство, карний розшук, організована злочинність, економічна
злочинність. Статистичні дані класифікувалися за видами злочинів, які
відповідали статтям кримінальних кодексів СРСР і УРСР. Є дані про
кількість осіб, які проходили по слідчих справах, засуджувалися судовими
та позасудовими органами. Аналізувався соціальний склад заарештованих,
партійність. Велася статистика національного складу заарештованих та
засуджених. Форми звітності та їхня періодичність часто змінювались
(місячні, квартальні, річні).
Особливу увагу привертають документи фонду 54 “Управління адміністративної служби міліції”, в якому сконцентровано документи міліції
щодо охорони громадського порядку, паспортної, візової та міграційної
служби. До опису внесено 6 справ за 1940–1945 рр., які надійшли на зберігання до архіву в 1959 р. Опис побудовано за хронологією, документи
систематизовано за напрямками діяльності підрозділів, а в підрозділах – за
видами документів. Матеріали розкривають методи проведення паспортизації
населення: звітність про діяльність паспортної служби; роз’яснення щодо
паспортної роботи; узагальнені статистичні відомості про хід паспортизації
населення; роз’яснення по лінії паспортної роботи. Документи по лінії служби віз і реєстрації інформують про порядок оформлення виїздів за межі
України; вирішення питань переселення осіб; біженців з Польщі, територія
якої відійшла до Німеччини (1939); прийом до громадянства СРСР (1941);
вихід із радянського громадянства колишніх румунських громадян (1945);
переселення між СРСР і Польщею (1945); вихід із радянського громадянства
осіб польської і єврейської національностей (1945); надання дозволу особам
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словацької і чеської національностей, які повинні були виїхати до Чехії за
договором від 29 червня 1945 р.
Для дослідження збитків, яких зазнали підрозділи системи органів
внутрішніх справ у роки війни, ознайомлення з господарською діяльністю
відомства слід звертатися до фонду 9, “Господарче управління”, документи
якого надійшли на зберігання в 1952 р. До опису внесено 7 справ за 1944–
1945 рр. Опис побудовано за хронологією, документи систематизовано за
змістом та видами. У документах є відомості про збитки, завдані підрозділам
міліції в роки війни, втрати, яких зазнав НКВС під час війни (1944).
Документи фонду 10 “Фінансово-планове управління” є джерелом
дослідження матеріального забезпечення органів внутрішніх справ. Документи надійшли на зберігання в 1959 р. До опису внесено 22 справи за
1941–1945 рр. Опис фонду побудовано за хронологією, документи систематизовано за змістом та видами. Є акти збитків, завданих органам внутрішніх
справ, прийому й оцінки трофейних цінностей (1945).
Про матеріально-технічне забезпечення внутрішніх військ та органів
внутрішніх справ можна дізнатись із зібрання фонду 72 “Управління матеріально-технічного та військового забезпечення”, документи якого надійшли
на зберігання в 1996 р. До опису внесено 32 справи за 1939–1945 рр. Опис
побудовано за структурним принципом, документи в підрозділах згруповано
за хронологією, видами та змістом. Здебільшого це документи з особового
складу підрозділів, але є й незначна частина нормативних актів начальників
управлінь щодо матеріально-технічного забезпечення. Суттєву роль у
відтворенні діяльності підрозділів матеріально-технічного та військового
забезпечення мають річні плани та звіти, доповідні записки, огляди про
стан діяльності служби, виконання рішень колегії та оперативних нарад,
акти приймання – передавання підрозділів та спеціалізованих ремонтних
підприємств, накази начальника управлінь внутрішніх військ та військового
забезпечення. Документи з особового складу об’єднують накази, книги
обліку офіцерського та вільнонайманого складу, особові картки на видачу
заробітної плати, обліково-послужні картки рядових і сержантів, алфавітні
книги обліку штатного та позаштатного вільнонайманого складу авторемонтних майстерень, обліку офіцерського, сержантського та рядового
складу окремих автотранспортних рот, накази по військових частинах та
військових складах, штатно-посадові книги по військових складах, штатнопосадові книги офіцерського складу прикордонних військ, штатно-посадові
книги окружних відділів військового постачання.
ДА МВС України є єдиним у державі сховищем унікальних документів,
що висвітлюють питання організації дорожнього руху в Києві та на території України. Документи фонду 26 надійшли на зберігання в 1963 р.
Опис побудовано за хронологією, документи систематизовано за змістом
та видами. До опису внесено 6 справ за 1941–1945 рр. Суттєву роль у відтворенні картини розвитку автотранспорту відіграють: доповідні записки,
довідки на адресу ЦК КПУ, вищих органів влади та управління республіки,
матеріали проведення технічних оглядів автотранспорту, звіти про наявність
та технічний стан автотранспорту, звіти про аварійність на дорогах України,
матеріали технічних оглядів тощо.
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У фонді 8 “Державна пожежна охорона” зберігається весь масив документів щодо організації пожежної охорони в Україні. Документи надійшли
на зберігання в 1960 р. До опису внесено 43 справи за 1941–1945 рр. Опис
побудовано за хронологією, документи систематизовано за змістом та
видами. Ці джерела – єдині в Україні, унікальні, адже містять відомості
про великі пожежі в Україні та матеріали щодо їх розслідування. У документах подано аналіз причин пожеж та шляхи їхньої профілактики. Цінність
мають описи діяльності пожежних підрозділів напередодні та під час війни.
Інформаційно насиченими є матеріали листування з НКВС про повернення
техніки в Україну (1941), плани роботи і довідки про їх виконання, листування з питань організації оперативних частин пожежної охорони та фінансування техніки, штатів, листування з ЦК КПУ, РНК УРСР, НКВС СРСР
щодо організації протипожежної охорони починаючи з 1941 р., доповідні
записки про стан та роботу частин пожежної охорони, які дозволяють
проаналізувати роль пожежних служб під час війни. Інформативними
є листування про воєнізацію підрозділів пожежної охорони в обласних
центрах (1944), звітність перед НКВС СРСР про лісові пожежі (з 1944 р.).
Документи з особового складу – це подання про нагородження працівників,
штати підрозділів пожежної охорони (1943–1944), штатні розписи апарату,
частин воєнізованої та міської невоєнізованої пожежної охорони, матеріали
про нагородження державними та відомчими нагородами.
Документи з особового складу зберігаються у фонді 4 “Управління
роботи з особовим складом”, який надійшов на зберігання в 1954 р. До
опису внесено 79 справ за 1939–1945 рр. Опис побудовано за хронологією,
документи систематизовано за змістом та видами. Для дослідження проблем
комплектування особового складу інформативними є штатні розписи органів
робітничо-селянської міліції (1940), обласних підрозділів (травень 1941);
штатний розпис особового складу тюремних відділень і тюрем НКВС областей (1941), працівників міліції по областях (1941–1943), офіцерського
та вільнонайманого складу Управління місцевої протиповітряної оборони
НКВС УРСР (1944–1945). Для підготовки архівних довідок соціальноправового характеру можуть прислужитися такі списки: працівників пожежної охорони (1941–1943); працівників міліції НКВС (1942–1943); працівників
НКВС УРСР, яких було відряджено до Воронезької області (1942). Доповідні
записки про роботу відділів кадрів республіканського та обласного рівня,
статистичні відомості про стан дисципліни серед працівників міліції, рівень
освіти працівників, партійність та інші показники, звітні документи та
доповідні записки на адресу кадрового підрозділу союзного міністерства,
ЦК КПУ є джерелом вивчення соціального стану працівників, освіти, віку
та інших характеристик. Про участь працівників міліції у боротьбі проти
нацистів розповідають документи про направлення співробітників до
партизанських полків НКВС (1941).
Для вивчення відомостей про конкретного працівника, його соціальний
статус, освіту варто звертатися до документів фонду 40 “Особові справи
працівників”. Особові справи надійшли на зберігання в 1953 р. з кадрових
підрозділів центрального апарату. Особові справи мають журнальну систему
обліку та описи, в яких справи реєструються за датами надходження. На

136

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

всі справи заведено картки, які складають алфавітну картотеку. Справи
містять автобіографічні дані, інформацію приватного характеру. За змістом – це заява, автобіографія, анкета, яка періодично перескладалася,
копії особистих документів, матеріали спеціальної перевірки. Подробиці
приватного життя в особових справах майже не зустрічаються. Документи
фонду є джерелом вивчення освітнього цензу працівників, їх національного
складу та соціального статусу. У процесі дослідження було встановлено,
що в особових справах репресованих не ставили відміток про причину
звільнення з органів внутрішніх справ та закриття справи. Документи
фонду в комплексі не досліджувалися і можуть мати незаперечну цінність
при написанні історії міліції, дослідженні масштабу репресій серед її працівників.
Відомості про соціальний статус працівників, їх автобіографічні дані
є й у документах фонду 48 “Військово-лікарська комісія”, які надійшли на
зберігання в 1968 р. До опису внесено 16 справ за 1939–1945 рр. Документи
систематизовано за типами – акти медичного огляду кандидатів на службу
та осіб, які бажали вступити до навчальних закладів системи НКВС; працівників, які оформлялися на пенсію або на інвалідність.
Документи пенітенціарної системи, кримінальні справи судових та позасудових органів виділено в окрему групу джерел. Це зумовлено тим, що
установи виконання покарань були підпорядковані міліції лише в 1954 р.
Не створювалися в діяльності міліції й кримінальні справи, які надійшли
з КДБ в 50-ті рр. На сьогодні, коли наша держава стала на шлях побудови
демократичного суспільства, багатьох науковців, істориків і пересічних
громадян стали цікавити відомості про масштаби репресій, долю виселених
осіб, військовополонених, які перебували в таборах та робочих батальйонах
на території України. До цієї групи документів віднесено фонди, що утворилися в підрозділах системи виконання покарань.
Документи фонду 5 “Управління у справах військовополонених та інтернованих” є джерелом вивчення інформації про перебування на території
України іноземців – колишніх військовополонених. Документи є унікальними
за своїм змістом, їх джерельна цінність – незаперечна. Відділення у справах
військовополонених та інтернованих Управління аеродромного будівництва
було передано до структури республіканського відомства в 1943 р., але
залишилося в оперативному підпорядкуванні НКВС СРСР. Аналогічні
підрозділи діяли при УНКВС областей. До опису внесено 176 справ за
1944–1945 рр. Опис побудовано за хронологією, документи систематизовано
за змістом та їх видами. Суттєву роль у відтворенні системи слідства, яка
діяла в радянській державі, мають: матеріали допитів військовополонених;
документи судових процесів у Києві, Миколаєві, Сталіно, Полтаві, Чернігові, Севастополі та інших містах; матеріали закритих судових процесів
над військовими злочинцями – колишніми генералами німецької армії;
листування з питань проведення закритих судових процесів над військовими злочинцями. Чималу цінність для дослідників мають матеріали
розслідування злочинів нацистів у Дніпропетровську, Єнакієвому (розстріл
євреїв); діяльності 14-ї дивізії СС “Галичина”, СС “Мертва голова”, Армії
Крайової, “Абверкоманди 305”; матеріали розшуку військових злочинців;
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відомості про військових злочинців, які перебували в таборах; матеріали
роботи надзвичайної Державної комісії. У фонді відклалися й документи
діяльності системи виправно-трудових установ, які використовували працю
засуджених.
Надзвичайно інформативними є документи фонду 6 “Управління виконання покарань”. Справи надійшли на зберігання в 90-ті рр. і, на жаль,
майже всі документи, що мали історичне значення, вже були знищені. До
опису внесено 7 справ за 1939–1945 рр. Опис побудовано за хронологією,
документи систематизовано за змістом та видами. Документи народногосподарської діяльності установ виконання покарань, плани роботи і
звіти про їх виконання можуть бути цікаві для науковців, які вивчають
питання розвитку народного господарства соціалістичної держави. Для
дослідження пенітенціарної системи важливими є: звіти та документи
фінансової та господарської діяльності; вказівки ГУЛАГ; доповідні записки
і спецповідомлення на адресу ГУЛАГ; звіти про організацію режиму та
нагляду за особами, позбавленими волі; матеріали евакуації Куп’янської
виправно-трудової колонії (1941). Серед залишених на зберігання документів – акти ліквідації приймальників-розподільників, тюрем; списки знищених
архівних справ на вихованців Прилуцької трудкомуни та Трудових колоній;
їхні штати за 1942 р.; акти приймання в експлуатацію об’єктів з 1945 р.
Для дослідників подій Другої світової війни інформативними є, зокрема,
документи обліку шкоди, заподіяної нацистськими загарбниками Управлінню виправно-трудових таборів та колоній центрального апарату та його
обласним підрозділам (1943–1944).
Документи фонду 7, “Відділ слідчих ізоляторів і тюрем”, є унікальними
для вивчення умов перебування засуджених в установах позбавлення волі,
різновидом яких були тюрми. Документи надійшли на зберігання до Першого
спецвідділу лише в 1952 р. До опису внесено 117 справ за 1939–1945 рр.
Опис побудовано за хронологією, документи систематизовано за змістом
та видами. У фонді відклалися важливі директиви Головного тюремного
управління та Політвідділу НКВС СРСР (з 1939 р.), Тюремного управління
НКВС УРСР (з 1940 р.), плани роботи та довідки про їх виконання (1941–
1945). Для дослідження умов, в яких перебували підслідчі, важливими є
довідки перевірки діяльності тюрем, штатний розпис тюрем (1938–1945),
акти приймання-передавання тюрем (з 1941 р.), паспорти тюрем та слідчих
ізоляторів (1940), відомості про будівництво тюрем (1939–1945), доповідні
записки, інформаційні огляди про стан охорони засуджених, режим їх
утримування в місцях позбавлення волі, звіти про професійну підготовку та
трудове використання засуджених у слідчих ізоляторах та тюрмах. Питання
фінансування установ, рівня захворюваності та смертності засуджених
можна дослідити за відповідними документами звітності, матеріалами про
евакуацію засуджених (1941–1943), відомостями про умови їх утримування
(1941–1945), фінансування тюрем, кошторисами. Є статистична звітність,
підготовлена для союзного відомства, про обсяг та склад засуджених (з
1944 р.).
Документи фонду 11 “Відділ дитячих колоній” містить інформацію
щодо форм і методів перевиховання неповнолітніх, боротьби з дитячою без-
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притульністю та бездоглядністю. До опису внесено 15 справ за 1943–1945 рр.
Опис побудовано за хронологією, документи систематизовано за змістом та
видами. Інформаційно насиченими є директивні вказівки, доповідні записки
про боротьбу з дитячою безпритульністю та бездоглядністю, фінансові звіти
та звіти про навчально-виховну роботу. Джерелом вивчення умов перебування неповнолітніх в установах є акти обстеження та технічні паспорти
колоній (1945), матеріали будівництва споруд, акти приймання-передавання
колоній, штатні розписи дитячих колоній (1945).
Найтрагічніші сторінки історії України можна дослідити й за документами фонду 32 “Кримінальні справи судових та позасудових органів”. Серед
наявних 2735 справ за 1919–1954 рр. є справи періоду Другої світової війни.
Документи були передані судами до сховищ НКВС відповідно до спільного
наказу НКВС, Прокуратури, Народного комісаріату юстиції СРСР від
5 серпня 1938 р. № 28 як справи на осіб, засуджених за контрреволюційні
злочини. У 1954 р. КДБ при Раді Міністрів УРСР було передано до НКВС
справи на осіб, засуджених за бандитизм, спекуляцію, посадові злочини
тощо. Із джерелознавчої точки зору це документи є унікальними не тільки
за змістом, а й за оформленням. Аналіз джерел дає змогу розкрити порядок проведення судочинства чинної управлінської системи. У справах
немає документів, у підготовці яких брали б участь працівники міліції.
І лише де-не-де зустрічаються документи огляду квартир, де свідками
проходили працівники міліції. У фонді є справи, що велися трибуналом
та надзвичайною сесією Верховного Суду, Окремою нарадою при ДПУ,
засіданнями військових трибуналів НКВС та військ НКВС, засіданнями
військових трибуналів залізниць, трійкою військових округів, військовим
трибуналом Харківського, Київського та інших воєнних округів, обласними
та окружними судами.
Для дослідження механізму репресій проти українського народу, а
також реалізації Закону України “Про реабілітацію жертв політичних
репресій в Україні” важливими є документи фонду 59 “Справи на спецпоселенців”. Матеріали почали надходити на зберігання до архіву МВС
УРСР та його підрозділів в областях у 1960 р. із Красноярського краю,
Іркутської області, Комі АРСР, УВС Кемеровської, Томської областей та
інших регіонів колишнього СРСР. На справи відразу формувався іменний
каталог. Через відсутність архівосховищ справи спецпоселенців були
розіслані на зберігання до архівних підрозділів УМВС областей за місцем
застосування репресій до виселених. У ДА МВС залишилася картотека на
27835 виселених у 1930–1953 рр. осіб.
Загалом можна стверджувати, що у процесі діяльності органів внутрішніх справ сформувалися значні документальні масиви – важливі історичні
джерела, які відображають не тільки внутрішні аспекти діяльності силового
відомства, а й різноманітні сторони суспільно-політичного, економічного і
духовного життя України.
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Т. СОБОЛЕВСЬКА
ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Найінформативніші фонди з історії Другої світової війни, що зберігаються в Державному архіві в Автономній Республіці Крим, можна
умовно розподілити на два масиви. Перший з них – це фонди партійних,
радянських органів з історії руху Опору. Ці фонди є добре вивченими,
їхні документи використовувались у численних публікаціях. Другий масив – це фонди установ, створених окупаційною німецькою владою, у яких
відображено життя населення Криму з моменту захоплення півострова
нацистами в листопаді 1941 р. і до його звільнення у квітні 1944 р. Вони
є малодослідженими, деякі документи лише нині вводяться до наукового
обігу.
До першої групи входить передусім фонд “Кримський штаб партизанського руху” (ф. П-151), в якому відклалися: постанови, директиви, накази,
розпорядження радянського військового командування, Центрального
штабу партизанського руху, Кримського обкому ВКП(б); доповіді, доповідні записки, оперативні зведення, звіти, інформації, радіограми і шифрорадіограми про бойову діяльність партизанів. Склад фонду – документи
про матеріально-технічне і фінансове забезпечення партизанів Криму, у
т. ч. довідки, зведення про їхнє забезпечення, завдяки використанню авіації,
продовольством, боєприпасами, зброєю, одягом, доповідні записки, рапорти
про стан медичного обслуговування партизанів, довідки про поранення,
проходження лікування в евакогоспіталях; акти і свідчення партизанів
про злочини нацистів; журнали і щоденники бойових дій партизанів. Тут
зберігаються також: іменні списки партизанських загонів, секторів, бригад,
з’єднань, цивільного населення, що знаходилося під захистом партизанів;
нагородні листи партизанів; накази, інструкції нацистів щодо боротьби з
партизанами; повідомлення, огляди про каральні операції проти партизанів;
протоколи допитів осіб, що перейшли на бік партизанів; вироки військових
трибуналів партизанських загонів і з’єднань; повідомлення особливих
відділів НКВС у загонах про оперативну обстановку, настрої партизанів,
про дії кримських татар у період окупації Криму.
Другий за значимістю фонд – “Севастопольський міський комітет
оборони” (ф. П-152). Він був створений 23 жовтня 1941 р. за постановою
Кримського обкому ВКП (б) відповідно до рішення Державного Комітету
Оборони. Севастопольський комітет керував обороною міста, оточеного
ворогом. Він був ліквідований 29 червня 1942 р., після відступу радянських
військ із Севастополя. Фонд містить: накази і розпорядження військового
командування, наказ командувача Чорноморського флоту та Указ Президії
Верховної Ради Кримської АРСР про нагородження орденами і медалями
робітників та службовців, що відзначилися при обороні міста; доповідні
© Т. Соболевська, 2005
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записки, зведення, довідки про роботу районних Рад міста, виконання
виробничих планів, роботу залізничників, про функціонування бомбосховищ,
організацію постачання і медичного обслуговування захисників і жителів
міста, роботу бібліотек і шкіл. Тут же – листування з підприємствами й установами, з евакуйованими жителями про розшук рідних і надання матеріальної
допомоги родинам фронтовиків; списки передовиків виробництва, активних
учасників оборони міста, характеристики і нагородні листи на робітників
та службовців підприємств Севастополя.
У фонді “Кримський обком Компартії України” (ф. П-1), зберігаються
протоколи засідань Кримського обласного підпільного партійного центру,
Сімферопольського підпільного міського комітету ВКП(б), інформації керівників підпільного центру до обкому партії; повідомлення, рапорти підпільників про роботу в тилу й боротьбу з ворогом; особисті справи з прийому
до членів ВКП(б) у партизанських загонах.
До даного масиву фондів відносяться такі фонди: “Севастопольський
міський комітет Компартії України” (ф. П-35), “Балаклавський районний
комітет Компартії України м. Севастополя” (ф. П-101), “Ленінський райком
КПУ м. Севастополя” (ф. П-36), “Нахімовський (Північний) райком КПУ
м. Севастополя” (ф. П-37), “Нахімовський (Корабельний) райком КПУ
м. Севастополя” (ф. П-38), де зберігаються протоколи пленумів, засідань
бюро міськкому і райкомів партії, інформації, доповідні записки, звіти
Кримському обкомові ВКП(б) з питань організаційно-партійної, кадрової
роботи, про перебудову діяльності партійних, радянських, комсомольських,
профспілкових організацій в умовах облоги Севастополя, про організацію
народного ополчення і винищувальних батальйонів на підприємствах, в
організаціях і установах міста, списки народного ополчення Центрального
району Севастополя.
Документи фонду “Партійний архів Кримського обкому Компартії
України” (ф. П-849, оп. 3) доповнюють матеріали офіційних установ, вносять
емоційний, особистісний відтінок в описування подій, містять спогади колишніх учасників оборони м. Севастополя, підпільного і партизанського
руху в Криму в 1941–1945 рр.
Із фондів періоду окупації Криму також можуть бути обрані найбільш
значимі. Створені окупантами із залученням місцевого населення міські,
селищні управи, земські й сільські управління мали створити видимість
самоврядування. Фактично ж ці установи знаходилися під контролем
німецької окупаційної влади. В архіві зберігаються такі фонди органів
цивільної адміністрації: “Алуштинська міська управа” (Р-1326), “Алупкинське міське управління” (Р-1485), “Керченська міська управа” (Р-1457),
“Феодосійська міська управа” (Р-1458), “Гурзуфське селищне управління”
(Р-1491), фонди Зуйського (Р-1366) і Ларіндорфського (Р-2806) районних
управлінь, “Євпаторійська земська управа” (Р-1494), “Олександрівське
волосне управління Курманського району” (Р-1434), а також одинадцять
фондів сільських управлінь. В окремих фондах зберігаються документи
структурних підрозділів управ і управлінь: міських і районних відділів
житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, освіти, культури,
соціального забезпечення і підвідомчих їм лікарень, шкіл, училищ, театрів,
будинків інвалідів і т. ін.
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Основними видами документів згаданих фондів є: укази, постанови,
накази, оголошення німецького військового командування, цивільних
органів самоврядування, а також звіти, доповіді, листування, фінансові
документи, статистичні відомості, списки особового складу, відомості на
заробітну плату, посвідчення, перепустки співробітників установ.
Найбільш інформаційно насичені фонди – Керченської (Р-1457) і
Феодосійської (Р-1458) міських управ – дозволяють простежити, як “нові
хазяї” почали “налагоджувати” життя: у перші дні окупації було видано
укази і розпорядження про розбір завалів і розчищення вулиць, про введення “комендантської години”, про правила поведінки населення при
повітряній тривозі, інформування німецької влади про червоноармійців
і партизанів, про заборону зберігання зброї, обов’язкове здавання радіоприймачів, покарання за опір німецькій владі. Про фіскальні цілі нової
влади свідчать постанови про прийняття на облік запасів продовольства і
палива, обладнання підприємств і майстерень, земельних ділянок, сільськогосподарського реманенту, худоби і птиці; про обов’язкове здавання населенням надлишків продуктів, збір теплих речей для німецької армії. Через
біржі праці здійснювався облік трудових ресурсів. Рух населення строго
фіксувався. Строго контролювалося ведення записів актів цивільного
стану, домових книг, списків членів земельних громад. Збереглися розпорядження про обов’язкову трудову повинність, введення подушного
податку з працездатних осіб, регулювання заробітної плати робітників,
норми виробітку селян. Про спроби завоювати симпатії населення свідчать:
розпорядження про дозвіл торгівлі на базарі, регулювання роздрібних цін
на товари, про відкриття їдалень, видачу населенню карток на одержання
продуктів, палива, про видачу громадянам патентів на відкриття торговельних і ремісничих підприємств, про гарантування допомоги при втраті
працездатності.
При “новому порядку” в Криму було введено обов’язкову квартплату
для городян, плату за медичне обслуговування й середню фахову освіту.
Шкільна освіта була визнана обов’язковою, є розпорядження про притягнення до відповідальності батьків за невідвідування дітьми шкіл.
Окупаційна влада, піклуючись, насамперед, про комфорт для німецьких
вояків, проводила заходи з метою поліпшення санітарно-епідеміологічної
ситуації в населених пунктах, по знищенню бродячих тварин, по ветеринарно-профілактичному огляду худоби. Для запобігання епідеміям проводилася вакцинація дітей від найбільш небезпечних інфекцій.
Лояльне ставлення окупаційної влади до релігії засвідчують документи
про виділення коштів на ремонт і відкриття церков, мечетей, молитовних
будинків.
Серед документів фондів міських управ і сільських управлінь відклалися
іменні списки добровольців німецької армії та членів їхніх родин, відомості
видачі грошової допомоги і продуктів родинам добровольців, списки
громадян, що добровільно виїхали до Німеччини, та відомості про надання
допомоги іхнім родинам.
Про розв’язання владою “національного питання” свідчать накази
німецького військового командування: від 13 листопада 1941 р. – про
обов’язкову реєстрацію всіх євреїв і носіння ними на грудях відповідного
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знаку – шестикінечної зірки, та від 1 грудня 1941 р. – про обов’язкову явку
всіх євреїв м. Феодосії і від 12 грудня 1941 р. – про обов’язкову явку всіх
кримчаків м. Феодосії “для переселення”. Насправді ж відбулося цинічне
знищення в грудні 1941 р. євреїв і кримчаків півострова.
Про використання окупаційною владою праці військовополонених
інформують такі документи: листування Феодосійського міського голови
з комендантом табору військовополонених, зокрема з приводу звільнення з
табору військовополонених – фахівців (друкарських робітників, слюсарів і
т. ін.) та направлення їх у розпорядження міської управи (ф. Р-1458, оп. 1,
спр. 4). У фондах районних і сільських управлінь, а також у 102-х фондах
земельних громад Криму зустрічаються списки військовополонених, що
працювали в сільському господарстві, на спорудженні окопів. У фонді
Соляний промисел “Євпаторія” (ф. Р-2389) зберігаються списки військовополонених, що займалися видобуванням солі та відомості про видачу їм
заробітної плати.
Документи органів поліції й суду є нечисленними, вони зосереджені у
трьох фондах. Один з них – “Кримінальна поліція при СД м. Сімферополя”
(ф. Р-1655) містить заяви громадян і установ про розкрадання належного
їм майна і розшуку розкрадачів. Фонд “Карасубазарське районне управління допоміжної поліції” (Р-1526) включає штатний розпис, кошторис
господарських витрат, касові ордери. У фонді “Феодосійська окружна
мирова камера з розбору цивільних справ” (Р-1913) зберігаються позовні
заяви громадян, постанови мирового судді з приводу визнання фактів розкуркулення і репресій радянської держави відносно громадян; щодо встановлення виробничого стажу, факту закінчення навчальних закладів; про
закріплення права власності громадян на рухоме і нерухоме майно; про
розірвання шлюбів, визнання батьківства, оформлення опікунства тощо.
Документи фондів установ охорони здоров’я є досить численними
й змістовними. У фонді “Сімферопольський міський відділ охорони здоров’я” (Р-1299) знаходяться зведені звіти про роботу медичних установ
Ак-Шейхського, Албатського, Алуштинського, Джанкойського, Зуйського,
Ічкинського, Карасубазарського, Колайського, Курманського, Ларіндорфського, Ленінського, Сакського, Сейтлерського, Сімферопольського, Судацького, Ялтинського районів, міст Євпаторії, Керчі, Севастополя, Сімферополя, Феодосії. У зазначеному фонді відклалися також квартальні,
річні звіти про стан медико-санітарної справи м. Сімферополя, про роботу
стаціонарів і амбулаторій, про рух хворих, захворюваність, кон’юнктурні
огляди захворюваності на найнебезпечніші інфекції, списки співробітників.
Облікові картки хворих на туберкульоз, венеричні захворювання, дифтерію,
жовтяницю, черевний і висипний тиф у м. Сімферополі свідчать про спроби
контролю за поширенням цих небезпечних інфекцій.
У фонді “Феодосійська міська управа” (Р-1458) знаходяться звіти
лікувально-санітарної інспекції про епідеміологічну обстановку в місті,
захворюваність, рух хворих, відвідуваність амбулаторій, про роботу міської
лікарні та її відділень, туберкульозного диспансеру, відділення швидкої
допомоги; про роботу поліклініки, дитячої консультації з молочною кухнею,
клініко-діагностичної лабораторії, малярійної станції, двох міських аптек,
дитячого будинку і дитячого садка; медичні картки хворих, списки хворих,
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звільнених від оплати за лікування, списки померлих; штатні розписи,
списки співробітників медичних установ і дитячого садка, заяви громадян
про прийом на роботу.
У фондах “Сімферопольська лікарня ортопедії і травматології” (Р-1298)
та “Сімферопольська 2-а хірургічна лікарня” (Р-1337) зберігаються: накази
з особового складу, звіти про роботу, листування з лікарсько-санітарним
відділом міської управи, історії хвороби, операційний зошит, відомості про
рух хворих, кошториси, відомості про витрати продуктів для харчування
хворих, баланси, відомості на заробітну плату персоналу, робочі табелі. У
документах зазначено, зокрема, що з 20 листопада 1941 р. у Сімферополі
було введено плату за медичне обслуговування (є навіть дані щодо вартості
медичних послуг). У зазначених фондах, а також у фондах “Алуштинська
міська лікарня” (Р-1358) і “Ялтинська міська лікарня” (Р-1522) відклалися
списки поранених військовополонених, що знаходилися на лікуванні.
У фондах “Сімферопольська дитяча соматична лікарня” (Р-1347) і
“Сімферопольська дитяча інфекційна лікарня” (Р-3073) зберігаються: накази
з адміністративно-господарської діяльності й з особового складу, журнали
реєстрації надходження хворих та інші документи.
Серед фондів установ культури і науки вирізняється фонд Штабу
пропаганди в Криму (Р-1466), який було створено німецькими окупаційними
військами для керівництва роботою культурно-освітніх установ, штат якого
складався з військовослужбовців німецької армії. Тут відклалися: накази
з особового складу, директивні вказівки, звіти про проведення заходів,
зведення про міжнародне становище, огляди і статті для газет, що видавалися в Криму. Документи свідчать, зокрема, що викладання в навчальних
закладах здійснювалося в цей період за дореволюційними програмами.
15–25 червня 1943 р. у м. Алупці були проведені курси для вчителів
Криму. Штаб пропаганди контролював кінопрокат і театри. Зі звіту штабу
за лютий 1944 р. видно, що в цей період діяло шість театрів: у Сімферополі,
Севастополі, Євпаторії, Старому Криму, Ялті, а також український районний
театр у Джанкої. При Сімферопольському театрі працювала театральна
школа, що в лютому 1944 р. здійснила прем’єрний показ двох спектаклів.
У концертному залі ім. Пушкіна був проведений концерт симфонічної
музики, присвячений 100-річчю композитора Римського-Корсакова, у якому
виступили учні Сімферопольської музичної школи; 2 листопада 1942 р.
Сімферопольська міська управа організувала виставку “Рік німецького
панування в Криму”.
Про введення окупаційною адміністрацією нових свят свідчать розпорядження німецької влади про оголошення святковим неробочим днем
22 червня – на ознаменування річниці “боротьби з більшовиками”, вихідним днем – 1 травня, як “свята народу”, неробочими святковими днями –
Великодня, Трійці, Вознесіння; про звільнення віруючих за їхнім бажанням
від роботи у дні християнських і мусульманських свят.
Заслуговує на увагу доповідна записка директора Феодосійського історико-археологічного музею П. Н. Заболоцького від 11 листопада 1941 р. про
стан галереї І. Айвазовського, археологічного музею та його бібліотеки, що
відклались у фонді Феодосійської міської управи.
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У фонді “Центральний архів Криму” (Р-2477) зберігаються накази з
особового складу; звіти про роботу архіву, особисті звіти архівістів про
роботу; копії архівних документів про румунських і молдавських переселенців Таврійської губернії, виявлених за завданням Центрального інституту
в Бухаресті для відповідного збірника; кошториси витрат, штатний розпис,
відомості на заробітну плату співробітників. У звітах про роботу, складених
завідувачем архіву В. В. Поповим, зазначено, що архів було відкрито
14 травня 1942 р. Він видавав довідки громадянам і організаціям, а також
проводив за завданням Кримської робочої групи Айнзацштабу рейхсляйтера
Розенберга роботу з виявлення документів про німецькі поселення Таврійської губернії, про естонців, євреїв, караїмів, татар Криму.
Політику німецької влади у сфері середньої і професійної освіти засвідчують фонди Феодосійської міської управи (Р-1458), шкільного відділу
Зуйського районного управління (Р-1887) та, частково, Зуйського районного
управління (Р-1366), середніх шкіл № 1, 8, 31 м. Сімферополя (Р-1305).
Представляють інтерес фонди Сімферопольського міського комерційнотехнічного училища (Р-1478), Кримського художньо-промислового училища
(Р-1440), Сімферопольського міського ремісничого авторемонтного училища
(Р-1368), Сімферопольської зуболікарської школи (Р-2630).
Чимало документів відклалось у фондах установ соціального забезпечення, зокрема Сімферопольського міського відділу соціального забезпечення (Р-1362), Ялтинського міського (Р-1501) та Зуйського районного
відділів соціального забезпечення (Р-1889). Серед них: заяви громадян
про призначення пенсій, про направлення на комісію зі встановлення
інвалідності, протоколи пенсійної і конфліктної комісій, довідки лікарськотрудової експертної комісії, особові картки пенсіонерів, відомості на одержання пенсій інвалідами праці, війни, персональних пенсій. Зустрічаються
документи добровольців, що одержали статус інваліда війни після бою з
партизанами. Наявні також списки й відомості на одержання допомоги
родинами, чиї родичі добровільно виїхали до Німеччини. У фонді Сімферопольського відділу соцзабезпечення серед особових карток персональних пенсіонерів знаходяться, наприклад, особові картки вдови художника-мариніста І. Айвазовського Ганни Микитівни Айвазовської, 1853 року
народження, якій була призначена пенсія у розмірі 1500 руб., та академіка
живопису Миколи Семеновича Самокіша, 1860 року народження, якому
призначили пенсію розміром 230 руб. Серед справ пенсіонерів зберігаються
справи осіб, яким було призначено персональні пенсії, а також тих, хто
одержав пенсію за вислугу років.
У фонді “Стіл допомоги татарському населенню” (Р-1346) знаходяться
документи, що свідчать про надання допомоги родинам кримських татар.
Представляють інтерес також фонди Бюро допомоги українському
населенню при Сімферопольському міському управлінні (Р-1315),
Бюро трудового улаштування інвалідів (Р-1446), Будинку інвалідів № 2
м. Сімферополя (Р-1505) та Будинку покалічених воїнів (Р-1506).
Лише зіставлення документів радянських установ та установ німецької
окупаційної влади, видалення пропагандистського нальоту, критичний
аналіз і зважений підхід до кожного факту дозволять нам через 60 років
відтворити цілісну картину подій періоду Другої світової війни.
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С. АНДРОСОВ
ФОТОДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
У Державному архіві в Автономній Республіці Крим зберігаються
фотодокументи, що відображають основні події, які відбувалися на
півострові в 1941–1944 рр. Більша частина з них – це репродукції, передані
до архіву фотокореспондентом газети “Кримська правда” М. Є. Кацом.
Одним із перших радянських міст, які було піддано бомбардуванню
ворожою авіацією, був Севастополь. На одній із фотографій зображено
мітинг робітників Севастопольського морського заводу, що відбувся
22 червня 1941 р. Особливе місце серед літопису війни посідає 250-денна
оборона головної військово-морської бази Чорноморського флоту. На
фотодокументах – засідання Севастопольського міського комітету оборони,
командування Севастопольського оборонного району, бойової дії зенітників
батарей О. П. Матюхіна та І. С. П’янзина, захисників дзоту № 11, вихід на
вогневу позицію легендарного бронепотягу “Желєзняков”, атака морських
піхотинців під Севастополем, учасники зльоту снайперів 8-ї бригади морської піхоти, що відбувся 28 березня 1942 р. У міру продовження бойових
дій захисникам обложеного Севастополя необхідно було все більше боєприпасів. Хоча основні заводи міста евакуювалися, проте на базі залишеного
обладнання підприємств було створено два значних підземних спецкомбінати з виробництва озброєння й амуніції. Самовіддано працювали колективи залізничників, працівників електростанцій. На фотографіях – робітники заводу в Інкерманських штольнях, які займаються виготовленням
ручних гранат і зброї; електромонтер О. І. Гуленкова, яка забезпечувала
безперебійну роботу підстанції. На фото зображено також севастопольців,
які розчищують завали на вулицях після чергового бомбардування, а
також людей, що ознайомлюються з новинами Радінформбюро. Задля
полегшення долі Севастополя Ставкою Верховного Головнокомандування
наприкінці грудня 1941 р. було проведено Керченсько-Феодосійську десантну операцію, в результаті якої частини 44-ї та 51-ї армій тимчасово
звільнили від ворога Керченський півострів. Окремі її епізоди знайшли
відображення в репродукціях: “Розвідка морської піхоти в районі Феодосії”,
“Радянські десантні кораблі біля Феодосії”. Радянські війська закріпилися
на Ак-Монайських позиціях, звідки протягом лютого–квітня 1942 р. тричі
безуспішно намагалися прорвати фронт противника з метою подальшого наступу в бік Севастополя. Їх підтримував Чорноморський флот, що засвідчує
фотографія про висадку десанту морської піхоти з підводних човнів у
ворожому тилу, біля Феодосії, у квітні 1942 р.
У липні 1942 р. за наказом Верховного Головнокомандування радянські війська залишили Севастополь, і ворог захопив увесь півострів. В
архіві зберігається колекція фотодокументів-негативів на склі “Портрети
© С. Андросов, 2005
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військовослужбовців німецької і румунської армій”. Більшість знімків,
вірогідно, зроблено у фотоательє, але встановити його місцерозташування
неможливо. Військовослужбовців сфотографовано по-різному: є знімки на
повний зріст, хтось сидить біля столиків із квітами, деякі знімки зроблено
на вулиці тощо. Поряд із портретами, є й групові фотографії. Завдяки
формі, знакам розрізнення, нагородам вдалося встановити звання вояків
та їх належність до певного роду військ. Це переважно солдати й офіцери
німецьких збройних сил (Вермахт), охоронних загонів СС, штурмових
загонів СА, служби безпеки СД, гестапо, військово-морського флоту, військово-повітряних сил, гірських стрілецьких частин румунської армії, східних добровольчих формувань. Зйомки можна датувати, як видно із зразків
обмундирування, 1941–1944 рр. Кілька репродукцій було зроблено з фотографій, вилучених у полонених німецьких офіцерів. На них – німецькі факельники на фоні підпаленого села, військовий конвой, що супроводжує колону
молоді, яку відправляють на примусові роботи до Німеччини, та ін.
Фотографії зберегли й портрети учасників партизанського руху, відтворюють моменти партизанських буднів. На них – місця дислокації партизанських загонів та цивільних таборів при них, прийняття партизанської
присяги в Зуйському лісі, відправлення групи підривників на бойове завдання, партизанський дозор на гірських висотах, вручення прапора 19-му
партизанському загону “За Радянський Крим”, підірвана партизанами
німецька автомашина на шосе Карасубазар–Ускут, випуск “лісовою”
редакцією бойової листівки, перев’язування пораненого медсестрою 3-го
Сімферопольського партизанського загону Т. Вертинською. На одному
із фото зображено групу словаків, що перейшли на бік кримських партизанів.
Окремий цикл фотографій відображає проведення військами 4-го
Українського фронту і Приморської армії у взаємодії з Чорноморським
флотом і Азовською флотилією Кримської наступальної операції, завершеної в травні 1944 р. звільненням всієї території півострова. Тут представлено: форсування бійцями Червоної армії Сиваша, прорив перекопських
укріплень, встановлення Червоного прапора на горі Митридат у Керчі,
зустріч кримських партизанів з чорноморцями на Ялтинському пірсі, виступ
командувача військ 4-го Українського фронту генерала армії Ф. І. Толбухіна
на мітингу у звільненому Сімферополі, штурм Сапун-гори, бойові дії гвардійських крейсерів Чорноморського флоту з підтримки наступу частин
Приморської армії, вуличні бої морських піхотинців у Севастополі, групу
німецьких солдатів, які здаються в полон, німецьке кладовище під Севастополем.
Фотографії дають змогу побачити також, який вигляд мали перші пам’ятники, поставлені в 1944–1945 рр. на могилах радянських воїнів. Більшість
із них було споруджено військовими частинами, шпиталями, сільськими
радами з недовговічних матеріалів – дерева і місцевого каменя, і, звичайно,
вони не збереглися до наших днів.
Війна завдала народному господарству Криму колосальних збитків.
Фотодокументи 1944–1945 рр. зафіксували перетворені на руїни цехи
Камиш-Бурунського залізорудного комбінату, Феодосійської тютюнової
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фабрики, консервних заводів у Керчі та Сімферополі, винрадгоспів-заводів в
Алушті та Лівадії, будівлі середньої школи в селищі Ак-Монай Ленінського
району, Інституту фізичних методів лікування ім. М. І. Сеченова, панорами
“Оборона Севастополя 1854–1855 рр.”, туберкульозного санаторію в Алупці,
Сімферопольського залізничного вокзалу, житлові будинки кримських
міст.
Попри зовнішній лаконізм, фотодокументи досить яскраво передають
напружений драматизм незабутніх воєнних років.
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В. ГИКА
ІСТОРІЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
В ДОКУМЕНТАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Серед багатющої джерельної бази історії Волинського краю є частина
документів, які розкривають події Другої світової війни.
У фонді Луцької міської управи за 1941–1944 роки містяться документи
про її створення. Управа почала діяти наприкінці червня 1941 р. і складалася з дев’яти відділів: бургомістр, загальний, адміністративний, апровізаційний, фінансовий, житловий, технічний, господарський, охорони здоров’я. Кожен відділ мав свій штат і функціонував самостійно. Усі відділи
знаходились у підпорядкуванні бургомістра-посадника м. Луцька. До
обов’язків бургомістра входило керівництво управою і втілення в життя
розпоряджень вищих органів окупаційної влади. Від грудня 1941 р. до січня
1943 р. посадником Луцька був адвокат Євген Тиравський, пізніше – Павло
Скоробогатов. У цьому ж фонді відклалися розпорядження рейхскомісара
України, генерального комісара Волині і Поділля, окружного комісара,
накази і розпорядження бургомістра-посадника м. Луцька, бюджети, звіти
відділів управи і держустанов міста, списки осіб, вивезених до Німеччини, листування з обласною управою, окружним комісаріатом та інші
документи. Тут же – карні постанови посадника міста Луцька, згідно з
якими мешканці за невиконання розпоряджень управи чи неявку до управи
сплачували штраф у розмірі 200 карбованців, якщо ж штраф у триденний
термін сплачений не був, поліція притягала винних до табору примусових
робіт терміном на 14 днів. Громадяни сотнями карались за невиконання
вказівки про реєстрацію в міській управі. У оголошеннях, що відклались у
фонді, йдеться про вільний рух по місту з 6.00 до 22.00, здачу велосипедів,
заборону переганяти по дорогах коней та рогату худобу, в розпорядженнях
головного комісаріату Волині – про обов’язкове здавання молока до
молочарень та заборону власникам корів робити масло та сметану, містяться
заклики до мешканців про здавання кольорового металу, збирання теплого
одягу для вояків німецької армії, тут же – тимчасове розпорядження
рейхскомісара Коха про податки та інші грошові данини для України від
21.10.1941 року.
У фонді зберігається значна кількість справ із заявами громадян про
надання їм матеріальної допомоги (читаючи їх, розумієш, що лише невелика
кількість звернень вирішувалася позитивно). Документи свідчать, що в
Луцьку на вулиці Кафедральній було розміщено табір для біженців-поляків,
а в замку Любарта – табір для військовополонених, у районі св. Покровської
церкви в м. Луцьку було створено гетто.
Постанови, розпорядження, інструкції окружного комісаріату, економічна довідка про область, листування генерал-комісара й окружного комісара з рейхскомісаром України про реєстрацію видавництв, друкарень, облік
© В. Гика, 2005
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працездатних людей, оподаткування різних верств населення, списки євреїв,
постанови німецького командування містяться у фонді Луцького окружного
комісаріату за 1941–1944 рр.
Про діяльність Волинської обласної управи розповідають документи
її фонду за 1941–1944 рр. Тут відклалися розпорядження гебітскомісара
про організацію районних управ, інструкції, звіти відділів обласної управи
та районних управ, списки вчителів, медпрацівників, голів райуправ,
вихованців дитбудинків, полонених, анкети працівників підприємств
Луцька. Звіти районних управ інформують про діяльність німецької влади на
території Волині. Вони свідчать, зокрема, що в Торчинському районі лише
з 1 травня по 10 червня 1942 р. було відправлено до Німеччини 330 чоловік,
конфісковано 40,3 тонн збіжжя, 80 корів, 35 свиней, доставлено в управу 530
підвод для перевезення вантажів, зібрано 167584 крб. податків з населення,
136 кг кольорового металу. Відповідно до положення про організацію
обласної управи в Луцьку і підлеглих їй органів Волинська область була
поділена на 6 гебітскомісаріатів: Ковельський, Камінь-Каширський, Горохівський, Володимирський, Любомльський, Луцький. У архіві частково зберігаються документи лише Луцького. Згідно з документами цього фонду, на
території області діяла служба порядку на чолі з обласним комендантом та
30-ма районними і 4-ма міськими комендантами. Серед документів фонду
відклалися коротка інструкція для рядового поліціянта та тимчасові приписи
для служби порядку.
558 справ фонду Луцької окружної біржі праці, що діяла в період
окупації області, інформують про мобілізацію та розподіл робочої сили,
кількість промислових підприємств області, відправлення робітників до
Німеччини. Тут же – списки жителів міст і сіл області, біржові довідки. З них
дізнаємося, що, згідно з нормами харчування, затвердженими міністерством
праці Рейху, цивільним робітникам виділялося на тиждень 2,6 кг хліба, 250 г
м’яса, 150 г макаронів, 130 г жиру, 5,3 кг картоплі, 14 г чаю.
20 фондів районних і міських управ, що були створені в 1941 р. і знаходились у віданні обласної управи, містять розпорядження, списки вивезених
до Німеччини жителів окремих районів та працівників управ, листування з
окружним комісаріатом та сільськими управами щодо обліку робочої сили,
роботи лікарень.
Із наказами та розпорядженнями начальника забезпечення штабу
верховного головнокомандувача збройних сил України, оберфельдкомендатури, інструкціями для комендатур верховного командування вермахту,
оперативними зведеннями, листами про розміщення військових частин
можна ознайомитись у фонді Луцької оберфельдкомендатури за 1941–
1944 рр.
Інформаційні звернення німецького верховного командування, військові
повідомлення, статті про міжнародне становище, політику нацистів, Східний
фронт, агітаційні листівки, звернення окупаційної влади Волині містяться
у фонді редакції газети “Дойче Україне-Цайтунг”.
Про підневільну працю в Німеччині розповідають 1003 листи жителів
області, примусово вивезених до Німеччини, що також зберігаються у
фондах архіву.
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Серед документів – 7619 карток на колишніх радянських військовополонених. До картотеки входять трофейні німецькі картки на 5075 чоловік,
що містять дані про волинян-військовополонених, які перебували в таборах
нацистської Німеччини. До них занесено такі відомості про кожного військовополоненого: прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, назва
табору, його номер, місцезнаходження. Крім цього, вказано військовий
чин, частину, в якій служив військовополонений, а також його таборовий
номер. На окремих військовополонених, як-от Солодуха Яків Григорович,
1906 р. н., із с. Переспа Рожищенського району, складено 8 карток, а
на Коржанського Галактіона, 1909 р. н., із с. Баїв Луцького району, – 6
карток, які свідчать, що ці військовополонені перебували з 1941 по 1945 рр.
відповідно у восьми та шести таборах.
Про діяльність у період окупації культосвітніх закладів ідеться в документах фондів Луцького відділу центрального товариства “Україн-фільм”
за 1941–1943 рр., Володимир-Волинського та Устилузького товариств
“Просвіта” (1943 р.), де зберігаються, зокрема, списки осіб, мешканців сіл
Будятичі, Завидів, Менчичі, Гутин, які добровільно давали пожертви по
200, 100, 5, 3 крб. на відбудову після пожежі “Просвіти”, а також Луцької
початкової школи № 5.
Інформацію про функціонування в період окупації промислових підприємств містять документи фондів Дорожної організації “ТОДТ” (1942–
1943), Луцької та Володимир-Волинської електростанцій, Волинської спілки
млинів, Молочарської спілки Волині.
Багатою на інформацію є “Колекція спогадів, документів та інших матеріалів про революційну боротьбу, участь трудящих Волині в громадянській
і Великій Вітчизняній війнах”. Тут відклалися спогади партизанів і підпільників, списки громадян, розстріляних нацистами, відомості про населені
пункти, знищені окупантами, альбом фотографій партизанів з’єднання двічі
Героя Радянського Союзу А. Ф. Брянського, звіти про діяльність підпілля
Луцька.
Із звітів партизанських загонів дізнаємося про масштаби діяльності
партизанських формувань. Так, вони свідчать, що бригада партизанського
з’єднання А. Ф. Брянського з 1 жовтня 1942 р. по 1 січня 1944 р. підірвала
409 німецьких військових ешелонів, 57 разів організувала вибухи на залізниці, підірвала й спалила 117 мостів.
Хвилюючими є спогади в’язнів Володимир-Волинського концтабору
для радянських військовополонених. У цьому таборі під № 365 “Норд”
перебувало одночасно від 4 до 8 тис. осіб, а всього за час його існування
через табір пройшло 42 тис. чол. У таборі було розстріляно, померло з
голоду, від епідемій, знущань 25 тис. радянських військовополонених.
Улітку 1942 р. біля села П’ятидні було розстріляно більш як 17 тис. євреїв,
які до цього перебували в гетто м. Володимира-Волинського.
Найпереконливіше висвітлюють масштаби людських, економічних
та культурних втрат у роки війни документи фонду Волинської обласної
комісії з обліку збитків, завданих нацистами народному господарству і
населенню (1944–1945). Цей фонд містить акти та реєстри актів обліку збитків по установах, колгоспах, сільрадах, а також завданих населенню міст
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і сіл області, відомості про кількість загиблих і вивезених до Німеччини
по районах, списки населених пунктів області, знищених окупантами та
ін. Є також інформація про конфіскацію в населення цінностей – виробів
із золота та срібла.
Документи фонду дають уявлення і про втрати, яких зазнав держархів
області: було знищено і вивезено понад 1 млн. одиниць зберігання та 9071
примірник друкованих видань.
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В. ВРУБЛЕВСЬКИЙ, А. ПШЕВЛОЦЬКА
ДОКУМЕНТИ ЖИТОМИРСЬКОГО
ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ:
КОРОТКА ДОВІДКА
У фондах Житомирського обласного краєзнавчого музею поряд з речовими джерелами представлені також документи і фотографії періоду Другої
світової війни.
Персональні комплекси учасників війни включають довідки, посвідчення, подяки, листи до рідних, посвідчення до нагород, а також фотографії
тих часів.
Документи окупаційного періоду представлені довідками, посвідченнями,
продовольчими картками, які видавались мирному населенню, фотографіями
й листами остарбайтерів, а також документами, які виявлено під час розкопок могил закатованих нацистами громадян у 1944 р. (військовими квитками, червоноармійськими книжками, паспортами). Представлені також
фінансові документи окупаційної влади, схема-проект виселення населення
з території Житомирської області з метою створення тут німецької колонії,
яка була розроблена в 1941 р. у Німеччині.
У фондах музею зберігаються чисельні документи, у т. ч. фотографії,
з історії підпільного і партизанського руху на Житомирщині. Це, зокрема,
документи і фотографії обласного і міського підпільних комітетів, комплекси документів районних підпільних організацій, листівки, які друкували
підпільники області.
У музеї зберігаються також накази і щоденники командирів партизанських загонів і з’єднань – Малікова, Сабурова та інших, рукописні картисхеми партизанських операцій, зошити обліку диверсійної роботи партизанських загонів, щоденники, посвідчення, довідки, подяки та характеристики
партизанів, партизанські листівки та газети.
Зібрано кілька комплексів документів і фотографій по військових частинах та з’єднаннях, які визволяли Житомирщину, та комплекс по 1-му
танковому корпусу Війська Польського, який формувався на території
області в 1944 р. До нього входять примірники газети “PANCERN” (“Танкісти”), фотографії, посвідчення, пам’ятні альбоми і схеми району формування корпусу.
Документи з архівів радянських спецслужб у фондах музею не зберігаються.

© В. Врублевський, А. Пшевлоцька, 2005
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М. ДЕЛЕГАН
ФОНДИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Від березня 1939 по жовтень 1944 рр. територія Закарпаття була
окупована союзником нацистської Німеччини, гортистською Угорщиною.
Про діяльність місцевих цивільних органів влади розповідають документи фондів регентського комісаріату Підкарпатської території, урядового
комісара з постачання продовольчими та промисловими товарами по
Угочанській жупі, головного уповноваженого з іноземного туризму при
регентському комісаріаті Підкарпатської території, Наджупана та піджупана
Ужанської жупи, Наджупана та піджупана Угочанської жупи, Піджупана
Берег-Угочанської та Березької жуп, Берегівського, Ужгородського та Мукачівського бургомістрів, жупних адміністративних комісій та експозитур,
окружних начальників, нотарських та сільських управлінь.
Документи, що відтворюють діяльність військових органів влади,
відклались у фондах Ужгородського відділення контррозвідки штабу VIII
корпусу угорських військ у м. Ужгороді, окружних військових командувань
у Перечині, Хусті, Рахові, Тячеві, Рахівської військової комендатури.
Окрема група документів розповідає про вибори до Угорського парламенту. Ці документи відклались у фондах комісії по виборах до Угорського
парламенту жупних адміністративних експозитур.
Документи про роботу органів суду, прокуратури, правоохоронних
органів окупаційного періоду містяться у фондах Ужгородської крайової
королівської прокуратури, Ужгородського окружного королівського суду,
Волівського окружного королівського суду Хустської крайової королівської прокуратури, Берегівської королівської прокуратури, Волівської
жандармської дільниці, окружних та крайових королівських судів у
Мукачевому, Береговому, Сваляві, Хусті, Іршаві, Севлюші (Виноградові),
Вел. Березному, Мараморош-Сігеті, Рахові, Тячеві, Кошицях. Крім того,
документи правового характеру відклались у фондах жупних та міських
“сирітських” судів.
Багато документів актового характеру, які стосуються майнового та
громадянського стану місцевого населення, зберігаються у фондах Ужгородського державного нотаріуса, Хустського окружного державного нотаріуса,
Іршавського державного нотаріуса, державного нотаріуса м. Берегового,
Севлюського королівського нотаріуса, Вел. Березнянського королівського
нотаріуса, державного нотаріуса м. Мукачевого.
Документи, які відображають різноманітні питання економічного характеру, відклались у фондах Ужгородської експозитури Угорського центру
господарських кооперативів “Гандя”, експозитури з будівництва електростанції в Ужанській низовині, експозитури з фінансування землевпорядкування, Ужгородської угорської королівської дирекції державних лісів,
© М. Делеган, 2005
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Рахівського окружного фінансового управління, Севлюшського податкового
управління, Берегівського державного будівельного управління, Тячівського
податкового управління, Хустської, Берегівської та Мараморошської окружних страхових кас, Солотвинського податкового управління, МараморошСігетського податкового управління, Ужгородського податкового управління,
Ужгородського фінансового управління, Хустського податкового управління, королівського господарського інспекторату Ужанської жупи, Ужгородського окружного промислового інспекторату, Вел. Березнянського
податкового управління, Берегівського податкового управління, відділення
Загальноугорського кооперативного центру в м. Ужгороді, Ужгородського
міського податкового управління, Ужгородського окружного королівського
будівельного управління, Ужгородської експозитури Будапештського центру
з торговлі зерном, господарського інспекторату м. Ужгорода, Тячівського
окружного господарського інспекторату, Перечинського податкового управління, Ужгородського окружного метричного управління, хустського промислового інспекторату, промислових підприємств та банківських установ.
Діяльність державних і недержавних товариств окупаційного періоду
представлена документами фондів товариства з розведення худоби на
території Ужанської жупи, товариства з водорегуляції та боротьби з паводком
Березької жупи, Підкарпатського товариства наук, товариств власників лісів
та лісових ділянок, Ради товариств виноградарів Березької жупи, Союзу
угорських фронтовиків, господарського товариства Перечинського округу,
спортивних клубів тощо.
Документи окупаційного періоду відклалися також у деяких фондах
особового походження (фамільні фонди відомих землевласників Перені,
Шенборнів, адвокатів М. Бращайка, О. Свитанича, М. Терека).
Народна освіта періоду окупації представлена фондами спеціальних
навчальних закладів як світського, так і духовного характеру, шкільного
інспекторату Мараморошської адміністративної експозитури, позашкільних
Рад Ужанської та Угочанської жуп, початкових народних шкіл, гімназій.
Невелику групу фондів окупаційного періоду утворюють фонди Ужгородського окружного відділу соціальної організації “Угорці за угорців”
МВС Угорщини та канцелярії цієї організації по Березькій жупі та Вел. Капушанському округу.
З матеріалів, що відклались у фондах цивільних, військових та судових
органів влади окупаційного періоду, вирізняються документи організаційнорозпорядчого характеру ряду міністерств – фінансів, промисловості, землеробства, торгівлі, шляхів сполучення, внутрішніх справ, військового
міністерства Угорщини, регентського комісара, бургомістрів тощо. Цінними
є також відомості про облік військовослужбовців, діяльність молодіжної
організації “Левенте”, поліцейські донесення і т. ін. Документи зазначених
фондів розповідають також про організацію концентраційних таборів на
території Угорщини, вивезення населення на примусові роботи до Німеччини, боротьбу проти окупаційного режиму, дезертирство з угорської армії,
розвиток партизанського руху.
Найменш вивченими із зазначених фондів окупаційного періоду є фонд
“Головний уповноважений з іноземного туризму при регентському комісаріаті
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Підкарпатської території” (1939–1944). Його документи розповідають про
діяльність на території краю “Загальноугорського товариства з іноземного
туризму” (ОМІН). Серед документів – рішення угорської влади про розвиток
залізничного, автобусного та повітряного сполучення як на території краю,
так і між центральними районами Угорщини і Закарпаття, офіційні заяви
регентського комісара Міклоша Козми стосовно розвитку туризму, відомості
про його переговори у квітні 1940 р. з директором французських залізниць
Даніелем Сіммоно про залучення туристів з Франції; звернення головного
уповноваженого з іноземного туризму Б. Подані стосовно розвитку “приватного сектора” в туризмі, анкети на осіб, які збиралися працювати в
туристському бізнесі, документи про різноманітні форми пропаганди розвитку туризму на території Закарпаття. У фонді зберігається також витяг
з протоколу засідання керівництва “Загальноугорського товариства по
прийому туристів”, який дає уявлення про динаміку розвитку туризму в
Угорщині. Про “географію” туризму, ціни на основні продукти харчування,
житло для туристів і т. ін. розповідають численні звіти про розвиток туризму
як на території Угорщини, так і Закарпаття. Багато документів зазначеного
фонду стосуються розроблення та уточнення туристських маршрутів, що
зв’язували центральні райони Угорщини і Закарпаття.
Статистичні відомості про розвиток туризму з 1939 по 1942 рр. засвідчують факт витіснення осіб єврейської національності з ресторанного та
готельного бізнесу на території як Угорщини, так і Закарпаття.
Загалом документи фондів окупаційного періоду допоможуть дослідникам створити цілісну картину економічного, політичного та культурного
життя Закарпаття під час його окупації гортистською Угорщиною.
***
У фондах Р-14 “Президія Народної Ради Закарпатської України”
(1944–1946 рр.), ПР-3485 “Колекція документів по антифашистському,
підпільно-партизанському рухові на Закарпатті у 1938–1944 рр.”, ПР-4
“Центральний комітет Комуністичної партії Закарпатської України”
(1944–1945 рр.), ПР-3223 “Партійний архів Закарпатського обкому
КПУ” (1938–1990 рр.), ПР-3933 “Колекція фотодокументів по історії
Закарпатської обласної партійної організації” (1918–1988 рр.), ПР-2595
“Особистий фонд В. П. Русина” наявні:
– декрети та постанови Народної Ради Закарпатської України (далі –
НРЗУ) про організацію Надзвичайної комісії для розслідування
злочинів нацистів на території Закарпатської України та звіт про її
роботу;
– довідки НРЗУ про участь закарпатських українців у партизанському
русі під час окупації; карти Генерального Штабу Червоної армії,
звернення голови НРЗУ до Голови Ради Народних Комісарів та начальників таборів військовополонених Червоної армії про звільнення з
таборів закарпатських українців, які потрапили в полон з примусових
робочих батальйонів угорської армії, списки громадян Закарпатської
України, які перебували в таборах військовополонених та робочих
таборах;
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– звіти командирів партизанських загонів Д. Усти – І. Прищепи, В. П. Русина, М. М. Перечинського, І. Г. Мельникова, Героя Радянського
союзу О. В. Тканка, іменні списки особового складу загонів;
– Маніфест I з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України про
воз’єднання Закарпаття з Радянською Україною (26.11.1944 р.),
списки та мандати делегатів і гостей з’їзду;
– фотокопії про судовий процес угорського військового трибуналу
над О. Борканюком та іншими учасниками підпільно-партизанського
руху на Закарпатті (1942 р., фотокопії не засвідчені); матеріали та
звинувачувальні висновки Угорського військового трибуналу у справі
розвідувальної групи Ференца Патакі;
– фотодокументи, на яких зображено керівний та особовий склад партизанських загонів, що діяли на території Закарпаття в період війни,
сцени бойових дій при визволенні Закарпаття, зустрічі воїнів Червоної
армії з жителями краю, та ін.
Життя та побут населення Закарпаття періоду Другої світової війни
відображено у фондах Р-14 “Президія Народної Ради Закарпатської
України” та міських, окружних і сільських народних комітетів за
1944–1945 рр., фонді ПР-4 “Центральний комітет КПЗУ” (1944–1945 рр.),
де відклалися:
– декрет НРЗУ, листування з окружними та сільськими народними
комітетами про надання допомоги сім’ям добровольців Червоної
та Чехословацької армій та жертвам нацистського терору, про матеріальне забезпечення інвалідів війни;
– циркуляри, рішення, розпорядження та листування з Крайовим кооперативним союзом та підприємствами громадського харчування про
забезпечення населення продовольчими та промисловими товарами,
їх розподіл; розпорядження ОНК про надання допомоги частинам
Червоної армії сільськогосподарськими продуктами та робочою силою і виплату коштів громадянам, які брали в цьому участь;
– розпорядження ОНК та повідомлення СНК про забезпечення селян
посівним зерном, хід весняної сівби та з інших сільськогосподарських
питань; розпорядження Уповноваженого НРЗУ у справах соціальної
опіки про відкриття дитбудинків; про організацію дитячих ясел і
садків; щодо санітарного стану населених пунктів та безкоштовну медичну допомогу населенню. Наявні матеріали про надання допомоги
громадянам, які повернулися після депортації тощо.
Колекція спогадів періоду Другої світової війни представлена у
фонді ПР-3223 “Партійний архів Закарпатського ОК КПУ” (1918–
1988 рр.). Серед них:
– спогади Героя Радянського Союзу О. В. Тканка про участь у партизанському русі на Закарпатті (1944 р., оригінал, рукопис);
– запис спогадів льотчика-винищувача, Героя Радянського Союзу
В. М. Дудніченка , який брав участь у визволенні Закарпаття в 1944 р.
(оригінал, машинопис, українською мовою);
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– спогади генерал-лейтенанта, Героя Радянського Союзу Н. С. Дьоміна
про участь радянських воїнів у боях за звільнення Закарпаття та Чехословаччини (копія);
– спогади А. М. Гервасієва, генерал-лейтенанта у відставці, про переможне завершення війни (машинопис);
– спогади І. Литвина про бої за звільнення Закарпаття (машинопис,
є фото);
– спогади М. Матвєєва, колишнього пілота 36-го авіаполку про звільнення Закарпаття (машинопис);
– спогади М. Лялько про формування і бойові дії першого Чехословацького танкового батальйону в СРСР (машинопис);
– спогади радиста партизанського загону “За свободу Чехословаччини”
Злоказової-Коломієць (рукопис);
– спогади І. Г. Гарагонича про участь у боях за звільнення Києва у
складі Чехословацького корпусу (машинопис);
– спогади Д. М. Раздольського, кореспондента 4-го Українського фронту, про звільнення Закарпаття (оригінали, рукописи, є фото);
– спогади А. С. Щербака про бойовий шлях 151-ї Жмеринської Червонопрапорної дивізії в районі Карпат (оригінал, рукопис та машинопис,
наявні карти);
– спогади М. А. Попадинця, учасника партизанської боротьби на території Закарпаття (оригінал, рукопис);
– спогади С. Ф. Мошковича, колишнього політв’язня концтабору Бухенвальд про участь у Міжнародній зустрічі в’язнів концтабору в 1985 р.
(оригінал, рукопис).
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Г. ШАПОВАЛОВ, В. ЛІНІКОВ
ДОКУМЕНТИ ЗАПОРІЗЬКОГО
КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ:
КОРОТКА ДОВІДКА
Колекція Запорізького краєзнавчого музею налічує близько 5 тис. різних
документів і фотографій, які висвітлюють події Другої світової війни. Їх
можна розбити на такі групи:
1. Документи про військові дії на території Запорізької області у період
оборонних боїв 1941 р. та наступальних боїв 1943–1944 рр. Більшість з них
не є ексклюзивними, це копії з кіно- та фотоархівів Києва й Москви.
Можуть викликати цікавість оригінальні листівки з наказом військового
коменданта м. Запоріжжя та постановою Запорізького виконкому Ради депутатів трудящих, датовані 1941 р., особиста льотна книжка Героя Радянського
Союзу М. Т. Мужайла, листівки зі зверненням Військової ради та політвідділу 12-ї армії до бійців з приводу визволення острова Хортиці у вересні
1941 р. Декілька оригінальних документів, таких як записник інженера
“Дніпроспецсталі” Н. Я. Неймарка та пояснювальна записка до звіту про
евакуацію Великотокмацького зернорадгоспу, розповідають про роботу та
вивезення на схід обладнання підприємств на початку війни.
Про події часів визволення області йдеться у численних спогадах ветеранів, які збираються музеєм від 70-х років ХХ ст. і до сьогодні. Ексклюзивними можна вважати негативи військового фотокореспондента Ю. Куна,
які висвітлюють дії 23-го танкового корпусу.
2. Документи про відновлення господарства Запорізької області у
1943–1945 рр. Це звіти про стан Дніпровської ГЕС, документи діячів
відбудови (перепустки, характеристики, почесні грамоти). На особливу
увагу заслуговують матеріали з особистого архіву начальника Дніпробуду
Ф. Г. Логінова.
3. Документи учасників війни, які народились у Запорізькій області або
переїхали сюди у повоєнний час, що воювали на різних фронтах. Ця група
матеріалів є найчисленнішою і представлена документами різного виду,
у т. ч. грамотами, листами з фронту. Але загалом значення цих джерел у
вивченні загальних подій війни – опосередковане.
4. Матеріали, які розповідають про окупаційні часи, до останніх років музеєм не збирались, тому ця група – найменша за обсягом. Разом
із тим, ці матеріали складають переважно оригінальні джерела. Серед
них – фотографії людей, які працювали в поліції, документи про фінансову
діяльність окупантів у м. Мелітополі. Фотографії, пов’язані з каральними
органами окупаційної влади, надійшли до музею з архіву СБУ. За радянських
часів збиралися спомини учасників підпільного руху в Запорізькій області.
Останнім часом до наукового архіву музею надійшли спогади людей, які
мешкали на території області під час окупації, з розповіддю про повсякденне
життя тієї пори.
© Г. Шаповалов, В. Лініков, 2005
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К. МИЦАН
З РЕЄСТРУ ФОНДІВ І КОЛЕКЦІЙ
ДЕРЖАРХІВУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Ф. Р-36
Станіславcьке окружне староство
дистрикту “Галичина”.
1941–1944 рр., 48 справ.
Директиви, розпорядження Станіславської обласної управи, генерального
губернаторства про реєстрацію сімей, членів яких було мобілізовано до
Червоної армії, ведення актів громадянського стану; звіти про політичний
та економічний стан, захворюваність населення округу; відомості сільських
управ про наявність сімей, родичів яких було мобілізовано до Червоної
армії, наявність безробітних, розміри збитків, завданих населенню; списки,
анкети хворих; заяви учнів середніх шкіл про призначення стипендій;
листування із сільськими управами, адміністративними та фінансовими органами з питань призначення пенсій за віком, про наявність дитячих ясел та
притулків, впровадження вивчення української мови, організацію виставок з
метою пропаганди “нового” німецького порядку та з фінансових питань.
Особові справи пенсіонерів, іменні списки.
Ф. Р-37 сч
Коломийське окружне староство
дистрикту “Галичина”.
1941–1944 рр., 17 справ.
Директиви та розпорядження генерального губернаторства про боротьбу
з рухом Опору, вивезення до Німеччини на примусові роботи, введення
“нового порядку”, реквізицію сільськогосподарської продукції та ін.; статзвіти про наявність населення по національних групах, домоволодіння знищеного єврейського населення.
Ф. Р-39 сч
Снятинська міська управа
дистрикту “Галичина”.
1941–1944 рр., 140 справ.
Директиви, циркуляри, розпорядження генерального губернаторства,
Коломийського окружного староства з основної діяльності; статзвіти; списки
осіб, вивезених до Німеччини на примусові роботи; заяви громадян про
видачу дозволів на отримання хлібних карток, звільнення від оподаткування,
отримання промислових товарів; листування управи з окружним староством,
судовими органами, установами, організаціями та громадянами з фінансових,
правоохоронних, сільськогосподарських питань.
© К. Мицан, 2005
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Ф. Р-42
Долинський повітовий комісаріат
Калуського округу дистрикту “Галичина”.
1941–1944 рр., 17 справ.
Розпорядження окружного комісаріату та листування з Калуським
окружним староством з питань організації сільських збірних громад, виборів
поліцейських з місцевого населення, розміщення військових частин та
госпіталів, здавання сільськогосподарських продуктів; статистичні відомості про національний склад населення; списки громад та підприємств
Долинського повіту, працівників установ, переселенців; заяви громадян
на видачу перепусток на виїзд; прейскуранти на сільськогосподарську
продукцію.
Ф. Р-43
Окружний комітет Центрального
українського комітету (ЦУК)
в м. Станіславі дистрикту “Галичина”.
1943 р., 2 справи.
Підписні листи різдвяної лотереї для поранених вояків Західного
фронту.
Ф. Р-55
Контрольний пункт Станіславської біржі праці в м. Снятині дистрикту “Галичина”.
1942 р., 1 справа.
Розпорядження про вивезення до Німеччини на примусові роботи
населення Снятинського району.
Ф. Р-98
Станіславська надзвичайна державна комісія
зі встановлення і розслідування злочинів
німецько-фашистських загарбників і їх спільників
на території Станіславської області.
1944–1945 рр., 58 справ.
Постанова Державної надзвичайної комісії зі встановлення і розслідування злочинів окупантів; доповідні записки Станіславської обласної
комісії про результати розслідування злочинів нацистів та облік збитків,
завданих ними населенню та народному господарству області; протоколи
допитів свідків цих злочинів; спеціальні повідомлення та доповідні записки
начальників райвідділів НКДБ; акти, реєстри актів та інструкції з обліку
збитків, завданих окупантами; акти Станіславської міської та районних
комісій із розслідування злочинів нацистів; узагальнюючі відомості (про
кількість загиблих, розстріляних, закатованих жителів області); детальні
відомості про збитки по підприємствах, установах, організаціях, колгоспах,
відносно населення області; списки закатованих, розстріляних та вивезених
до Німеччини на примусові роботи.
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Ф. Р-432
Станіславське відділення поліції безпеки і служби безпеки дистрикту “Галичина”.
1941 р., 1 од. зб.
Протоколи допитів громадян с. Зелене Надвірнянського району, розстріляних нацистами.
Ф. Р-2179
Колекція документів періоду Другої світової війни.
1941–1945 рр., 12 справ.
Протоколи допитів, накази та інші документи про розстріл громадян
Станіславським гестапо в 1941–1942 рр.; інформації Генеральному губернаторству та уряду Угорщини про лінію польського опору; копії листів,
радіограми служби безпеки та контррозвідки німецького командування
про затримання громадян; довідки-дозволи, видані гестапо жителям прикордонних міст на придбання радіоприймачів; акт таємної державної поліції
Берліна.
Фотографії:
– начальника, його заступників, офіцерів та інших службовців Снятинського відділення гестапо 1941–1944 рр.;
– Катерини Матросової, лейтенанта медичної служби, яка загинула при
визволенні м. Станіслава від окупації в 1944 р.;
– розкопок захоронень жертв нацистського терору на території колишнього єврейського кладовища на околицях м. Станіслава (1945 р.).
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Б. ЧАЙКОВСЬКИЙ
Т. СТЕПАНОВА
ДОКУМЕНТИ ЛЬВІВСЬКОГО
ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ПЕРІОДУ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ:
КОРОТКА ДОВІДКА
У фондовій групі “Архів” Львівського історичного музею налічується
близько 17 тис. одиниць зберігання XVI–XXI століть. Документів періоду
Другої світової війни – біля 1200 од. зб. З-поміж них варто виділити:
а) топографічні та географічні карти Європи (1941–1945), якими
користувалися члени партизанських з’єднань Героя Радянського Союзу
генерала М. І. Наумова, двічі Героя Радянського Союзу О. Ф. Федорова,
партизанського загону “Визволення Вітчизни”, який діяв на Львівщині в
1942–1944 pp., німецькі географічні карти (1941–1942), карти Генерального
штабу Червоної армії: Берліна, Німеччини, Чехословаччини, Польщі
(1945);
б) документи (спогади, листи, листівки, щоденники, характеристики)
деяких членів підпільної організації “Визволення Вітчизни”, яка діяла в
1942–1943 pp. у Глинянському та Перемишлянському районах Львівської
області; матеріали партизанської організації “Народна Гвардія ім. І. Франка”,
яка діяла на Львівщині в 1942–1943 pp., членів партизанського з’єднання
О. Ф. Федорова (є списки комуністів загону ім. Сталіна цього з’єднання),
партизанського загону “Смерть фашизму”, який діяв на Рівненщині в
1942–1943 pp.;
в) особисті документи учасників бойових дій періоду Другої світової
війни (довідки, посвідчення особистості, подяки за бої, комсомольські та
партизанські квитки, червоноармійські та орденські книжки, посвідчення
до медалей, листи з фронту);
г) листи німецьких солдатів, оточених під Сталінградом (січень 1943 р.)
(27 од. зб.);
д) листівки-блискавки: “Слава героям”, “Герой Отечественной войны”,
“Сегодня отличились в бою”, “Герою дня” (біля 160 од. зб.), “Бойові листки”
(1945 р.) (22 од. зб.), в яких описано конкретні події, бої проти загарбників,
названо учасників бойових дій, описано їх героїчні вчинки;
е) примірники газет “Партизан” (1943) – органу партизанського руху
західних областей України (мови – українська, польська) та “Новини дня”
(1944), яку випускала організація “Народна Гвардія ім. І. Франка”, та ін.

© Б. Чайковський, Т. Степанова, 2005
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З АНОТОВАНОГО ПЕРЕЛІКУ ФОНДІВ
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ,
ЩО МІСТЯТЬ ДОКУМЕНТИ З ІСТОРІЇ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ*
І. ОКРЕМІ ФОНДИ

1. Документи і матеріали з історії
Великої Вітчизняної війни
1941–1945 рр. на території Одеської області.
Підпільно-партизанський рух на Одещині
Ф. П-92, оп. 1, 2, 358 спр., 1941–1987 рр.
Документи фонду відображають підпільно-партизанську боротьбу
з окупантами в м. Одесі та області. Це узагальнені звіти про підпільнопартизанський рух на території області, які були затверджені бюро
Одеського обкому Компартії України; матеріали підпільних груп і окремих
учасників, не затверджені бюро обкому; рішення партійних органів про
утворення партійного підпілля, підтвердження їх діяльності; списки членів
партизанських загонів, підпільних організацій і груп, стенограми співбесід з учасниками підпільно-партизанської боротьби, звіти командирів
партизанських загонів, керівників підпільних організацій і груп, особисті
звіти учасників підпільно-партизанського руху, накази й постанови окупаційної влади, листування з органами КДБ стосовно окремих учасників підпільно-партизанського руху, агітаційно-пропагандистські матеріали.

2. Приймально-розподільний пункт
для репатріації радянських громадян
(відділ репатріації) при Одеському облвиконкомі
Ф. Р-2000, оп. 3, 50 спр., 1945–1953 рр.
Відділ репатріації заснований у складі Одеського облвиконкому в 1945 р. з
метою здійснення контролю над приймально-розподільними пунктами Одеси та
Одеської області, реєстрації, працевлаштування, житлового та побутового забезпечення репатрійованих громадян, які прибули на територію області з країн Західної
Європи, де використовувалися на примусових роботах.

Директивні вказівки РНК УРСР та відділу у справах репатріації (1945).
Витяги та виписки з постанов і рішень облвиконкому та обкому КП(б)У,
матеріали, відомості та листування з РНК УРСР, відділом у справах репатріації при РНК УРСР, райвиконкомами Одеської області та іншими
установами з питань прийому, трудового і побутового облаштування репатрійованих радянських громадян та надання їм допомоги (1945–1953).
Плани роботи, звіти про роботу відділу. Записки по реабілітаційних справах (1945–1952). Доповідні записки інспекторів відділу репатріації про
результати обстеження районів області, промислових підприємств, вищих
* Публікацію підготували: Л. Білоусова, О. Гейтан, В. Деречина, С. Желясков, Г. Малінова, О. Мартиненко, О. Набока, Н. Філіпенкова, В. Харковенко.
© Л. Білоусова, О. Гейтан, В. Деречина, С. Желясков, Г. Малінова,
О. Мартиненко, О. Набока, Н. Філіпенкова, В. Харковенко, 2005
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навчальних закладів та інших установ з метою облаштування репатріантів
(1945–1952).
Списки й алфавітні журнали реєстрації репатрійованих радянських
громадян (1945–1953). Матеріали про організацію прийомно-розподільних
пунктів для прийому реемігрантів з Франції, списки реемігрантів та переселенців, які прибули з Франції, Болгарії, Румунії, Китаю, Канади, Бельгії
та інших країн Західної Європи (1946–1953). Документи репатрійованих
громадян, отримані ними у Німеччині, фотокартки, довідки і направлення
з таборів. Скарги й заяви репатріантів на негативне ставлення до них місцевого населення та представників місцевої влади; матеріали про випадки
самогубств серед репатріантів через неможливість адаптації до умов на
Батьківщині. Листування щодо розшуку радянських громадян у Німеччині
(1946). Матеріали про заходи з організації повернення на Батьківщину
радянських громадян (1947–1952). Фінансові документи відділу репатріації
(1946–1953).
Матеріали по концентраційному табору “Маутхаузен” – історія табору,
списки в’язнів, у т. ч. мешканців Одеської області (1943–1945).
Фотографії: репатрійованих радянських громадян та членів їхніх сімей,
урочистих зустрічей пароплавів з репатрійованими в Одеському порту,
співбесід представників влади і депортованих, побутових умов їх життя в
Одеській області для агітаційних журналів, брошур і фотовиставок.

3. Виконавчий комітет Одеської
обласної ради депутатів трудящих
Відділ розселення евакуйованого
населення з Польщі
Ф. Р-2000, оп. 3, 37 спр., 1944–1951 рр.
Інформаційні листи, довідки, доповідні записки, статистичні звіти та
листування між Раднаркомом УРСР (з 1946 р. – Радою Міністрів УРСР),
ЦК КП(б)У, Одеським облвиконкомом, обкомом КП(б)У, райвиконкомами
Одеської області та іншими держустановами і приватними особами про
прибуття, розселення, господарське, побутове облаштування та працевлаштування переселенців із Польщі на території Одеської області (1944–
1950).
Списки переселенців із Польщі, які проживали в Одеській області у
1945–1946 рр. Листування з питань розшуку переселенців (1945). Списки
переселенців, які самовільно залишили Одеську область (1945–1947).
Листування з питань переселення з Одеської області переселенців –
біженців із Польщі (1946). Списки, довідки громадян, переселених із Одеської області в Польщу, які здали свої квартири райвиконкомам (1946).
Листування з Радою Міністрів УРСР про відновлювання евакодокументів
переселенців із Польщі (1946–1947).
Довідки, звіти про кількість наданих переселенцям сільгосппродуктів,
відпущених товарів, про розрахунки за рухоме та нерухоме майно, яке
залишилося в Польщі (1947). Списки переселенців (по районах області), з
якими здійснено розрахунки за майно, залишене в Польщі (1947).
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Списки переселенців: 1) майно яких було знищене пожежею 1947 р.;
2) які не залишили свого майна в Польщі (1947); 3) мешканців м. Одеси,
які одержали вугілля та товари широкого споживання (1947).
Відомості про надання пільг переселенцям ( 1947–1948).
Ешелонні посімейні списки та списки голів сімей переселенців, які
прибули до Одеської області ( 1949–1951).

4. Виконавчий комітет Ізмаїльської
обласної ради депутатів трудящих
Комісія з евакуації польських громадян
із СРСР у Польщу
Ф. Р-7746, оп. 1, 2 спр., 1945–1946 рр.
Директивна вказівка виконуючого обов’язки начальника Переселенського
управління при Раднаркомі РРФСР та голови Радянської Делегації в
змішаній радянсько-польській комісії з евакуації польських громадян щодо
організації відправлення колишніх польських громадян із СРСР до Польщі.
До вказівки додано:
– інструкції начальнику ешелону з додатками (підготовка до відправлення та відправлення переселенців, обслуговування та харчування
переселенців у дорозі);
– інструкції Наркомату охорони здоров’я СРСР про медико-санітарне
обслуговування переселенців;
– вказівки щодо порядку пропускання майна осіб, які переселяються із
СРСР до Польщі згідно з угодою від 6 липня 1945 р. (перелік речей,
вивезення яких за кордон СРСР обмежено або заборонено);
– вказівки стосовно порядку обміну радянської валюти на золоті, здавання грошових сум, що перевищують 1000 руб., та облігацій державних позик.
Протоколи засідань Комісії з переселення осіб польської та єврейської
національностей до Польщі.
Посімейні списки та списки голів сімей, затверджені до переселення
з Ізмаїльської області (із сіл Арцизького, Бородинського, Тарутинського
районів) до Польщі.
Листування Управління при РНК УРСР з питань евакуації та розселення
українського та польського населення, Комісії з евакуації колишніх польських громадян у Польщу при Ізмаїльському облвиконкомі.
Статистичні відомості про стан розгляду заяв колишніх польських
громадян щодо евакуації в Польщу.

5. Управління Служби безпеки України
в Одеській області
Ф. Р-8065, оп. 1, 1а; 27551 спр.; 1941–1996 рр.
Фільтраційні справи, картки на колишніх військовополонених –
мешканців Одеської області (1941–1946), журнали реєстрації
фільтраційних справ (1957–1996)
Фільтраційні справи містять реєстраційні листи на депортованих громадян із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові депортованого; року та
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місця народження; професії, яку він мав до часу вивезення; також зазначалися партійність, рід діяльності за кордоном під час примусових робіт;
є інформація про місця проживання близьких родичів, назви населених
пунктів, куди направлялися на постійне проживання репатрійовані громадяни в межах СРСР. У справах є проїзні документи громадян з Німеччини
(інших країн) до СРСР; посвідчення репатрійованих з відбитками пальців
і фотографіями, посвідчення про повернення з-за кордону, висновки про
передачу справ до архівного відділу КДБ Одеської області.
Алфавітні картки, крім прізвища, ім’я та по батькові депортованих
громадян, містять інформацію про членів сімей депортованих, яких було
вивезено на примусові роботи до Німеччини, Австрії і Польщі. Цінність
алфавітних карток пояснюється тим, що їх збереглося значно більше, ніж
фільтраційних справ, до яких їх було складено.

ІІ. ОРГАНИ ВЛАДИ Й УПРАВЛІННЯ
ПЕРІОДУ НІМЕЦЬКО-РУМУНСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
ОДЕСИ ТА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ –
“ГУБЕРНАТОРСТВА ТРАНСНІСТРІЇ”
(1941–1944)
У серпні 1941 р., за офіціальною домовленістю між Бухарестом та
Берліном, окупована територія Радянського Союзу між Дністром та Південним Бугом була передана під юрисдикцію Румунії та названа Губернаторством Трансністрії. До Трансністрії ввійшли лівобережна частина Молдавії,
територія Одеської області та частини Вінницької й Миколаївської областей.
У Губернаторстві Трансністрії головнокомандувач румунської армії
Іон Антонеску запровадив цивільне адміністративне управління. Головою
адміністрації був призначений цивільний Губернатор, що здійснював
управління через мережі дирекцій та управлінь. Територія Трансністрії
була розділена на 13 адміністративних повітів, які управлялися повітовими
претурами на чолі з головами адміністрацій – преторами. Претори районів
підпорядковувалися повітовому префектові. Райони, у свою чергу, ділилися
на комуни, що складалися з одного великого чи кількох невеликих селищ.
На чолі комуни стояла сільська управа – примарія, якою керував примар.
Радгоспно-колгоспна система як форма організації обробітку землі
була збережена у початковий період окупації. У квітні 1942 р. були проведені загальні збори з метою розпуску колгоспів. За наказом цивільного
Губернатора колгоспи перетворювались на трудові громади, з адміністрацією, що існувала на момент їхнього розпуску, та із збереженням їхнього устрою. Трудові громади формувалися з 20–30 сімей. Члени сімей
були членами громад. Кожна трудова громада організовувала бригади
з 10–20 членів родини, які обирали начальника (старшину) з власного
середовища. Старшина підлягав затвердженню агрономом комуни і ніс
відповідальність перед владою за управління бригадою. Кожній бригаді
призначалось 100–200 га із земель колишніх колгоспів для обробітку.
Земля, яка була надана трудовим бригадам, вважалася закріпленою за ними
остаточно.
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У містах, що входили до складу Губернаторства Трансністрії, також
були свої адміністративні органи – примарії. Міський голова (примар) підпорядкувався районному преторові. Міста Одеса та Тирасполь були виділені в
окремі муніципалітети, і примарії цих муніципалітетів підпорядковувалися
безпосередньо Губернаторові. На чолі Одеської примарії стояв Генеральний
примар, що здійснював керівництво містом через систему дирекцій
аналогічно губернському адміністративному апарату.
Головний жандармський інспекторат і поліцейські органи підкорялися
Губернаторові та Міністерству внутрішніх справ Румунії. Префектура поліції
Одеси підпорядковувалась Губернаторові та мала на території міста десять
поліцейських дільниц. Поліцейські органи складались із карного відділу та
таємної поліції (сигуранци). Сигуранца стежила за настроєм населення та
солдатів румунських гарнізонів, боролась із партизанами та підпільними
диверсійними групами. Інспекторат в’язниць підлягав безпосередньо МВС
Румунії.
Від серпня по жовтень 1941 р. адміністративним центром Губернаторства
Трансністрії був Тирасполь, а з жовтня 1941 р. і до кінця існування Губернаторства – Одеса. На посаді цивільного Губернатора був професор, адвокат Георгій Алєксяну, а генеральним примарем Одеси – Герман Пинтя.
Паралельно з адміністративним апаратом цивільного Губернатора існувало
військове командування.
У січні 1944 р., у зв’язку з військовим розгромом нацистського блоку
та наближенням до території Трансністрії фронту, цивільне Губернаторство
було скасовано разом із самим терміном “Трансністрія”. Влада на території
між Південним Бугом і Дністром зосередилась у руках румунського
військового командування. При цьому адміністративний апарат окупантів
зазнав значних змін та був скорочений. Усі дирекції губернаторства та
Одеської примарії ліквідували, а замість них були утворені дві дирекції:
адміністрації та економіки. Повіти реформувались у дистрикти.
21 березня 1944 р. німецький уряд запропонував румунській адміністрації та румунським окупаційним військам покинути зайняту територію,
влада перейшла до німецького окупаційного командування.
У березні–квітні 1944 р. радянські землі між Дністром та Бугом були
звільнені від окупантів.
У державному архіві області зберігаються 988 фондів (52 561 спр.)
періоду Другої світової війни.

1. Адміністративні установи
Губернаторства Трансністрії
(обласні, міські та їхні відділи)
Адміністративні дирекції були утворені органами управління в Губернаторстві Трансністрії, які підпорядковувались губернатору. Дирекції були
багатоструктурними підрозділами. Вони керували повітовими відділами, вирішували питання укомплектування особовим складом установ Трансністрії,
вирішували питання обліку репатрійованих осіб, отримання дозволу на в’їзд до
Румунії та виїзд з неї тощо. Організовували трудову повинність серед населення,
здійснювали централізовану міжвідомчу реєстрацію всієї вхідної та вихідної
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кореспонденції Губернаторства, а також усього листування з румунськими та
німецькими окупаційними властями.

Накази, постанови, розпорядження, інструкції та директивні вказівки,
листування з Міністерством національної оборони та Міністерством внутрішніх справ. Наказ про відправлення на примусові роботи до Німеччини осіб
єврейської та циганської національностей. Звіти про працю та відомості про
видачу заробітної платні поліцейським та жандармським установам. Списки
військовополонених, ув’язнених у таборах-гетто по м. Одесі та Одеській
області, примусово вивезених до Німеччини.

Р-2242 Головна реєстратура Губернаторства Трансністрії, оп. 4, 1941–1944,
51 спр.
Р-2243 Адміністративна дирекція Губернаторства Трансністрії, оп. 1, 1941–1944,
39 спр.
Р-2244 Дирекція агрикультури Губернаторства Трансністрії, оп. 1, 1941–1944,
149 спр.; оп. 2, 1941–1944, 55 спр.
Р-2245 Дирекція комерції Губернаторства Трансністрії, оп. 5, 1941–1944, 26 спр.
Р-2246 Дирекція розподілу алкоголю Губернаторства Трансністрії, оп. 1, 1942–1943,
29 спр.
Р-2248 Дирекція лісів Губернаторства Трансністрії, оп. 1, 1941–1944, 14 спр.
Р-2249 Дирекція культури Губернаторства Трансністрії, оп. 1, 1942–1944, 37 спр.;
оп. 3, 1942–1944, 27 спр.
Р-2250 Дирекція харчової промисловості Губернаторства Трансністрії, оп. 4,
1942–1944, 30 спр.
Р-2251 Дирекція монополії Губернаторства Трансністрії, оп. 1, 1942–1943,
18 спр.
Р-2253 Дирекція охорони здоров’я Губернаторства Трансністрії, оп. 1, 1942–1944,
26 спр.
Р-2254 Дирекція економіки Губернаторства Трансністрії, оп. 1, 1942–1944,
11 спр.
Р-2255 Фінансова дирекція Губернаторства Трансністрії, оп. 1, 1941–1944,
788 спр.
Р-2257 Дирекція пошти, телефону та телеграфу Губернаторства Трансністрії, оп. 1,
1943, 41 спр.
Р-2258 Дирекція шляхів Губернаторства Трансністрії, оп. 1, 1943, 6 спр.
Р-2259 Дирекція садівництва та виноградарства Губернаторства Трансністрії, оп. 1,
1943, 5 спр.
Р-2262 Відділ румунської військової пропаганди війського командування м. Одеса,
оп. 1, 1941–1944, 93 спр.
Р-2264 Дирекція праці Губернаторства Трансністрії, оп. 1, 1943–1944, 93 спр.
Р-2265 Дирекція індустрії Губернаторства Трансністрії, оп. 1, 1941–1944,
103 спр.
Р-2268 Дирекція юстиції Губернаторства Трансністрії, оп. 1, 1942–1944, 5 спр.
Р-2272 Адміністративна дирекція примарії Одеського муніципалітету, оп. 1,
1941–1943, 34 спр.
Р-2274 Дирекція культури примарії Одеського муніципалітету, оп. 1, 1942–1944,
28 спр.
Р-2276 Дирекція постачання примарії Одеського муніципалітету, оп. 1, 1942–1944,
12 спр.
Р-2284 Інженерно-технічна дирекція Губернаторства Трансністрії, оп. 2, 1941–1942,
7 спр.
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Р-2285 Медико-санітарна дирекція примарії Одеського муніципалітету, оп. 1,
1942–1943, 14 спр.
Р-2291 Бюро по контролю купівлі та продажу примарії Одеського муніципалітету,
оп. 1, 1942, 1 спр.
Р-2294 Одеський відділ праці дирекції праці Губернаторства Трансністрії, оп. 1,
1942–1944, 17 спр.
Р-2295 Фольксдойче Міттельштелле “СС” Зондеркоманда “Р” БКХХV м. Одеси,
оп. 1, 1941–1944, 78 спр.
Р-4345 Комісія по репатріації румунів з Криму, оп. 1, 1943–1944, 2 спр.
та інші фонди.

2. Жандармерія, поліція,
поліцейські дільниці, в’язниці
Жандармські та поліцейські органи підпорядковувалися Губернатору
Трансністрії та Міністерству юстиції.

Накази та розпорядження Губернаторства Трансністрії з адміністративних
та фінансових питань. Листування з в’язницями Трансністрії про режим
утримання в’язнів, списки полонених. Відомості про видачу заробітної
плати жандармам, поліцейським, громадянам. Листи перепису населення
по м. Одесі (1941–1944). Списки арештованих, засуджених та страчених
румунськими властями по м. Одесі та Одеській області, примусово вивезених до Німеччини.

Р-2352 1-а поліцейська дільниця м. Одеси, оп. 1, 1942–1944, 6 спр.
Р-2349 Генеральний інспекторат жандармерії Губернаторства Трансністрії, оп. 1,
1941–1944, 190 спр.; оп. 2, 1941–1943, 24 спр.
Р-2351 Префектура Одеської поліції, оп. 1, 1941–1944, 43 спр.; оп. 2, 1941–1944,
11 спр.; оп. 3, 1942–1944, 48 спр.
Р-2353 II-а поліцейська дільниця м. Одеси, оп. 1, 1942–1944, 33 спр.
Р-2354 IX-а поліцейська дільниця м. Одеси, оп. 1, 1943–1944, 2 спр.
Р-2350 Інспекторат тюрем Губернаторства Трансністрії, оп. 1, 1943–1944, 13 спр.;
оп. 2, 1942–1944, 11 спр.; оп. 3, 1942–1943, 3 спр.
Р-2355 Одеська центральна тюрма, оп. 1, 1942–1944, 10 спр.
та інші фонди.

3. Повітові префектури
На захопленій території окупаційна влада встановила свої адміністративні,
судові та інші органи управління. Трансністрія в адміністративному відношенні
була поділена на 13 повітів: Ананьївський, Балтський, Березівський, Дубосарський, Голтянський, Жугастрівський, Могилівський, Очаківський, Овідіопольський, Одеський, Рибницький, Тираспольський, Тульчинський. Найвищим
адміністративним органом управління повіту були префектури. Префектури безпосередньо підпорядковувалися Губернатору Трансністрії. Префектуру очолював
префект. В його руках були зосереджені всі повноваження з управління повітом,
він діяв у тісному контакті з поліцейськими та жандармськими органами.

Постанови, накази Губернаторства, інструкції військового командування
та адміністративної дирекції про утворення поліції та сигуранци, протоколи,
рішення префектури, відомості про особовий склад. Списки військовополонених; ув’язнених у таборах-гетто по м. Одесі та Одеській області.
Р-2357 Префектура Овідіопольського пов., оп. 1, 1941–1944, 92 спр.; оп. 2, 1941–
1943, 117 спр.
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Префектура
Префектура
Префектура
Префектура

Балтського пов., оп. 1, 1941–1944, 81 спр.
Одеського пов., оп. 1, 1941–1944, 103 спр.
Березівського пов., оп. 1, 1941–1944, 116 спр.
Ананьївського пов., оп. 1, 1941–1942, 5 спр.

4. Релігійні установи
Румунська православна місія
Ф. Р-2270, оп. 1, 71 од. зб., 1942–1944 рр.
Румунська православна місія була релігійним представництвом Румунії
на території Трансністрії. Контролювала діяльність релігійних сект, проводила
професійну підготовку служителів релігійних культів, а також Одеської духовної
семінарії.

Доповідні записки, звіти служителів церкви, листування з адміністративними установами, в тому числі з жандармерією. Відомості про особовий
склад служителів місії, Одеської духовної семінарії, списки релігійних
сект.

5. Районні претури
Територія Губернаторства Трансністрії була розділена на тринадцять повітів.
Кожен повіт поділявся на райони, які керувалися районними претурами. Це були
адміністративно-господарські органи, які підпорядковувалися префектурам. Претури були багатоструктурними установами з такими відділами:
– секретаріат;
– економічний сектор;
– сектор комунального господарства;
– сектор культури та комунального майна;
– сектор громадянського стану;
– технічний центр.
Претури забезпечували діяльність податкової системи, системи штрафів,
контролювали всю торгівлю, промисловість та сільське господарства Трансністрії.
До складу їх повноважень належало відправлення населення до гетто.

Накази, розпорядження, постанови та інструкції Губернаторства Трансністрії. Листування з фінансових та адміністративних питань. Матеріали з
особового складу претури, сільських жандармів та поліцейських. Списки
військовополонених; ув’язнених у таборах-гетто по м. Одесі та Одеській
області.
Р-2365 Претура Овідіопольського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1, 1942–1943,
30 спр.
Р-2366 Претура Валегоцулівського р-ну Ананьївського пов. (с. Долинське), оп. 1,
1941–1943, 20 спр.
Р-2369 Претура Францфельдського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1, 1942–1943,
17 спр.
Р-2370 Претура Вигодянського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1, 1943–1944,
6 спр.
Р-2372 Претура Троїцього р-ну Ананьївського пов., оп. 1, 1941–1944, 42 спр.
Р-2374 Претура Ширяївського р-ну Ананьївського пов., оп. 1, 1941–1944, 34 спр.
Р-2375 Претура Благоївського р-ну Одеського пов., оп. 1, 1941–1943, 4 спр.; оп. 2,
1941–1943, 11 спр.
Р-2376 Претура Антоно-Кодинцевського р-ну Одеського пов., оп. 1, 1942–1944,
11 спр.
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Р-2377 Претура Березівського р-ну Березівського пов., оп. 1, 1941–1944, 6 спр.;
оп. 2, 1942–1944, 12 спр.
Р-2378 Претура Одеського р-ну Одеського пов., оп. 1, 1941–1943, 31 спр.
Р-2379 Претура Балтського р-ну Балтського пов., оп. 1, 1942–1943, 2 спр.
Р-2380 Претура Ананьївського р-ну Ананьївського пов., оп. 1, 1941–1944, 29 спр.
Р-2381 Претура Біляївського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1, 1941–1943,
85 спр.
Р-2383 Претура Любашівського р-ну Голтянського пов., оп. 1, 1942–1944, 24 спр.;
оп. 2, 1942–1943, 4 спр.
Р-2384 Претура Черновського р-ну Ананьївського пов., оп. 1, 1941–1943, 83 спр.
Р-2385 Претура Янівського р-ну Одеського пов., оп. 1, 1941–1943, 7 спр.
Р-2387 Претура Гросулівського р-ну Тираспольського пов., оп. 1, 1941–1943,
12 спр.; оп. 2, 1941–1943, 5 спр.
Р-2388 Претура Окнянського р-ну Дубосарського пов., оп. 4, 1941–1943, 11 спр.
Р-2389 Претура Цебриківського р-ну Тираспольського пов., оп. 1, 1941–1944,
34 спр.
Р-2391 Претура Роздільнянського р-ну Тираспольського пов., оп. 1, 1941–1944,
28 спр.
Р-2392 Претура Чорнянського р-ну Дубосарського пов., оп. 1, 1941–1944,
52 спр.
та інші фонди.

6. Міські та сільські
управи – примарії
Міські управи – примарії були органами місцевої влади і управління,
що підпорядковувалися районним префектурам, а сільські управи – міським
управам.

Накази, розпорядження претур та префектур. Розписки та акти на видачу
продуктів, листування з питань виявлення осіб єврейської національності,
розкуркулених. Заяви та скарги громадян, які постраждали від радянської
влади. Анкети, посвідчення військовополонених. Списки і відомості про
вчителів, службовців і поліцейських примарій, жителів – членів трудових
громад. Відомості на виплату заробітної плати. Зведення про сплату податків
селянами. Протоколи засідань жителів примарії. Списки ув’язнених у
таборах-гетто по м. Одесі та Одеській області.
Р-2721
Р-2633
Р-2682
Р-2733
Р-2394
Р-2395
Р-2396
Р-2397
Р-2398

Примарія Одеського муніципалітету, оп. 1, 1942–1944, 2 спр.
Примарія м. Ананьїва Ананьївського пов., оп. 1, 1942, 1 спр.
Примарія м. Балта Балтського пов., оп. 1, 1943, 2 спр.
Примарія м. Овідіополя Овідіопольського пов., оп. 1, 1941–1943, 18 спр.
Примарія с. Катаржино Цебриківського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1942, 2 спр.
Примарія с. Великозименове Цебриківського р-ну Тираспольського пов.,
оп. 1, 1942–1943, 1 спр.
Примарія с. Армашівка Цебриківського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1942–1943, 2 спр.
Примарія с. Воробйово-Іванівка Цебриківського р-ну Тираспольського
пов., оп. 1, 1941, 1 спр.
Примарія с. Первомайськ Цебриківського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1943, 1 спр.

172

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

Р-2400 Примарія с. Гор’ївка Цебриківського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1942–1943, 1 спр.
Р-2401 Примарія с. Антонівка Цебриківського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1943, 1 спр.
Р-2404 Примарія с. Підколінне Цебриківського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1943, 2 спр.
Р-2405 Примарія с. Біляївка Біляївського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1,
1941–1943, 11 спр.
Р-2407 Примарія с. Маяки Біляївського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1, 1941–
1943, 21 спр.
Р-2408 Примарія с. Градениці Біляївського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1, 1942,
2 спр.
Р-2409 Примарія с. Петрівка Біляївського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1,
1942–1943, 3 спр.
Р-2410 Примарія с. Виноградівка Біляївського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1,
1942, 1 спр.
Р-2411 Примарія с. Молдавка Біляївського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1, 1942,
1 спр.
Р-2412 Примарія с. Троїцьке Біляївського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1, 1941,
1 спр.
Р-2414 Примарія с. Василіївка Біляївського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1,
1942–1943, 2 спр.
Р-2416 Примарія с. Фестерово (Єгорівка) Біляївського р-ну Овідіопольського пов.,
оп. 1, 1942, 1 спр.
Р-2421 Примарія с. Янкулівка Вигодянського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1,
1942–1943, 3 спр.
Р-2422 Примарія с. Яски Біляївського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1, 1942–1943,
4 спр.
Р-2424 Примарія с. Єгорівка Захар’ївського р-ну Дубосарського пов., оп. 1, 1942,
1 спр.
Р-2425 Примарія с. Захар’ївка Захар’ївського р-ну Дубосарського пов., оп. 1, 1941,
1 спр.; оп. 2, 1941–1942, 1 спр.
Р-2427 Примарія с. Карабаново Захар’ївського р-ну Дубосарського пов., оп. 1,
1942–1943, 2 спр.
Р-2433 Примарія с. Савчинське Захар’ївського р-ну Дубосарського пов., оп. 1,
1941-1942, 2 спр.
Р-2434 Примарія с. Росіянівка Захар’ївського р-ну Дубосарського пов., оп. 1, 19421943, 1 спр.
Р-2435 Примарія с. Затишшя Захар’ївського р-ну Дубосарського пов., оп. 1, 1943,
1 спр.
Р-2437 Примарія с. Іванове-Богославське Тираспольського р-ну Тираспольського
пов., оп. 1, 1943, 1 спр.
Р-2459 Примарія с. Марківка Роздільнянського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1942, 1 спр.
Р-2462 Примарія с. Стрюкове Черновського р-ну Ананьївського пов., оп. 1,
1941–1943, 2 спр.
Р-2463 Примарія с. Романівка Чорнівського р-ну Ананьївського пов., оп. 1, 1942,
1 спр.
Р-2474 Примарія с. Ісаєве Чорнівського р-ну Ананьївського пов., оп. 1, 1941–1943,
4 спр.
Р-2475 Примарія с. Артирівка Чорнянського р-ну Дубосарського пов., оп. 1,
1941–1943, 7 спр.
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Р-2476 Примарія с. Тискулунг (Довжанка) Чорнянського р-ну Дубосарського пов.,
оп. 1, 1942–1943, 5 спр.
Р-2477 Примарія с. Дубове Чорнянського р-ну Дубосарського пов., оп. 1, 1942,
1 спр.
Р-2478 Примарія с. Гавеноси Чорнянського р-ну Дубосарського пов., оп. 1,
1942–1943, 2 спр.
Р-2481 Примарія с. Цеханівка Чорнянського р-ну Дубосарського пов., оп. 1, 1942,
1 спр.; оп. 4, 1943, 2 спр.
Р-2484 Примарія с. Журовка Чорнівського р-ну Ананьївського пов., оп. 2, 1941–
1942, 1 спр.
Р-2487 Примарія с. Чорне Чорнянського р-ну Дубосарського пов., оп. 1, 1943,
1 спр.
Р-2518 Примарія с. Зоринове (Ново-Олександрівка) Антоно-Кодинцевського р-ну
Одеського пов., оп.1, 1942, 1 спр.
Р-2527 Примарія с. Крижовлин Піщанського р-ну Балтського пов., оп. 1, 1941–1943,
1 спр.
Р-2528 Примарія с. Марадрівка Валегоцуловського р-ну Ананьївського пов., оп. 1,
1942–1943, 2 спр.
Р-2529 Примарія с. Шляхетне (Вишневе) Валегоцулівського р-ну Ананьївського
пов., оп. 1, 1943, 1 спр.
Р-2530 Примарія с. Гамбурове (Петрівка) Валегоцулівського р-ну Ананьївського
пов., оп. 1, 1941–1942, 1 спр.
Р-2537 Примарія с. Ширяєве Ширяївського р-ну Ананьївського пов., оп. 1, 1942,
1 спр.
Р-2542 Примарія с. М. Чегодарівка Ширяївського р-ну Ананьївського пов., оп. 1,
1943–1944, 1 спр.
Р-2543 Примарія с. Шеміотове Ширяївського р-ну Ананьївського пов., оп. 1,
1942–1943, 1 спр.
Р-2551 Примарія с. Старі Маяки Ширяївського р-ну Ананьївського пов., оп. 1,
1943, 1 спр.
Р-2563 Примарія с. Яковлівка Роздільнянського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1942, 1 спр.
Р-2566 Примарія себа Чобручи Роздільнянського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1942–1943, 3 спр.
Р-2568 Примарія с. Розальївка Роздільнянського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1942–1943, 1 спр.
Р-2570 Примарія с. Понятівка Роздільнянського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1942–1943, 1 спр.
Р-2571 Примарія с. Парканці Роздільнянського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1942, 1 спр.
Р-2572 Примарія с. Ново-Дмитріївка Роздільнянського р-ну Тираспольського пов.,
оп. 1, 1942, 2 спр.
Р-2578 Примарія с. Біцилове Роздільнянського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1942–1943, 2 спр.
Р-2580 Примарія с. Бокалове Роздільнянського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1942–1943, 2 спр.
Р-2583 Примарія с. Покровка Роздільнянського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1942, 1 спр.
Р-2584 Примарія с. Свиноозерка Роздільнянського р-ну Тираспольського пов.,
оп. 1, 1943, 1 спр.
Р-2587 Примарія с. Роздільна Роздільнянського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1941–1943, 18 спр.
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Р-2588 Примарія с. Н. Маркове Роздільнянського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1942–1943, 3 спр.
Р-2589 Примарія с. Кардамичове Гросулівського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1943, 2 спр.
Р-2590 Примарія с. Гросулово Гросулівського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1941–1943, 2 спр.
Р-2592 Примарія с. Поплавки Гросулівського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1943, 1 спр.
Р-2608 Примарія с. Полезне Гросулівського р-ну Тираспольського пов., оп. 1, 1942,
1 спр.
Р-2621 Примарія с. Златоусове Березівського р-ну Березівського пов., оп. 1, 1943,
1 спр.
Р-2622 Примарія с. Зброшкове Березівського р-ну Березівського пов., оп. 1,
1942–1943, 1 спр.
Р-2626 Примарія с. Березівка Березівського р-ну Березівського пов., оп. 1, 1941–
1944, 28 справ
Р-2630 Примарія с. Точилове Ананьївського р-ну Ананьївського пов., оп. 1,
1942–1943, 1 спр.
Р-2634 Примарія с. Гандрабури Ананьївського р-ну Ананьївського пов., оп. 1,
1941–1942, 1 спр.
Р-2635 Примарія с. Ново-Георгіївка Ананьївського р-ну Ананьївського пов., оп. 1,
1941–1943, 2 спр.
Р-2640 Примарія с. Шимково Ананьївського р-ну Ананьївського пов., оп. 1,
1941–1943, 2 спр.
Р-2642 Примарія с. Селіванівка Ананьївського р-ну Ананьївського пов., оп. 1,
1943, 2 спр.
Р-2643 Примарія с. Коханівка Ананьївського р-ну Ананьївського пов., оп. 1,
1941–1943, 3 спр.
Р-2647 Примарія с. Катеринівка Троїцького р-ну Ананьївського пов., оп. 1, 1943,
1 спр.
Р-2648 Примарія с. Велика Василівка Троїцького р-ну Ананьївського пов., оп. 1,
1943, 2 спр.
Р-2649 Примарія с. Велика Боярка Троїцького р-ну Ананьївського пов., оп. 1, 1943,
1 спр.
Р-2663 Примарія с. Олександрівка Любашівського р-ну Голтянського пов., оп. 1,
1942–1943, 1 спр.
Р-2665 Примарія с. Гвоздавка-II Любашівського р-ну Голтянського пов., оп. 1,
1941–1943, 5 спр.
Р-2666 Примарія с. Ясенове-II Любашівського р-ну Голтянського пов., оп. 1, 1942,
2 спр.
Р-2668 Примарія с. Новоселівка Любашівського р-ну Голтянського пов., оп. 1,
1943, 1 спр.
Р-2671 Примарія с. Познанка Любашівського р-ну Голтянського пов., оп. 2, 1942,
1 спр.
Р-2672 Примарія с. Заплази Любашівського р-ну Голтянського пов., оп. 1, 1943,
1 спр.
Р-2673 Примарія с. Гвоздавка-I Любашівського р-ну Голтянського пов., оп. 1,
1943-1944, 1 спр.
Р-2674 Примарія с. Бокове Любашівського р-ну Голтянського пов., оп. 1, 1942–
1943, 4 спр.
Р-2675 Примарія с. Агафіївка Любашівського р-ну Голтянського пов., оп. 1,
1942–1943, 2 спр.
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Р-2676 Примарія с. Бобрик-I Любашівського р-ну Голтянського пов., оп. 1,
1941–1942, 1 спр.
Р-2678 Примарія с. Кричунове Любашівського р-ну Голтянського пов., оп. 2,
1942–1943, 3 спр.
Р-2679 Примарія с. Любашівка Любашівського р-ну Голтянського пов., оп. 1,
1942–1943, 4 спр.
Р-2681 Примарія с. Обжиле Балтського р-ну Балтського пов., оп. 1, 1943, 1 спр.
Р-2684 Примарія с. Кордон Антоно-Кодинцевського р-ну Одеського пов., оп. 1,
1942, 1 спр.
Р-2685 Примарія с. Ранжево Антоно-Кодинцевського р-ну Одеського пов., оп. 1,
1942–1943, 1 спр.
Р-2687 Примарія с. Великі Ламзаки Антоно-Кодинцевського р-ну Одеського пов.,
оп. 1, 1942-1943, 2 спр.
Р-2688 Примарія с. Благоєве Антоно-Кодинцевського р-ну Одеського пов., оп. 1,
1942, 1 спр.
Р-2689 Примарія с. Бутівка Антоно-Кодинцевського р-ну Одеського пов., оп. 1,
1942-1943, 1 спр.
Р-2690 Примарія с. Ульянівка Антоно-Кодинцевського р-ну Одеського пов., оп. 1,
1942–1943, 1 спр.
Р-2693 Примарія с. Степанівка Антоно-Кодинцевського р-ну Одеського пов., оп. 1,
1942–1943, 1 спр.
Р-2694 Примарія с. Міщанка Антоно-Кодинцевського р-ну Одеського пов., оп. 1,
1942, 1 спр.
Р-2695 Примарія с. Сербка Антоно-Кодинцевського р-ну Одеського пов., оп. 1,
1942–1943, 1 спр.
Р-2696 Примарія с. Мар’янівка Антоно-Кодинцевського р-ну Одеського пов., оп. 1,
1942, 1 спр.
Р-2697 Примарія с. Петрівка Антоно-Кодинцевського р-ну Одеського пов., оп. 1,
1942–1943, 1 спр.
Р-2698 Примарія с. Дністровець Окнянського р-ну Дубосарського пов., оп. 1, 1942,
1 спр.
Р-2703 Примарія с. Окни Окнянського р-ну Дубосарського пов., оп. 1, 1942,
1 спр.
Р-2709 Примарія с. Ново-Петрівка Петроверівського р-ну Ананьївського пов.,
оп. 1, 1943, 1 спр.
Р-2726 Примарія с. Дальник-II Овідіопольського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1,
1941–2942, 1 спр.
Р-2727 Примарія с. Барабой Овідіопольського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1,
1941–1943, 12 спр.
Р-2728 Примарія с. Грибовка Овідіопольського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1,
1941–1942, 3 спр.
Р-2729 Примарія с. Роксоляни Овідіопольського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1,
1943, 1 спр.
Р-2730 Примарія с. Олександрівка Овідіопольського р-ну Овідіопольського пов.,
оп. 1, 1941–1943, 2 спр.
Р-2731 Примарія с. Калаглія Овідіопольського р-ну Овідіопольського пов., оп. 1,
1941–1943, 5 спр.
Р-2854 Примарія с. Мацкули Гросулівського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1943, 1 спр.
Р-3302 Примарія с. Куртовка Роздільнянського р-ну Тираспольського пов., оп. 1,
1942–1943, 1 спр.
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Р-4439 Примарія с. Демидово Любашівського р-ну Голтянського пов., оп. 1,
1941–1943, 1 спр.; оп. 2, 1943, 1 спр.
Р-7487 Примарія с. Велико-Плоске Гросуловського р-ну Тираспольського пов.,
оп. 1, 1943, 1 спр.
Р-1932 Об’єднаний фонд “Трудові общини Одещини”, оп. 1, 1941–1944.
та інші фонди.

7. Органи управління засобами
масової інформації,
друкарні, редакції газет
Накази, розпорядження, циркуляри, інструкції, листування з різними
установами Губернаторства Трансністрії. Штатні розписи редакцій та
друкарні, відомості на нарахування заробітної платні та гонорарів перекладачам. Списки кореспондентів, відомості на видачу заробітної плати. Афіші,
реклама, чорнові рукописи статей, репортажі про події у Трансністрії.
Р-3363 Відділ преси Губернаторства Трансністрії, оп. 1, 1941–1943, 9 спр.
Р-3366 Друкарня м. Одеси Губернаторства Трансністрії, оп. 1, 1941-1944,
33 спр.
Р-3964 Редакція газети “Молва”, органу дирекції культури Губернаторства Трансністрії, м. Одеса, оп. 1, 1943–1944, 50 спр.; оп. 2, 1942–1944, 65 спр.
Р-4093 Редакція газети “Одесская газета”, органу примарії Одеського муніципалітету, оп. 1, 1941–1944, 10 спр.; оп. 2, 1941–1943, 89 спр.
Р-4192 Редакція газети “Немец в Транснистрии”, органу Фольксдойче Миттельштелле “СС” Зондеркоманда РБК ХХV оп. 1, 1942–1943, 4 спр.

Періодичні видання:
Газета “Одесса” (Одеса),
1942–1943 рр.
Газета “Одесская газета” (Одеса), 1941–1944 рр.
Газета “Молва” (Одеса),
1942–1944 рр.
Накази головнокомандувача військ, постанови муніципалітету м. Одеси.
Оголошення військової комендатури м. Одеси, повідомлення щодо евакуації
євреїв. Інформація про народження, смерть і шлюб громадян м. Одеси.
Рубрика “Судебная хроника”.
Газети: “Буг” (Одеса) 1943 р., “Мир” (Одеса) 1942 р., “Нове слово”
(Одеса) 1942–1943 рр., “Прибузькі вісті” (Голтянський повіт) 1942–1943 рр.,
“Нове життя” (Первомайськ) 1942–1943 рр., “Жизнь (Вяца)” (Бухарест)
1943 р., “Течение (Курентул)” (Бухарест) 1943 р., “Зоря” (Берлін) 1943 р.,
“Нова доба” (Берлін) 1942–1943 рр., “Клич” (Берлін) 1942 р., “На посту”
(Німеччина) 1944 р. (загалом 2000 комплектів газет).
Колекція наказів, інструкцій, оголошення військового командування,
цивільної адміністрації Губернаторства Трансністрії, листівки часів Другої
світової війни (70 примірників).

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА ТА УКРАЇНА: ОГЛЯДИ ФОНДІВ І КОЛЕКЦІЙ

177

Ізмаїльський повіт
(1941–1944)
1. Органи місцевої влади
та управління
Міські управи

Міські управи підпорядковувались Ізмаїльській префектурі.
Накази, постанови, розпорядження, інструкції та директивні вказівки,
листування з Бессарабським Губернаторством з адміністративних питань.
Монографія з історії міст Бессарабії. Описи майна громадян, репресованих
органами радянської влади в 1940–1941 рр. Матеріали з питань мобілізації
до румунської армії. Списки працівників міських управ, жителів міст, списки
евакуйованих до Румунії.
Р-7532 Примарія м. Четатя-Албе повіту Четатя-Албе (м. Білгород-Дністровський),
оп. 1, 1941–1944, 160 спр.
Р-7533 Примарія м. Болград Ізмаїльського пов., оп. 1, 1941–1944, 36 спр.; оп. 2,
1941–1944, 33 спр.
Р-7534 Примарія м. Вілкове Кілійського пов., оп. 1, 1941–1944, 27 спр.
Р-7535 Примарія м. Ізмаїл Ізмаїльського пов., оп. 1, 1941–1944, 53 спр.
Р-7536 Примарія м. Рені Ізмаїльського пов., оп. 1, 1941–1944, 19 спр.; оп. 2,
1941–1944, 18 спр.

Сільські управи

Сільські управи підпорядковувалися міським управам.
Накази та розпорядження управ про сплату податків селянами, поставки
сільськогосподарської продукції, конфіскацію майна у населення, хід
виконання польових робіт. Акти про обмін радянських грошей на румунські,
пізніше – на німецькі. Описи майна селян, репресованих органами радянської
влади в 1940-1941 рр., відомості про розподіл землі, списки працівників
управ, жителів сіл. Монографія з історії сіл.
Р-7537 Примарія с. Александрієшть (с. Олександрівка) Болградської вол. Ізмаїльського пов., оп. 1, 1941–1944, 19 спр.
Р-7538 Примарія с. Беняса (с. Баннівка) Болградської вол. Ізмаїльського пов., оп. 1,
1941–1944, 18 спр.
Р-7539 Примарія с. Булгаріка (с. Залізничне) Болградської вол. Ізмаїльського пов.,
оп. 1, 1941–1944, 29 спр.
Р-7540 Примарія с. Вайсал (с. Василівка) Болградської вол. Ізмаїльського пов.,
оп. 1, 1941–1944, 26 спр.
Р-7541 Примарія с. Иванешть-Ноу (с. Ново-Іванівка) Болградської вол. Ізмаїльського пов., оп. 1, 1941–1944, 27 спр.
Р-7542 Примарія с. Думитрешть (с. Дмитрівка) Болградської вол. Ізмаїльського
пов., оп. 1, 1941–1943, 8 спр.
Р-7543 Примарія с. Дунерянка (с. Задунаївка) Болградської вол. Ізмаїльського пов.,
оп. 1, 1941–1943, 8 спр.
Р-7544 Примарія с. Іссерлія (с. Вільне) Болградської вол. Ізмаїльського пов., оп. 1,
1941–1944, 17 спр.
Р-7545 Примарія с. Каракурт (с. Жовтневе) Болградської вол. Ізмаїльського пов.,
оп. 1, 1941–1944, 30 спр.
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Р-7546 Примарія с. І. Г.Духа (с. Новоселівка) Тетерешської вол. Кілійського пов.,
оп. 1, 1941–1944, 28 спр.
Р-7547 Примарія с. Финтина-Зинелор (с. Кринички) Болградської вол. Ізмаїльського
пов., оп. 1, 1942–1943, 8 спр.
Р-7548 Примарія с. Пандаклія (с. Оріхівка) Болградської вол. Ізмаїльського пов.,
оп. 1, 1941–1944, 18 спр.
Р-7549 Примарія с. Ташбунар (с. Кам’янка) Ізмаїльської вол. Ізмаїльського пов.,
оп. 1, 1941–1944, 14 спр.
Р-7550 Примарія с. Троян-Ноу (с. Нові Трояни) Болградської вол. Ізмаїльського
пов., оп. 1, 1942–1944, 7 спр.
Р-7551 Примарія с. Троян-Векь (с. Старі Трояни) Ізмаїльської вол. Ізмаїльського
пов., оп. 1, 1941–1944, 16 спр.
Р-7552 Примарія с. Хасан-Батир (с.Виноградне) Болградської вол. Ізмаїльського
пов., оп. 1, 1941–1944, 8 спр.
Р-7553 Примарія с. Чийшия (с. Городне) Болградської вол. Ізмаїльського пов.,
оп. 1, 1941–1944, 23 спр.
Р-7554 Примарія с. Дженерал Авереску (Бабель) с. Озерне Ізмаїльської вол. Ізмаїльського пов., оп. 1, 1941–1943, 11 спр.
Р-7555 Примарія с. Броска Ізмаїльської вол. Ізмаїльського пов., оп. 1, 1941–1944,
4 спр.
Р-7556 Примарія Дермендере (с. Каланчак), оп. 1, 1942–1944, 9 спр.
Р-7557 Примарія Долукіой (с. Багате), оп. 1, 1941–1944, 24 спр.
Р-7558 Примарія І.Г.Духа (с. Утконосівка), оп. 1, 1941–1944, 26 спр.
Р-7559 Примарія Кайраклія (с. Лащинівка), оп. 1, 1941–1944, 17 спр.
Р-7560 Примарія Кашлиця-Дунере (с. Кислиця), оп. 1, 1941–1944, 11 спр.
Р-7561 Примарія Кот-Китай (с. Острівне) Болградської вол. Ізмаїльського пов.,
оп. 1, 1941–1944, 17 спр.
Р-7562 Примарія Муравлянка (с. Муравлівка) Ізмаїльської вол. Ізмаїльського пов.,
оп. 1, 1941–1944, 5 спр.
Р-7563 Примарія Некрасівка-Ноу (с. Нова-Некрасівка), оп. 1, 1941–1944, 7 спр.
Р-7564 Примарія Некрасівка Векь (с. Стара Некрасівка), оп. 1, 1941–1944,
16 спр.
Р-7565 Примарія Покровка-Ноу (с. Нова Покровка), оп. 1, 1941–1943, 10 спр.
Р-7566 Примарія Реджеле Міхай (с. Суворове) , оп. 1, 1941–1943, 13 спр.
Р-7567 Примарія Сафьяни (с. Червоноармійське), оп. 1, 1941–1944, 10 спр.
Р-7568 Примарія Хаджи Курда (с.Камишівка), оп. 1, 1941–1943, 7 спр.; оп. 2,
1941–1944, 10 спр.
Р-7569 Примарія Чамашир (с. Приозерне), оп. 1, 1941–1944, 19 спр.
Р-7570 Примарія Чишмяца – Веруте (с. Кричке), оп. 1, 1941–1944, 12 спр.
Р-7571 Примарія Барта (с. Плавні) Ренійської вол. Ізмаїльського пов., оп. 1,
1942–1944, 15 спр.
Р-7572 Примарія Владичень (с. Імпутиця), оп. 1, 1941–1944, 15 спр.
Р-7573 Примарія Болбока (с.Котловина), оп. 1, 1941–1943, 50 спр.
Р-7574 Примарія Картал (с.Орлівка), оп. 1, 1941–1944, 10 спр.
Р-7575 Примарія Курчі (с. Виноградівка), оп. 1, 1941–1944, 23 спр.
Р-7576 Примарія с. Сату-Ноу (с. Новосільське) Ренійської вол. Ізмаїльського пов.,
оп. 1, 1942-1944, 8 спр.
Р-7577 Примарія Фрекацей (с. Лиманське), оп. 1, 1942–1943, 6 спр.
Р-7578 Примарія Апродул-Пуріче Кілійської вол. Кілійського пов., оп. 1, 1941–
1944, 48 спр.
Р-7579 Примарія Бургуджи (с. Виноградівка), оп. 1, 1941–1944, 36 спр.
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Примарія Главань (с. Главані), оп. 1, 1941–1944, 40 спр.
Примарія Галилешть (с. Десантне), оп. 1, 1941–1943, 14 спр.
Примарія Дмитрівка, оп. 1, 1941–1944, 29 спр.
Примарія Дракуля (с. Трудове), оп. 1, 1941–1943, 19 спр.
Примарія Дюльмень (с. Ярове) Тарутинської вол. Кілійського пов., оп. 1,
1941–1943, 3 спр.
Примарія Жибриень (с. Приморське) Кілійської вол. Кілійського пов., оп. 1,
1941–1944, 51 спр.
Примарія Єнікіой (с. Новоселівка), оп. 1, 1941–1944, 32 спр.
Примарія Каряка (с. Мирне), оп. 1, 1941–1944, 12 спр.
Примарія Китай (с. Червоний Яр), оп. 1, 1941–1944, 21 спр.
Примарія с. Нерушай Кілійської вол. Кілійського пов., оп. 1, 1941–1944,
41 спр.
Примарія Реджеле-Фердінанд (с. Ніколаївка) Кілійського вол. Кілійського
пов., оп. 1, 1941–1944, 36 спр.
Примарія Селіогло (с. Холмське), оп. 1, 1941–1944, 41 спр.
Примарія Ташлик (с. Кам’янське), оп. 1, 1941–1944, 29 спр.
Примарія Фурманка (с.Тимошенко), оп. 1, 1941–1944, 23 спр.
Примарія Арциз Тетерештської вол. Кілійського пов., оп. 1, 1942–1944,
20 спр.
Примарія Акмангіт (с. Білолісся), оп. 1, 1941–1944, 33 спр.
Примарія Бачкалія (с. Баштанівка), оп. 1, 1941–1944, 24 спр.
Примарія Борисівка, оп. 1, 1941-1944, 12 спр.
Примарія Дельфілер (с. Дмитрівка), оп. 1, 1941–1944, 25 спр.
Примарія Золокар (с. Лиман), оп. 1, 1941–1944, 15 спр.
Примарія Павлівка, оп. 1, 1941–1944, 18 спр.
Примарія Серата (с. Сарата), оп. 1, 1943–1944, 12 спр.
Примарія Спаска (с. Спаське), оп. 1, 1941–1944, 9 спр.
Примарія Тетерешть (с. Татарбунари), оп. 1, 1941–1944, 33 спр.
Примарія Тропокло (с. Трапівка), оп. 1, 1941–1944, 15 спр.
Примарія Ескіполос (с. Глибоке) Тетерештської вол. Кілійського пов., оп. 1,
1942–1944, 6 спр.
Примарія Березіно Тарутинської вол. Кілійського пов., оп. 1, 1942–1943,
6 спр.
Примарія Давлет-Агач (с. Делень), оп. 1, 1941–1944, 38 спр.
Примарія Кальчево (с. Калчева) Болградської вол. Ізмаїльського пов., оп. 1,
1941–1944, 11 спр.
Примарія Кацбах (с. Лужанка) Тарутинської вол. Кілійського пов., оп. 1,
1941–1942, 4 спр.
Примарія Красна (с. Красне), оп. 1, 1941–1944, 10 спр.
Примарія Кульм (с. Підгірне), оп. 1, 1941–1943, 6 спр.
Примарія Купорань (с. Рівне), оп. 1, 1941–1944, 19 спр.
Примарія Лейпциг (с. Серпневе), оп. 1, 1942–1943, 6 спр.
Примарія Тарутине, оп. 1, 1941–1944, 7 спр.
Примарія Теплиця, оп. 1, 1941–1944, 6 спр.
Примарія Фершампенауаз-Маре (с. Новоселівка), оп. 1, 1942–1942, 5 спр.
Примарія Фершампенауаз-Мік (с. Садове), оп. 1, 1941–1944, 25 спр.
Примарія Фріденсталь (с. Мирнопілля), оп. 1, 1941–1943, 15 спр.
Примарія Чулень (с. Виноградівка), оп. 1, 1941–1944, 12 спр.
Примарія Шагань (с. Приморське) Тетерештської вол. Кілійського пов.,
оп. 1, 1941–1944, 12 спр.
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Р-7626 Примарія Амара (с. Долинське) Волонтирівської вол. повіту Четатя-Албе,
оп. 1, 1943–1944, 4 спр.
Р-7627 Примарія Аніоаса (с. Ганнівка), оп. 1, 1943–1944, 2 спр.
Р-7629 Примарія Байрамча (с. Миколаївка-Новоросійська) Байрамчанської вол.
пов. Четатя-Албе, оп. 1, 1941–1944, 12 спр.
Р-7630 Примарія Бородіно Волонтирівської вол. повіту Четатя-Албе, оп. 1, 1941–
1943, 1 спр.
Р-7631 Примарія Будаки (с. Приморське) Тузлівської вол. повіту Четатя-Албе,
оп. 1, 1941–1944, 33 спр.
Р-7632 Примарія Беіле (с. Сергіївка-Курорт) Лиманської вол., оп. 1, 1941–1944,
10 спр.
Р-7633 Примарія Ведень (с. Введенка) Байрамчанської вол., оп. 1, 1941–1944,
9 спр.
Р-7634 Примарія Гнаденфельд (с. Благодатне), оп. 1, 1941–1944, 9 спр.
Р-7635 Примарія Гура-Роши (с. Козацьке) Лиманської вол., оп. 1, 1942–1943,
6 спр.
Р-7636 Примарія Дивизія Тузлівської вол., оп. 1, 1941–1944, 27 спр.
Р-7637 Примарія Ейгенхейм Лиманської вол., оп. 1, 1941–1943, 9 спр.
Р-7638 Примарія Іванешть-Вєк (с. Русько-Іванівка) Волонтирівської вол., оп. 1,
1941–1944, 23 спр.
Р-7639 Примарія Каіри (с. Крива Балка) Байрамчанської вол., оп. 1, 1941–1944,
7 спр.
Р-7640 Примарія Кулевча (с. Колісне), оп. 1, 1941–1944, 11 спр.
Р-7641 Примарія Казач (с. Старокозаче) Лиманської вол., оп. 1, 1941–1944,
30 спр.
Р-7642 Примарія Кебабча (с. Широке) Тузлівської вол., оп. 1, 1941–1944,
19 спр.
Р-7643 Примарія Кляштиця (с. Вес. Долина) Волонтирівської вол., оп. 1, 1942–1944,
10 спр.
Р-7645 Примарія Манаш (с. Манаші) Байрамчанської вол., оп. 1, 1942–1944,
3 спр.
Р-7646 Примарія Мансбург (с. Олексіївка) Лиманської вол., оп. 1, 1941–1942,
1 спр.
Р-7647 Примарія Молдова, оп. 1, 1941–1944, 14 спр.
Р-7648 Примарія Мартаза (с. Рибальське) Тузлівської вол., оп. 1, 1941–1944,
23 спр.
Р-7649 Примарія Ніколаєнь (с. Миколаївка) Тузлівської вол. повіту Четатя-Албе,
оп. 1, 1941–1944, 18 спр.
Р-7650 Примарія Карагач – Ноул (с.Вишневе), оп. 1, 1941–1944, 12 спр.
Р-7651 Примарія Плетерешть (с. Плахтіївка) Байрамчанської вол., оп. 1, 1941–1944,
9 спр.
Р-7652 Примарія Пепушой (с. Переможне) Лиманської вол., оп. 1, 1941–1942,
4 спр.
Р-7653 Примарія Пошталь (с. Долинівка) Тузлівського пов., оп. 1, 1941–1944,
5 спр.
Р-7654 Примарія Пеулень (с. Петропавлівка) Волонтирівської вол., оп. 1, 1943–
1944, 7 спр.
Р-7655 Примарія Райлянка Байрамчанської вол., оп. 1, 1941–1943, 5 спр.
Р-7656 Примарія Сергеєшть (с. Сергіївка), оп. 1, 1941–1944, 9 спр.
Р-7657 Примарія Сеймень (с. Семенівка) Лиманської вол., оп. 1, 1941–1943,
7 спр.
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Р-7658 Примарія Софієнталь (с. Софіївка) Лиманської вол., оп. 1, 1941–1944,
8 спр.
Р-7659 Примарія Серерія (с. Жовтий Яр) Тузлівської вол., оп. 1, 1942–1943,
3 спр.
Р-7660 Примарія Шабо Лиманської вол., оп. 1, 1941–1944, 18 спр.
Р-7661 Примарія Штефенешть (с. Дальнічень) Волонтирівської вол., оп. 1, 1942–
1943, 4 спр.
Р-7662 Примарія Турлаки (с. Випасне) Лиманської вол., оп. 1, 1942–1944, 2 спр.
Р-7664 Примарія Тузли Тузлівської вол., оп. 1, 1941–1944, 22 спр.
Р-7665 Примарія Успенка (с.Успенівка) Байрамчанської вол., оп. 1, 1941–1944,
3 спр.
Р-7666 Примарія Фріденсфельд (с. Мирнопілля), оп. 1, 1941–1944, 4 спр.
Р-7667 Примарія Царичанка – Ноуе (с. Веселе), оп. 1, 1941–1944, 9 спр.
Р-7668 Примарія Царичанка-Веке (с. Стара Царичанка, с. Богунське), оп. 1,
1941–1944, 6 спр.
Р-7669 Примарія Фараонь (с. Фараонівка) Волонтирівської вол., оп. 1, 1942–1944,
3 спр.
Р-7670 Примарія Фрумушика–Веке (с. Старосілля) Волонтирівської вол., оп. 1,
1941–1943, 3 спр.
Р-7671 Примарія Хофнунгсталь (с. Надеждівка), оп. 1, 1941–1944, 5 спр.
Р-7672 Примарія Ярослава (с. Ярославка) Байрамчанської вол., оп. 1, 1941–1942,
1 спр.
Р-7678 Примарія Камчик (с. Заря) Тетерештської вол. Кілійського пов., оп. 1,
1941–1944, 32 спр.
Р-7679 Примарія Карамахмет (с. Шевченкове) Кілійської вол. Кілійського пов.,
оп. 1, 1941–1944, 60 спр.
Р-7681 Примарія Михайлень (с. Михайлівка) Тетерештської вол., оп. 1, 1941–1944,
60 спр.
Р-7682 Примарія Чишниле (с. Струмок), оп. 1, 1941–1943, 15 спр.
Р-7683 Примарія Голиця Болградської вол. Ізмаїльського пов., оп. 1, 1941–1943,
15 спр.
Р-7685 Примарія Карагач (с. Нагірне) Ренійської вол. Ізмаїльського пов., оп. 1,
1941–1944, 6 спр.
Р-7686 Примарія Табаки Болградської вол., оп. 1, 1941–1944, 6 спр.
Р-7689 Примарія Хасан-Аспага (с. Першотравневе) Ізмаїльської вол., оп. 1, 1942–
1944, 8 спр.
Р-7690 Примарія Акадол (с. Долинське) Ренійської вол. Ізмаїльського пов., оп. 1,
1941–1942, 3 спр.
Р-7759 Примарія Минчуна (с. Слобідка) Тараклійської вол. Тичинського пов.,
оп. 1, 1943, 1 спр.
Р-7760 Примарія Черемурза (с. Надрічне) Тараклійської вол. Тичинського пов.,
оп. 1, 1942–1943, 1 спр.
Р-7761 Примарія Куруджика (с. Суховате) Чимишлійської вол. Тичинського пов.,
оп. 1, 1941–1943, 3 спр.

Повітові префектури
Ізмаїльська область в адміністративному відношенні була поділена на три
повіти: Ізмаїльський, Четатя-Албе (Акерманський) та Кілійський. Найвищим
адміністративним органом управління повіту були префектури, які підпорядковувалися Губернаторству Бессарабії. Діяльність префектури очолював префект. Цей
орган мав адміністративний та фінансовий відділи. В його руках були зосереджені
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всі важелі управління повітом, він працював у тісному контакті з поліцейськими
та жандармськими органами.

Директивні вказівки, інструкції Губернаторства Бессарабії, Міністерства
національної оборони та Ради Міністрів, Інституту статистики. Протоколи,
рішення префектури, відомості про особовий склад.
Р-7516 Кілійська повітова префектура, м. Кілія, оп. 1, 1941–1944, 162 спр.
Р-7526 Ізмаїльська повітова префектура, м. Ізмаїл, оп. 1, 1941–1944, 122 спр.; оп. 2,
1941–1944, 150 спр.
Р-7677 Префектура повіту Четатя-Албе (м. Білгород-Дністровський), оп. 1, 1942–
1944, 16 спр.

Волосні претури
Кожен повіт поділявся на волості, які управлялися волосними претурами.

Директиви, рішення, розпорядження, накази та інструкції Бессарабського
Губернаторства. Постанови, регламент примарій та претур. Листування з
фінансових та адміністративних питань. Документи з особового складу.
Циркуляри та накази Міністерства внутрішніх справ, Генерального штабу
Румунської армії. Донесення Ізмаїльського жандармського легіону. Протоколи засідань адміністративних конференцій.
Р-7517 Тетерешська волосна претура Ізмаїльського повіту (с. Татарбунари), оп. 1,
1941–1944, 60 спр.
Р-7520 Волонтирівська волосна претура повіту Четатя-Албе, оп. 1, 1941–1944,
60 спр.
Р-7528 Болградська волосна претура, оп. 1, 1941–1944, 44 спр.
Р-7529 Кілійська волосна претура, оп. 1, 1941–1944, 153 спр.
Р-7530 Ренійська волосна претура, оп. 1, 1941–1944, 83 спр.; оп. 2, 1941–1944,
23 спр.
Р-7531 Тарутинська волосна претура Кілійського пов., оп. 1, 1941–1944, 32 спр.
Р-7625 Ізмаїльська волосна претура, оп. 1, 1941–1944, 18 спр.
Р-7628 Байрамчанська (с. Миколаївка-Новоросійська) волосна претура повіту
Четатя-Албе, оп. 1, 1941–1944, 24 спр.
Р-7644 Лиманська волосна претура повіту Четатя-Албе, оп. 1, 1941–1944, 14 спр.
Р-7663 Тузлівська волосна претура повіту Четатя-Албе, оп. 1, 1941–1944, 22 спр.

2. Поліцейські, жандармські, судові,
прокурорські та інші установи
Пости і секції повітових жандармських легіонів
Пости і секції повітових жандармських легіонів виникли на території Ізмаїльської області у період румунської окупації 1918–1940 рр. і були відновлені в
1941–1944 рр.
Жандармські пости були органами поліції на території села. Кожен пост
поширював свою діяльність тільки на територію села, де він знаходився, та носив
його назву. Кілька жандармських постів об’єднувались у секції. І пости, і секції
підпорядковувалися повітовому легіону, що був названий жандармським та носив
назву села. Виконували функції адміністративної поліції, судової поліції та поліції
безпеки.
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Залікова книжка по спеціальній підготовці жандарма; наглядова справа
на чини легіонерської партії, протоколи про пограбування солдатами німецької армії.
Р-7497 Пост Ізмаїльського повітового жандармського легіону в с. Долукіой (с. Богате) Ізмаїльського пов., оп. 1, 1941–1944, 1 спр.
Р-7499 Пост Кілійського повітового жандармського легіону в с. Тетерешть (с. Татарбунари) Кілійського пов., оп. 1, 1942–1943, 1 спр.
Р-7500 Пост Кілійського повітового жандармського легіону в с. Дюльмені (с. Яровоє) Кілійського пов., оп. 1, 1941–1944, 3 спр.
Р-7501 Пост Кілійського повітового жандармського легіону в с. Красна (с. Красне)
Кілійського пов., оп. 1, 1944, 2 спр.
Р-7502 Секція Кілійського повітового жандармського легіону в с. Тарутине Кілійського пов., оп. 1, 1944, 1 спр.
Р-7503 Пост Кілійського повітового жандармського легіону в с. Купорань (с. Рівне)
Кілійського пов., оп. 1, 1944, 2 спр.
Р-7504 Пост Кілійського повітового жандармського легіону в с. Тарутине Кілійського пов., оп. 1, 1944, 15 спр.

Судові установи
(прокуратура, трибунали)
З перших днів повторної окупації Бессарабії в 1941 р. румунська влада почала
відновлювати свої органи державного управління. Прокуратури та трибунали були
засновані як судові інстанції. Вони відповідали за нагляд за дотриманням окупаційних законів, правопорядку, ведення слідства по кримінальних та цивільних справах з подальшою передачею їх судовим органам, стежачи за виконанням судових
рішень та вироків.

Циркуляри Міністерства юстиції. Листування з поліцейськими та жандармськими органами, матеріали про розслідування тяжб, відомості про
засуджених. Помісячні відомості про політичний та моральний настрій
населення. Справи щодо призначення опікунів та адміністраторів на майно
репресованих органами радянської влади. Листування по кадрах. Списки
з особового складу.
Р-7511 Прокуратура трибуналу повіту Четатя-Албе (м. Білгород-Дністровський)
Ізмаїльської області, оп. 1, 1941–1944, 3 спр.
Р-7512 Прокуратура Лиманського р-ну (м. Білгород-Дністровський), оп. 1, 1944,
2 спр.
Р-7518 Кілійський повітовий трибунал, м. Кілія, оп. 1, 1942–1944, 194 спр.
Р-7519 Прокуратура Кілійського повітового трибуналу, м. Кілія, оп. 1, 1941–1943,
4 спр.
Р-7622 Ізмаїльський повітовий трибунал, м. Ізмаїл, оп. 1, 1941–1944, 375 спр.
Р-7623 Прокуратура Ізмаїльського повітового трибуналу, м. Ізмаїл, оп. 1, 1941–
1944, 10 спр.
Р-7673 Повітовий трибунал Четатя-Албе (м. Білгород-Дністровський) Ізмаїльської
області, оп. 1, 1942–1944, 2 спр.

Змішані суди
Змішані суди підпорядковувались Ізмаїльському повіту.

Накази Губернаторства Бессарабії та Міністерства юстиції. Листування
із судовими та поліцейськими органами, з примаріями та повітовим три-
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буналом. Відомості про видачу заробітної плати. Особисті справи та журнали реєстрації кримінальних та цивільних справ. Акти щодо звинувачення
громадян, підозрюваних у комуністичній діяльності.
Р-7624 Кілійський змішаний суд, м. Кілія Кілійського пов., оп. 1, 1942–1944,
27 спр.
Р-7674 Змішаний суд Четатя-Албе (м. Білгород-Дністровський) Ізмаїльської
області, оп. 1, 1942–1943, 1 спр.
Р-7675 Байрамчанський сільський суд, с. Байрамча (Миколаївка-Новоросійська)
пов. Четатя-Албе, оп. 1, 1941–1944, 50 спр.
Р-7676 Тетерештський сільський суд, с. Тетерешть (с. Татарбунари) Кілійського пов.,
оп. 1, 1941–1942, 3 спр.
Р-7695 Ізмаїльський змішаний суд, м. Ізмаїл, оп. 1, 1941–1944, 116 спр.
Р-7697 Болградський змішаний суд, м. Болград Ізмаїльського пов., оп. 1, 1941–
1944, 92 спр.

Поліція повітових міст та міські комісаріати поліції
Повітові управління поліції та комісаріати поліції виникли у 1941 р.
Міські комісаріати поліції підпорядковувалися поліції повітових міст, останні –
Бессарабському окружному інспектору поліції.

Накази, розпорядження Міністерства внутрішніх справ Румунії, Кишинівського інспектора поліції. Відомості про партію легіонерів, про український національний рух, про релігійні секти та “зрадників батьківщини”.
Відділи адміністративної поліції, сигуранци, судової поліції. Листування з
Кишинівським окружним інспектором. Відомості з особового складу.
Р-7524 Вилківський міський комісаріат поліції, м. Вилково, оп. 1, 1941–1944,
14 спр.
Р-7525 Ізмаїльське повітове управління поліції м. Ізмаїл, оп. 1, 1941–1944, 219 спр.;
оп. 2, 1941–1944, 14 спр.
Р-7621 Ренійський повітовий комісаріат поліції, м. Рені Ізмаїльського пов., оп. 1,
1941–1944, 375 спр.
Р-7687 Поліцейське управління пов. Четатя-Албе (м. Білгород-Дністровський)
Ізмаїльської області, оп. 1, 1941–1944, 852 спр.
Р-7688 Кілійське повітове поліцейське управління, м. Кілія, оп. 1, 1941–1944,
680 спр.

Ф. Р-7498, 35-й артилерійський полк румунської армії
оп. 1, 1943, 1 спр.
Матеріали про притягнення до судової відповідальності за самовільний
вихід з румунської армії в 1940 р.
Ф. Р-7509, Ізмаїльський повітовий жандармський легіон
оп. 1, 1941–1943, 1 спр.
Створений у березні 1918 р. та ліквідований у травні 1940 р. Поновлений
у 1941–1944 рр. Підпорядковувався Кишинівському інспектору. Здійснював
керівництво та контроль за діяльністю сільських жандармських секцій та постів.
Втілював у життя постанови адміністративних і судових органів по політичних та
кримінальних справах.

Копії наказів військового Міністерства Генерального штабу. Відомості
з особового складу.
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Ф. Р-7521, 20-й охоронний батальйон 15-ї піхотної
румунської дивізії
оп. 1, 1942–1944, 58 спр.
Копії наказів військового Міністерства Генерального штабу. Листування
з 15-ю піхотною дивізією. Відомості з особового складу.
Ф. Р-7522, Кілійський призовний пункт, м. Кілія
оп. 1, 1941–1944, 96 спр.
Циркуляри, директиви, накази Міністерства національної оборони,
Міністерства внутрішніх справ Генерального штабу, 3-го територіального
корпусу, інструкції Кілійського призовного повіту. Листування із 3-м
територіальним корпусом та військово-територіальними органами Румунії,
з редакціями військових журналів.
Відомості з особового складу.

Ф. Р-7684, Кілійський військовий гарнізон, м. Кілія
оп. 1, 1941–1944, 4 спр.
Кілійський військовий гарнізон займався забезпеченням гарнізонної служби,
виявленням та розшуком радянських розвідників та парашутистів.

Копії наказів Міністерства національної оборони про боротьбу з комуністичним рухом, плани діяльності із забезпечення внутрішнього порядку,
звіти про матеріальний стан гарнізону, списки особового складу військових
органів.

Ф. Р-7691, Болградський міський комісаріат поліції
оп. 1, 1941–1944, 81 спр.
оп. 2, 1941–1944, 24 спр.
Утворений у липні 1941 р. Займався розшуком і наглядом за діяльністю “українських націоналістів” та українським населенням, а також за підозрюваними
в комуністичній діяльності. Здійснював нагляд за антирумунськи настроєними
особами, проводив боротьбу з релігійними сектами, конфісковував майно. Здійснював нагляд за українськими, болгарськими та мадярськими націоналістами,
особами, підозрюваними в крадіжках та злочинах.

Накази й інструкції Генерального директорату Кишинівського окружного інспектора поліції. Листування з поліцією м. Ізмаїла. Рапорти комісаріату поліції. Журнали обліку радянських військовополонених; короткі
історичні відомості про діяльність партії “Залізна гвардія”. Особові справи
агентів поліції. Відомості про події в м. Болграді; документи з особового
складу Болградського міського комісаріату поліції.

3. Установи землеробства,
державного майна, торгівлі,
промисловості та фінансів
Фінансові адміністрації
Виникли на території м. Ізмаїла у серпні 1941 р., підпорядковувались Ізмаїльським повітам.
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Накази та постанови про нарахування та виплату платні робітникам і
службовцям промислових, торгових підприємств, закладів та шкіл. Листування з Міністерством фінансів. Протоколи приймання-передавання діловодства. Особисті справи службовців фінансових адміністрацій.
Р-7692 Ізмаїльська повітова фінансова адміністрація, м. Ізмаїл, оп. 1, 1941–1944,
282 спр.
Р-7693 Кілійська повітова фінансова адміністрація, м. Кілія, оп. 1, 1941–1944,
48 спр.
Р-7702 Фінансова адміністрація повіту Четатя-Албе (м. Білгород-Дністровський)
Ізмаїльської області, оп. 1, 1942–1943, 2 спр.
Р-7704 1-е Ізмаїльське міське відділення фінансової адміністрації Ізмаїльського
повіту, м. Ізмаїл, оп. 1, 1942–1944, 4 спр.

Повітові торгово-промислові палати директорату
Створені у серпні 1941 р., підпорядкувались Ізмаїльському повіту.

Листування між торгово-промисловими палатами та з Кишинівським
директоратом Національної економіки, а також з Кілійською та Ізмаїльською
префектурою і примаріями. Накази та вказівки Бессарабського Губернаторства
про проведення збору пожертв. Документи про нарахування заробітної
плати. Звіт про економічне становище Ізмаїльського повіту. Алфавітні
списки власників торгових і промислових підприємств та торговців.
Р-7694 Кілійська повітова торгово-промислова палата директорату національної
економіки Бессарабського Губернаторства, оп. 1, 1941–1944, 35 спр.
Р-7699 Ізмаїльська повітова торгово-промислова палата директорату національної
економіки Бессарабського Губернаторства, оп. 1, 1941–1944, 15 спр.

Ф. Р-7523, Кілійський територіальний
експлуатаційний центр, м. Кілія
оп. 1, 1942–1944, 2 спр.
Листування з господарських питань та відомості з особового складу.

Ф. Р-7527, 3-тє відділення повітової
фінансової адміністрації Четатя-Албе в с. Тузли
оп. 1, 1942–1943, 2 спр.
Найвищим адміністративним органом управління повіту була префектура.
На правах дорадчого органу при префектурі діяла Рада префектури, до складу
якої входив фінансовий адміністратор.

Відомості про збирання податків. Список підприємців та фінансових
контролерів.

Ф. Р-7706, Ренійське портове управління
Генерального інспекторату навігації і портів
оп. 1, 1941–1944, 5 спр.
Протоколи начальника порту про інспекторські перевірки роботи службовців порту. Відомості про виплату зарплати службовцям Ренійського
портового управління.
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Ф. Р-7707, Ізмаїльська секція Кишинівського комісаріату
фінансового контролю “Гарда Фінангаре”
оп. 1, 1941–1944, 20 спр.
Циркуляри Міністерства фінансів. Протоколи інспекторських перевірок.
Звіти про роботу Ізмаїльської секції. Відомості про виплату зарплати.
Списки службовців, посвідчення про відрядження.

Ф. Р-7756, Кілійська повітова сільськогосподарська палата
директорату землеробства та державного
майна Бессарабії
оп. 1, 1941–1944, 31 спр.
Листування з префектурою, примаріями Кілійського повіту та поліцією.
Накази Кілійського директорату землеробства. Звіт про роботу Кілійської
сільськогосподарської палати. Відомості щодо виплати заробітної плати.
Списки службовців. Особові справи на робітників.

Ф. Р-7762, 4-е Ренійське відділення Ізмаїльської повітової
фінансової адміністрації
оп. 1, 1943, 1 спр.
Відомість на оплату відряджень співробітникам відділення за вересень
1943 р.

4. Установи освіти
та охорони здоров’я
Р-7700, 5-а санітарна дільниця Ізмаїльського
повітового санітарного відділу
оп. 1, 1941–1943, 2 спр.
Створена у серпні 1941 р., займалася санітарною роботою в с. Дженерал Авереску Бабель (с. Озерне). Завершила своє існування в березні 1943 р.

Накази та директивні вказівки Бессарабського Губернаторства, Ізмаїльського повітового санітарного відділу. Списки з особового складу.

5. Установи зв’язку та інформації
Ф. Р-7505, Кілійська повітова контора зв’язку Бессарабського
інспектора зв’язку
оп. 1, 1941, 1 спр.
Накази, розпорядження головного управління пошт та листування
з інспектором, відділеннями зв’язку про роботу. Відомості на виплату
заробітної плати службовцям контори.

Ф. Р-7506, Поштове відділення Ізмаїльської контори зв’язку
у м. Болграді
оп. 1, 1944, 1 спр.
Відомості на виплату заробітної плати за червень.
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Ф. Р-7515, Кілійський повітовий інформаційний центр
(центр по збиранню та передачі інформації
з протиповітряної оборони повіту), м. Кілія
оп. 1, 1943–1944, 8 спр.
Накази штабу румунської протиповітряної оборони та Кілійського
територіального округу про організацію роботи місцевої протиповітряної
оборони (про евакуацію родин командного складу). Інформаційні донесення
42-го дивізіону.
Ф. Р-7701, Поштове відділення Ізмаїльської повітової
контори зв’язку у с. Король Міхай
(після війни – с. Суворово Ізмаїльської області)
оп. 1, 1941–1943, 3 спр.
Засновано в роки окупації. Підпорядковувалось Ізмаїльській повітовій конторі
зв’язку.

Накази Головного управління пошт, окружного інспекторату зв’язку та
листування з Ізмаїльською повітовою конторою зв’язку. Списки з особового
складу.

Ф. Р-7703, Ізмаїльська повітова контора зв’язку
Бессарабського інспектора
оп. 1, 1941–1944, 11 спр.
Утворена у 1941 р., займалася керівництвом роботою поштових відділень.
Припинила своє існування в 1944 р.

Накази Головного управління пошт і окружного інспекторату. Розпорядження Бессарабського окружного інспекторату зв’язку, листування з
поштовими відділеннями. Списки службовців поштових відділень. Відомості
на виплату заробітної платні.

6. Тюрми
Повітові в’язниці
Виникли у вересні 1940 р., підпорядковувалися Генеральному директорату
в’язниць. Припинили діяльність у грудні 1944 р.

Листування з Генеральним директоратом в’язниць. Накази Бессарабського
Губернаторства. Листування з префектурою і примарією, списки службовців
та відомості на виплату заробітної плати. Списки заарештованих.
Р-7709 Кілійська в’язниця, м. Кілія Кілійського пов., оп. 1, 1941–1944, 22 спр.
Р-7754 В’язниця пов. Четатя-Албе (м. Білгород-Дністровський) Ізмаїльської
області, оп. 1, 1941–1944, 10 спр.
Р-7755 Ізмаїльська в’язниця, м. Ізмаїл, оп. 1, 1941–1944, 4 спр.

7. Релігійні установи
Ф. Р-7514, Протопопія 1-го округу Кілійського повіту, м. Кілія
оп. 1, 1941–1944, 1 спр.
Рапорти священиків про проведені у церквах служби.
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В. СОЛОДОВА
ДОКУМЕНТИ ОДЕСЬКОГО
ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ:
КОРОТКА ДОВІДКА
На сьогодні зібрання музею, створеного на основі Музею героїчної
оборони Одеси, налічує більш як 50 тематичних колекцій і добірок документальних джерел та близько 100 персональних справ учасників Другої
світової війни. Основну частину серед них складають документи, пов’язані
з обороною Одеси в 1941 р. Це довідки, посвідчення, нагородні документи,
рішення та постанови державних і партійних органів, накази командування,
списки особового складу військових підрозділів і підприємств м. Одеси,
спогади та щоденники учасників подій (більш як 1200 од. зб.).
Наступна група документів відображає період окупації Одеси (1941–
1944) і підпільно-партизанський рух у місті та області. Серед них – накази і
звернення окупаційних властей, особові документи партизанів і підпільників,
листівки, спогади учасників руху Опору (понад 500 од. зб.).
До групи документів періоду звільнення Одеси в 1944 р. та завершального етапу Другої світової війни входять: копії наказів радянського командування, особисті документи і спогади учасників цих подій, матеріали військовополонених, свідчення про терор і руйнування, матеріали про допомогу
жителів визволеного міста фронту (близько 250 од. зб.).
Періоду Другої світової війни стосуються також такі добірки: фронтові
листи (130 од. зб.), народна поетична творчість (46 од. зб.), анкети учасників
Другої світової війни (1070 од. зб.).
Фотоматеріали складають понад 3200 одиниць зберігання. Серед них –
портрети (1940 од. зб.), жанрові й батальні (460 од. зб.), а також видові
(536 од. зб.) фотографії.
Серед образотворчих матеріалів, присвячених темі Другої світової війни, вирізняються твори художників – очевидців подій. Це добірки малюнків
учасників оборони Одеси в 1941 р. Л. Сойфертіса й А. Постеля, жителів
міста періоду окупації А. Чемісова і Т. Романової, альбом малюнків одеських художників, які зафіксували руйнування в місті.

© В. Солодова, 2005
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О. БІГДАН, З. ЯНЕНКО
КОЛЕКЦІЇ ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАРХІВУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Поміж документів Державного архіву Полтавської області зберігаються
колекції з історії Другої світової війни, які зібрано архівом у повоєнний
час.
Подаємо огляд складу і змісту цих колекцій у порядку наростання
номерів фондів.
Ф. р. – 4091 Листи радянських громадян Полтавської області з німецькофашистської каторги 1942–1943 рр. 5996 справ
Колекція має 22 описи.
Опис № 1 – 1903 справи за 1943 р. Листи сформовано у справи за
населеними пунктами адресатів. Один населений пункт – одна справа,
незалежно від кількості листів. В опису справи систематизовано по розділах
за алфавітом районів, у межах розділу – за алфавітом населених пунктів.
За цим же принципом сформовано й систематизовано справи опису
№ 22 – 1008 справ за 1942–1943 рр., але цей опис охоплює листи осіб, які
служили в німецькому війську.
Описи № 2–21 – це 3376 справ за 1942–1943 роки. До описів включено
листи, сформовані у справи за прізвищами адресантів і систематизовані
по районах, до яких адресувалися листи. Кожен опис – це окремий район;
у межах опису систематизацію справ проведено за алфавітом прізвищ
адресантів.
Листи є цінним джерелом до вивчення окупаційного режиму, зокрема
документи висвітлюють історію перебування юнаків і дівчат на примусових
роботах у Німеччині, містять анкетні відомості українських остарбайтерів,
відомості про те, на яких роботах вони використовувались, а також умови
їхніх життя та праці (розпорядок дня, якість харчування тощо).
Листи дають уявлення про ставлення населення Рейху до остарбайтерів,
психологічний стан авторів листів.
Поміж листів є чимало фотографій, які засвідчують зовнішній вигляд
остарбайтерів, їх фізичний стан, є певним джерелом відомостей про побут
примусових працівників.
Ф. р. – 8676 Колекція періодичних видань, наказів, розпоряджень,
листівок, плакатів, брошур та ін. періоду тимчасової
німецько-фашистської окупації України 1941–1944 рр.,
395 справ.
Колекція має 2 описи.
До опису № 1 внесено 114 справ за 1941–1943 рр., мова документів –
німецька. Справи сформовано за номінальною ознакою і систематизовано
в опису за значимістю документів. Опис має додаткову графу – “анотація
документів”, в якій коротко викладається їхній зміст.
© О. Бігдан, З. Яненко, 2005
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Незначну кількість справ складають листівки радянського військового
командування німецькою мовою із закликами до німецьких вояків здаватись
у полон.
Основний масив – це документи окупаційної влади: розпорядження
рейхскомісара України, обіжники рейхскомісаріату, офіційні повідомлення
Вермахту, інформаційні листки групи Центральної інформації про політику
на Сході, постанови головнокомандувача групи військ на Україні.
Цікавими є дані про окуповані німцями території, зокрема Полтавщину,
про її населення, господарство, розвиток культури, освіти, проект нового
територіального устрою краю в межах Київської генеральної округи.
Полтавщина визначалася як ринок сировини, пряжі, коней. Постанови
рейхскомісаріату дають уявлення про аграрну політику німецької влади,
діяльність промислових підприємств, банків, про ціноутворення, організацію
роботи транспорту та зв’язку, реформи в галузі освіти, зокрема створення
шкіл з восьмирічним навчанням для дітей німецького походження.
До опису № 2 включено 281 справу за 1941–1943 рр., мова – українська.
Справи згруповано у два розділи: 1. Часописи, брошури, книги; 2. Постанови, розпорядження, оголошення, листівки. До першого розділу
ввійшли друковані видання періоду окупації, зокрема: підручники для
місцевих шкіл “Рідне слово” – буквар, “Рідне слово” – читанка, “Малий
Кобзар”, Педагогічний інформаційний бюлетень, антирадянські агітаційні
брошури. Більш інформаційними є справи другого розділу, бо вони містять
організаційно-розпорядчі документи місцевих органів окупаційної влади.
Накази місцевих комендантів, зокрема про заборону самовільного
повернення колишніх куркульських господарств їхнім власникам, про
здачу сільгосппродукції для потреб німецької армії, розвиток тваринництва,
постанови місцевих управ про організацію польових робіт, про санітарний
стан населених пунктів, про участь населення в громадських роботах та ін;
оголошення про смертну кару за саботаж розпоряджень окупаційної влади,
за зберігання зброї, “за порушення спокою та безпорядки”, про реєстрацію
місцевого населення, введення трудової повинності населення у східних
областях, мобілізацію молоді на роботи до Рейху та ін.
Документи колекції розкривають механізм управління окупованим
краєм, становище місцевого люду, подають окремі факти спротиву окупантам.
У 1980–1991 рр. секретар ради ветеранів Полтавського танко-технічного
училища (ПТУ) та Зведеного полку училища А. М. Ульянченко передав до
держархіву області документи, зібрані радою ветеранів, які було сформовано
в окрему колекцію, а саме:
Ф. р. – 8910 Колекція документів ветеранів Полтавського танко-технічного училища (ПТУ) та Зведеного полку училища,
зібрана А. М. Ульянченком, 1939–1991 рр., 146 справ.
Колекція має 3 описи.
До опису № 1 увійшли документи з історії створення Полтавського
танко-технічного училища (ПТУ) і Зведеного полку училища, а також
документи ради ветеранів ПТУ – 60 одиниць зберігання за 1939–1980 рр.,
із них 8 – фотодокументи. Справи згруповано в 4 розділи:
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1. Документи, які відбивають історію Полтавського танко-технічного
училища і Зведеного полку училища;
2. Документи про діяльність ради ветеранів ПТУ;
3. Листи ветеранів училища і Зведеного полку;
4. Фотодокументи.
За цими джерелами можна простежити історію створення училища,
бойовий шлях Зведеного полку. Збереглися схеми бойових дій (спр. 1),
виписка із бойових наказів (спр. 2), щоденник М. С. Косорукова – бійця
Зведеного полку (спр. 8) та ін.
До другого розділу ввійшли документи про діяльність ради ветеранів,
зокрема плани зустрічі ветеранів, їхні списки, листування з архівом
Міністерства оборони тощо.
Третій розділ опису – це повоєнні листи ветеранів ПТУ, колишніх
курсантів і командирів училища із спогадами про бойовий шлях.
До четвертого розділу віднесено фотодокументи. Цікавими є фотографії,
датовані 1940–1941 рр., у т. ч. курсантів Полтавського танко-технічного
училища (спр. 40), групи комскладу ПТУ – учасників боїв із загарбниками
(спр. 41), а також повоєнні знімки ветеранів.
До другого опису включено 40 справ за 1980–1985 рр. Це листи
ветеранів училища до секретаря ради ветеранів ПТУ А. М. Ульянченка.
Документи оформлено у справи за авторською ознакою і систематизовано
в опису за алфавітом адресантів. Листи розповідають про навчання в ПТУ,
про формування полку, про участь у кровопролитних боях з нацистами
влітку – восени 1941 р. під Кременчуком і Дніпропетровськом, про оборону
Кавказу в 1941 р. (спр. 1, 13, 16, 20).
Третій опис – це 60 справ за 1942–1991 рр., облікові картки, списки
колишніх курсантів училища та бійців Зведеного полку; оригінали
документів рядового автороти училища Петра Падалки за 1942 р., документи
про Героїв Радянського Союзу – випускників училища та ін.
У 70–90 рр. минулого століття працівники архіву провадили збір
спогадів очевидців та учасників найважливіших подій Другої світової
війни. Документи, що надійшли на зберігання, було оформлено в окрему
колекцію, а саме:
Ф. р. – 9075 Колекція документів полтавчан – учасників Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., 22 справи.
Колекція має 4 описи.
До першого опису ввійшли документи Артемія Івановича Холодного –
кавалера 3-х орденів Червоного прапора, гвардії полковника, учасника
визволення м. Кременчука Полтавської області, який загинув 29 вересня
1943 р. і похований у Полтаві. До складу колекції ввійшли 10 справ за 1930,
1941–1943, 1984–1986 рр. на паперовій основі, сформовані за номінальною
ознакою, а також 5 справ фотодокументів.
Найціннішими і найцікавішими є листи Артемія Івановича з фронту,
адресовані дружині, Неллі Петрівні, та дітям (спр. 3), а також листи товариша по службі І. Б. Поспєлого про останні години життя командира,
адресовані вдові А. І. Холодного (спр. 4), фронтові фотографії полковника
(спр. 6–9).
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Другий опис охоплює документи Миколи Сидоровича Руденка – ветерана 95-ї гвардійської Полтавської стрілецької дивізії, учасника боїв за визволення Полтавщини. До опису ввійшли 4 справи (1943–1986), сформовані
за номінальною ознакою.
Це листи Руденка з фронту до матері, Марії Гнатівни, написані в
1943–1945 рр. (спр. 1), його спогади про бої на Полтавщині (спр. 2) та ін.
У третьому опису зосереджено документи фронтовиків та підпільників.
Документи сформовано у 5 справ за авторською ознакою та систематизовано
за алфавітом (справи за 1941–1995 рр.)
Найцікавішими є спогади гвардії полковника Григорія Івановича Кулика
(спр. 2), щоденник Пилипа Івановича Фатюшина, бійця винищувального
батальйону м. Лівни за 1941–1949 рр. (спр. 4, 5), лист Євгена Кириловича
Овсія зі спогадами про дії підпільної групи м. Полтави (спр. 3), документи
особистого характеру та ін.
Четвертий опис складають документи учасника війни Федора Микитовича Собка. До нього ввійшли 3 справи за 1943, 2002 рр., які сформовані
за видами документів, що систематизовані за хронологією. Спогади
Ф. М. Собка цікаві відомостями про формування маршових рот.
Вищеназвані колекції документів є цінним джерелом з історії війни,
їхнє введення до наукового обігу розширить можливості наукових досліджень.
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Л. ЛЕОНОВА
ФОНДИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЕРІОДУ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Рівненська область була окупована в червні–липні 1941 р.; на її території
окупанти ввели новий адміністративно-територіальний поділ. Місто Рівне з
1 вересня 1941 р. було оголошено центром Рейхскомісаріату України, який
складався із 6-ти генеральних округ. Територія Рівненської області разом з
територіями Волинської та Кам’янець-Подільської областей була включена
до складу генеральної округи Волинь – Поділля з центром у м. Луцьку.
Територія цієї округи ділилася на головні округи. Рівненська область увійшла до складу Луцької головної округи, яка, у свою чергу, складалася з
округів. На території Рівненської області було 5 округ з центрами у містах
Дубно, Здолбунів, Костопіль, Рівне, Сарни. У 1943 р. Здолбунівську округу
було ліквідовано і включено до складу Рівненської округи.
Було створено мережу установ німецької цивільної адміністрації: в
округах її представляли окружні комісари, в містах – окружних центрах –
міські комісаріати на чолі з особами німецької національності.
Почала діяти й так звана українська допоміжна адміністрація – окружні,
районні, міські та сільські управи. Весною 1942 р. окружні управи було
перетворено на українські загальні відділи окружних комісаріатів.
Нижче публікується перелік документів з фондів Державного архіву
Рівненської області, що висвітлюють події часів Другої світової війни,
насамперед окупаційного періоду.

Фонди гебітскомісаріатів: Здолбунівського,
Клеванського, Костопільського, Рівненського.
1941–1943
Директива про скликання всіх вищих державних діячів для проведення
конгресу в канцелярії А. Гітлера; розпорядження Гітлера про охорону
військового господарства; розпорядження рейхскомісара східних областей
про постачання німців у районах бойових дій; документи про призначення
гебітскомісарів України, розпорядження генерального комісара Волині й
Поділля, гебітскомісарів; карта території Костопільського гебітскомісаріату;
вироки військово-польового суду; проект розпорядження Рівненського
гебітскомісара про колишню державну власність в області, розпорядження
про відміну податку з населення німецької національності, накази про
переселення євреїв до гетто; постанова Костопільського гебітскомісара
про порядок стягнення податків з населення; звіти про роботу районних
управ; повідомлення телеграфного агентства Німеччини; видання української прес-служби Волині – Поділля; німецькі листівки; урядовий
вісник гебітскомісаріату в м. Рівне, список штабів і військових частин,
що знаходяться в м. Рівне, накази по Рівненській комендатурі; документи
© Л. Леонова, 2005
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єврейської ради; списки будинків, в яких проживали євреї; план табору для
військовополонених № 360 у м. Рівне; звіти районних управ про роботу
підприємств; повідомлення старост про роботу шкіл; списки підприємств,
установ м. Рівне, інших населених пунктів, підприємств з видобування
корисних копалин у Костопільському районі; списки населення, працівників
гебітскомісаріатів, залізниці, майстерень СС, фірм “Юнг”, “Теодор Прейзингер”, “Гунтер” тощо, товариства “Червоного Хреста”, німецьких та
українських установ, організацій та підприємств, правила прийому до числа
фольксдойче, списки фольксдойче; відомості про кількість населення в
районах області; звернення до українського народу митрополита Полікарпа;
короткий історичний огляд православної церкви, характеристика єпископів
України; репертуари театрів, календар виставок; касові документи Рівненської міської та районних управ, відомості на отримання заробітної плати
військовослужбовцями, працівниками інших установ, відношення про
видачу дозволу на проживання в м. Рівне, заяви на одержання продуктових
карток; відомості про захворюваність на епідемічні хвороби на території
районів.

Фонди окружних управ:
Дубенської, Рівненської, Костопільської. 1941
Листування з Рівненською районною управою з організаційних
питань за 1941 р. Списки працівників управ, мешканців округ, власників
нерухомого майна.

Районні управи, 18 фондів.
1941–1944
Постанова Рейхскомісара України про зміну кордонів між Рівненським,
Костопільським і Луцьким округами. Оголошення, розпорядження Рівненського гебітскомісара, Рівненської окружної управи, районних управ.
Листування з Рівненським гебітскомісаріатом з різних питань. Протоколи
засідань сільських управ, заяви мешканців району на видачу продуктів,
списки працівників установ та організацій, населення, в т. ч. німців, євреїв,
циган тощо, платників податків, мобілізаційні списки осіб, призначених
для відправлення на роботу до Німеччини, військовополонених. Звіти
про роботу районних управ, про виконання зернопоставок, посіви озимих
культур, урожай, про прибутки та видатки районних управ. Донесення голів
управ, старост сіл про події в селах. Статистичні відомості про кількість
засіяної землі, населення. Документи про примусову працю та покарання
за відмову працювати на німців. Бухгалтерська документація районних
управ.

Міські управи, 6 фондів.
1941–1943
Розпорядження гебітскомісаріатів, районних управ про виконання
обов’язкових сільгосппоставок, накази та розпорядження голів міських
управ, протоколи засідань Рівненської міської управи. Документи про
діяльність управ та їхніх відділів (листування, звіти про роботу, списки
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працівників), вказівки міськуправ про виселення жителів єврейської національності у спеціально відведені місця, про збір у населення худоби для
потреб німецької армії. Списки населення міст, фольксдойче, платників
податків, власників будинків, працівників організацій і підприємств, військовополонених табору № 2 м. Рівне. Відомості на видачу заробітної плати
працівникам установ і підприємств. Заяви жителів міст щодо отримання
ними посвідчень особи, про прийом на роботу, видачу продуктів, дозвіл
на користування електроенергією, на отримання квартир, матеріальної
допомоги, палива тощо. Відомості про наявність землі під посіви. Особові
справи працівників управ.

Бургомістри м. Рівне:
німецький та український комісарничий.
1941–1943
Накази, розпорядження про організацію праці, охорону електростанції,
правила користування водопроводом, вивезення євреїв на щоденні
роботи, покарання євреїв за відсутність на одязі розпізнавальних знаків,
про накладання штрафів на жителів міста за порушення правил адміністративного порядку. Документи про розподіл харчових продуктів серед
німців і місцевого населення, стягнення податків. Заяви жителів міста про
прийом на роботу.

Сільські управи: с. Пермінка
Костопільського району, с. Золотіїв
Рівненського району. 1941–1943
Розпорядження вищестоящих організацій про здавання зерна, стягнення
податків. Списки господарств із зазначенням плану сільгосппоставок.
Порядок денний зборів сільських старшин Рівненського району.

Межиріцький мировий суд. 1942–1943
Кримінальні та цивільні справи, розглянуті судом.

Рівненський міський відділ охоронної поліції.
1942–1943
Інструкція про охорону міст Рівне та Здолбунів. Місячні донесення.
Списки працівників поліції. Довідки на прописку особам, які приїхали до
м. Рівне.

Клеванська районна ортскомендатура. 1941
Розпорядження про здавання зброї, золота єврейським населенням,
видачу особових посвідчень.

Окружні біржі праці: Клеванська,
Костопільська, Рівненська.
1941–1944
Картки на осіб, зареєстрованих на біржах. Касові документи Костопільської біржі.
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Головна дирекція залізниць півдня,
ст. Здолбунів. 1942
Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям,
довідки з місця роботи працівників станції Клевань.

Промисловість представлена фондами
Бабино-Томахівського цукрового заводу
Гощанського району, пивовареного заводу
с. Квасилів Здолбунівського району,
пивовареного заводу № 4 м. Рівне, філії об’єднання
млинів Волині, Квасилівського млина,
Рівненської окружної друкарні товариства
“Преса України”. 1941–1943
Документи про виробничу діяльність підприємств, списки працівників,
відомості на виплату заробітної плати. Розпорядження, оголошення
Рівненського гебітскомісара, програми театру в м. Рівне, надіслані до друку
до окружної друкарні. Списки млинів.

Заготівля, збут, лісове господарство представлені
фондами Рівненської обласної контори із заготівлі сіна
в м. Рівне, філії зернового центру України в м. Рівне,
Гощанської районної станції центру закупки та збуту
сільгосппродуктів на Україні. 1941–1943
Звіти про роботу, фінансові звіти. Заяви громадян про прийом на роботу.
Листування з установами м. Рівне з господарських питань. Посвідчення,
видані працівникам установ, списки працівників. Ціни на продукцію.

Рокитнівський лісничий інспекторат
Дирекції державних лісів у м. Луцьк. 1941–1943
Розпорядження, вказівки генерального комісара Волині й Поділля про
заготівлю та вивезення лісоматеріалів, правила полювання на території Рейхскомісаріату. Заяви громадян про прийняття на роботу та їхні автобіографії.
Звіти про роботу лісництв. Списки лісопильних заводів, працівників
лісництва Рокитнівського району. Прейскурант цін на вивезення деревини.
Статистичні відомості про кількість звірів на території лісництва.

Навчальні заклади представлені фондами
двох початкових та чотирьох середніх спеціальних шкіл.
1941–1943
Класні журнали. Списки працівників, учнів шкіл. Протоколи засідань
екзаменаційних комісій.

Установи охорони здоров’я:
Фонди – окружний лікар у м. Рівне, дві лікарні в м. Рівне,
лікарня в м. Здолбунів, Тучинська районна аптека. 1941–1943
Звіти про роботу відділу охорони здоров’я в м. Рівне, районних
амбулаторій, Тучинської районної аптеки. Статистичні звіти про захво-
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рюваність у м. Рівне, звіти про поширення інфекційних хвороб. Списки
працівників медичних установ, приватних лікарів, членів товариства
“Червоний Хрест”, хворих.

Спілки, товариства:
Фонди – Український центральний
комітет допомоги бідним
і полоненим українцям в м. Рівне;
Місцева інституція самодопомоги Рівненського району;
Місцевий комітет самодопомоги в м. Костопіль.
1941–1944
Директиви, розпорядження комітетів самодопомоги з організаційних
питань, протоколи засідань, звіти про роботу. Заяви родичів про розшук
рідних, які знаходяться в таборах військовополонених, листування про
звільнення полонених. Списки членів інституцій самодопомоги по селах.
Списки непрацездатного населення Рівненського району; заяви на отримання
допомоги; списки осіб, які отримали допомогу.

Рівненське окружне товариство “Просвіта”.
1926–1943
Звернення до Рівненського гебітскомісаріату про дозвіл на проведення
конференції членів окружного товариства “Просвіта”, здійснення культурнопросвітницької діяльності. Протоколи організаційних зборів товариства
“Просвіта” в с. Даничів, заяви жителів сіл області про прийняття в члени
“Просвіти”. Списки працівників окружної та районних “просвіт”, акти перевірок фінансової діяльності окружного товариства “Просвіта”.

Товариство “Український хлібороб”
в м. Рівне. 1942
Листування з гебітскомісаріатом про реєстрацію товариства і надання
дозволу на заснування видавництва “Український хлібороб”.

Рівненський міський кооператив.
1941–1944
Статут Рівненського обласного Союзу кооператорів. Документи про
продовольче забезпечення населення міста, збирання податку на прибуток,
проведення інвентаризації товарів. Списки працівників установ, організацій
на отримання продовольчих товарів. Відомості про запаси харчових
продуктів.

Рівненське окружне церковне управління в м. Рівне.
1941–1943
Протоколи зборів. Книги реєстрації актів громадянського стану, документи про призначення й переміщення священиків, журнал реєстрації
прибутків української православної парафії в м. Рівне, списки духовенства
Рівненської області.
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Колекція листів радянських громадян, мешканців Рівненської
області, які були примусово вивезені на роботи до Німеччини.
1941–1943
Українське видавництво газети “Волинь” товариства
“Преса України”. 1941–1943
Розпорядження генерального комісара Волині та Поділля щодо
публікації в газеті статей, схема організації видавництва газети “Волинь”,
заяви жителів Рівненської області про розміщення в газеті оголошень,
списки та автобіографії працівників редакції газети “Волинь”, листування
з установами та організаціями з питань діяльності видавництва, матеріали
для друку, бухгалтерська документація. Є відомості про роботу редактором
газети “Волинь” письменника Уласа Самчука.
У бібліотеці архіву зберігаються підшивки газети “Волинь” за 1941–
1944 рр. Чимало матеріалів, вміщених у ній, розповідає про громадське,
культурне життя населення області, висвітлює питання освіти, кооперації
тощо.

Редакція газети “Костопільські вісті”. 1942
Рукописи статей, переданих до редакції газети.

Районні надзвичайні комісії із встановлення
збитків та злочинів, заподіяних
німецько-фашистськими загарбниками,
25 фондів
Рівненська обласна надзвичайна комісія
із встановлення збитків та злочинів,
заподіяних німецько-фашистськими загарбниками
Акти розслідувань злочинів та збитків, заподіяних нацистами. Списки
осіб, які зазнали збитків.

Рівненський обласний підпільний комітет
Комуністичної партії України та обласний штаб
партизанського руху на Рівненщині. 1941–1944
Накази командування з’єднань партизанських загонів області, звіти
партизанських загонів і матеріали до них, донесення, інформації, зведення,
акти командирів підрозділів про виконання бойових завдань командування,
про партійно-політичну роботу партійних і комсомольських організацій
партизанського з’єднання, надіслані підпільним обкомом КП(б)У до ЦК
КП(б)У, матеріали розвідвідділу штабу партизанських загонів області
(постанови, звіти, акти, списки), радіограми обласного штабу партизанських
з’єднань у Рівненській області про дії партизанських загонів, копія
протоколу і матеріали першої партизанської конференції Рівненщини
(1943), довідка про керівний склад партизанських загонів області, список
партизанів, штабу і штабних підрозділів з’єднання генерал-майора
В. А. Бегми, партизанів з’єднання партизанських загонів І. Ф. Федорова,

200

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

списки партизанів, які загинули в боях з німецькими окупантами, та тих,
які пропали без вісті, звіти про бойову і політичну діяльність партизанських
загонів, списки партизанів, нагороджених урядовими нагородами, нагородні
листи; протоколи засідань бюро, звіти підпільного обкому КП(б)У, засідань
партійного комітету з’єднань партизанських загонів, протоколи засідань
партбюро, партзборів парторганізацій об’єднань партизанських загонів;
копії планів роботи, протоколів засідань парткомітету, наказів по з’єднанню
польських партизанських загонів області; списки командирів і комісарів
партизанських загонів, секретарів підпільних райкомів партії і комсомолу,
партизанів, прийнятих до лав ВКП(б), з персонального обліку комуністів
партизанських загонів з’єднань області; копії звітів і матеріали до них про
роботу підпільної організації м. Рівне та в районах області під керівництвом
Т. Ф. Новака, списки партизанів-підпільників м. Рівне, які загинули в
період нацистської окупації; документи про М. І. Кузнєцова (копії рапортів
поліції про дії капітана Зіберта у Львові, лист М. І. Кузнєцова, спогади
командира партизанського з’єднання Д. Мєдвєдєва про діяльність Героя
Радянського Союзу М. І. Кузнєцова); копії партизанських листівок,
що видавались підпільною газетою “Червоний Прапор”, бойові листки
партизанського загону ім. Суворова, журнал “Народный мститель” № 3,
1944 р., короткий історичний нарис про бойові епізоди партизанського
з’єднання Бринського, чернетки: нарисів про партизанське життя з’єднань
№ 1 і № 2 Рівненської області, написані комісаром партизанських загонів,
матеріалів книги “Народный мститель”, написаної керівником підпільної
організації м. Рівне Т. Ф. Новаком; особові справи по прийому в кандидати
ВКП(б) 1942–1944 рр., реєстри, акти, зведені відомості, протоколи із
розслідування злочинів нацистів та збитків, заподіяних ними населенню
і народному господарству області; звернення Рівненського обкому КП
України і Рівненського облвиконкому до учасників УПА, УНРА, звернення
Українського уряду до учасників УПА і УНРА (16.02.1944 р.).

Колекція матеріалів учасників історичних подій
на Рівненщині
Матеріали учасників Другої світової війни (автобіографії, спогади,
розповіді про участь у боях, копії довідок про поранення, орденські книжки,
посвідчення до медалей, фотографії), анкети: рівненчан – учасників боїв на
фронтах; за темою “Що я бачив під час німецько-фашистської окупації”,
заповнені школярами м. Рівне (копії); матеріали: про злочини нацистів на
Рівненщині (акти комісій із розслідування злочинів, розповіді свідків), про
антинацистську діяльність І. В. Демка, жителя с. Грушвиця Рівненського
району, командира партизанського загону на території Чехословаччини
(автобіографія, бойова характеристика), спогади Костянтина Жуковського –
почесного громадянина Чехословацької Республіки, колишнього командира
партизанського з’єднання.

Особовий фонд Т. Ф. Новака – керівника Рівненської
підпільної організації в 1941–1944 рр.
Спогади, листування із соратниками по боротьбі, фотознімки.
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Особовий фонд Г. І. Бескромного – редактора
підпільної газети “Червоний прапор” у 1943–1944 рр.
Окремі примірники цієї газети.

Особовий фонд М. Я. Гнидюка – розвідника
партизанського загону “Переможці”,
соратника радянського розвідника М. І. Кузнецова
Спогади. Фотографії.

Особовий фонд І. М. Наумова – ветерана Великої Вітчизняної
війни, учасника визволення міст Рівне та Дубно
Автобіографія, спогади, листи дружині й синові з фронту, листування
з однополчанами.

Особовий фонд М. Л. Кравченка –
учасника Параду Перемоги
в 1945 р. у Москві, доктора біологічних наук
Автобіографія, спогади, фотографії однополчан.

Колекція
документів ОУН–УПА
Маніфест Організації Українських Націоналістів (ОУН) 1940 р.,
Комунікат президії Головної Еміграційної Ради, документи з короткою
історією ОУН, постанови Великих Зборів ОУН, Конгресу ОУН, інструкції
з пропаганди, інформаційні, періодичні пропагандистські видання
ОУН, інформації з теренів, матеріали: з історії агентурної розвідки, про
організаційну структуру Української Повстанської Армії (УПА), протоколи
допитів, звіти, донесення, накази командирів УПА, вишкільні матеріали,
списки учасників УПА по районах, військовозобов’язаних учасників УПА,
відомості про кількість членів УПА по загонах, таблиці обліку дезертирів,
акти й постанови Польового суду, щоденники членів УПА, листівки, відозви,
гасла ОУП–УПА, присяга вояка УПА. Біографії Симона Петлюри та Євгена
Коновальця (з фотографіями). Анкетні листи кандидатів для наділу землі.
У Держархіві Рівненської області зберігається багато фотознімків
про партизанську та підпільну боротьбу на Рівненщині (в основному
фоторепродукції та фотовідбитки).
Серед фонодокументів – спогади партизанів та підпільників, оперативні
зведення Інформбюро про визволення Рівненщини, репортажі із заходів,
присвячених ювілеям закінчення війни.

202

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

Л. ПАНТЕЛЄЄВА
ФОНДИ ТА КОЛЕКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЕРІОДУ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
АРТІЛІ м. ХАРКОВА І ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
7 фондів, 180 справ, 1941–1943 рр.
Постанови, інструкції, накази, розпорядження Харківської міської
управи і листування з нею, районними управами та біржею праці про
регламентацію виробництва, реалізацію продукції, прийняття і звільнення
співробітників. Тимчасовий статут артілей, розпорядження міської управи
про порядок відкриття підприємств, протоколи засідань правління артілі,
виробничі плани. Листування з облспоживспілкою, міськими продовольчими
управліннями залізниці та іншими установами про постачання сировини,
реалізацію готових виробів, взаєморозрахунки, списки членів артілей, відомості нарахування зарплати, персональні листки та анкети членів артілей.
БАНКИ ТА ЇХ ВІДДІЛЕННЯ
м. ХАРКОВА
І ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
13 фондів, 770 справ, 1941–1943 рр.
Циркуляри і розпорядження по банках про кредитування установ,
звітність філій та відділень, зміну переліків балансу, місячні звіти і баланси
банків, обігові відомості, заяви про відкриття поточних рахунків і прийняття
на роботу.
Витяги з протоколів загальних зборів установ про їх перейменування,
доручення на одержання коштів, зразки підписів клієнтів відділень банків,
касові і меморіальні ордери. Відомості на виплату заробітної плати працівникам лікувальних і освітніх закладів, співробітникам відділень банків.
БІРЖІ ПРАЦІ м. ХАРКОВА
І ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 фондів, 120 справ, 1941–1943 рр.
Звіти і статистичні зведення німецьких бірж праці, списки і посвідчення
радянських громадян – працівників німецьких установ міста і області.
Листування з німецькими підприємствами про направлення їм спеціалістів, повістки біржі праці.
Картотека осіб, зареєстрованих на біржі праці, листи громадян,
вивезених на роботи до Німеччини, до рідних.
Списки співробітників бірж праці, картки безробітних. Посвідчення
осіб, відправлених до Німеччини, посередницькі доручення.
© Л. Пантелєєва, 2005
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БУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
м. ХАРКОВА
4 фонди, 39 справ, 1941–1943 рр.
Статут, плани та звіти німецької будівельної організації “Тодт” м. Харкова.
Списки і посвідчення працівників організацій. Листування з військовими
частинами про проведення будівельних і ремонтних робіт, забезпечення
робітників продуктами та обмундируванням.
Договори з житловим відділом 6-ї райуправи про оренду приміщень.
Рахунки та наряди на виконання перевезень.
Щоденні рапорти про хід виконання будівельних робіт.
Продуктові картки, табелі явки працівників на роботу. Відомості відпуску лісоматеріалів.
Відомості на видачу зарплати робітникам і службовцям.
ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
м. ХАРКОВА
1 фонд, 7 справ, 1942 р.
Дозвіл на відкриття кафе-їдальні. Калькуляція вартості продукції. Акти
обстеження приміщення кафе-їдальні та перевірки якості продуктів.
Накладні й розписки на видачу та одержання продуктів.
Відомості на зарплату.
ГРОМАДСЬКІ ГОСПОДАРСТВА
І ДВОРИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
21 фонд, 1063 справи, 1941–1943 рр.
Розпорядження районної і сільських управ. Звіти про виконання планів
посіву, акти та відомості про реквізицію худоби, посівного матеріалу.
Баланси господарств. Списки членів общинних господарств.
Табелі обліку відпрацьованих днів, особисті рахунки членів общинних
господарств.
Листування із сільськими управами про примусове збирання податків.
Списки штатних робітників господарств.
ДЕРЖАВНІ МАЄТКИ м. ХАРКОВА
І ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
15 фондів, 181 справа, 1941–1943 рр.
Накази та розпорядження Харківського обласного управління державними маєтками про здавання сільськогосподарської продукції, норми виробітку, оплату праці працівників державних маєтків.
Звіти про роботу дільниць, списки робітників, обліку майна та відпрацьованих днів, худоби.
Відомості й звіти про хід польових робіт, стан тваринництва в державних маєтках.
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ДИТЯЧІ САДКИ, БУДИНКИ
м. ХАРКОВА
3 фонди, 72 справи, 1941–1943 рр.
Накази та розпорядження міської управи та відділу охорони здоров’я
з фінансових питань.
Виписки з метричних записів про смерть дітей.
Листування з відділом охорони здоров’я з приводу збільшення смертності дітей від голоду, з фінансових і господарських питань.
Списки співробітників, табелі явки на роботу, відомості виплати заробітної плати.
Місячні баланси та річний фінансовий звіт за 1942 р., меморіальні
ордери.
Табелі присутності дітей у дитячому садку, відомості на отримання
продуктів для дітей, акти інвентаризації майна, календарний план роботи
з дітьми.
Списки дітей у дитячих садках.
ЗЕМЕЛЬНІ УПРАВИ м. ХАРКОВА
І ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
10 фондів, 262 справи, 1941–1943 рр.
Накази та розпорядження управ стосовно проведення “аграрної реформи” на селі, відомості про реквізицію продуктів у населення для німецької
армії, про поставки зерна, про податки та занепад у сільському господарстві,
списки громадських господарств та працівників управ.
Статистичні відомості щодо робочої і тяглової сили, машин.
Списки населення та відомості про стан общинних земель.
Листування із старостами громадських дворів. Протоколи засідань
активу общинних дворів, списки та посвідчення співробітників управ, заяви
про найм на роботу.
Списки співробітників ветеринарних пунктів та агропункту.
КОМБІНАТИ, КОНТОРИ,
ПУНКТИ ЗАГОТІВЛІ ЗЕРНА, ХУДОБИ,
ІНШИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ
м. ХАРКОВА І ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
22 фонди, 572 справи, 1941–1943 рр.
Накази, розпорядження, циркуляри німецького командування, районних
управ про реквізицію сільськогосподарської продукції у населення, заготівлю
м’яса для німецької армії, вивезення м’ясних продуктів до Німеччини.
Накази і розпорядження керівників підприємств з основної діяльності
та з особового складу.
Протоколи загальних зборів і засідань правління Вільшанського сільськогосподарського кооперативного товариства. Статут цього товариства.
Плани виробництва насіння, закладки насінників, розведення риби.
Періодичні звіти підприємств про роботу. Звіти і відомості про реалізацію сільськогосподарських продуктів, заготівлю сіна.
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Відомості про рух і ціни на худобу і м’ясопродукти. Акти, відомості
про надходження зерна на склади. Охоронні свідоцтва рибних заповідників.
Дозволи на риболовлю.
Інвентаризаційні акти й описи запасних частин, палива, сільськогосподарської продукції.
Фінансові звіти, баланси.
Списки працівників. Відомості на виплату заробітної плати.
Листування з районними управами і вищими організаціями про примусове відправлення громадян до Німеччини, постачання сировини, палива і
машин, про забезпечення робітників “хлібними” картками, про наявність
бджільництва на підзвітній території.
КОМЕНДАТУРИ Й ОРГАНИ НІМЕЦЬКОГО
ГОСПОДАРЮВАННЯ м. ХАРКОВА
І ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
12 фондів, 1066 справ, 1941–1943 рр.
Постанови і розпорядження Харківського обласного господарського
командування про роботу підприємств та банків, установлення податків,
реєстрацію на біржі праці, реквізицію продуктів у населення та боротьбу
з партизанами.
Накази комендатури про структуру і завдання німецької військової
комендатури, про звільнення із таборів військовополонених, які раніше
були пов’язані з сільським господарством, і відправлення їх за місцем проживання, про пільги сім’ям, родичі яких виїхали на роботу до Німеччини,
про забезпечення німецької армії продовольством. Листування з німецькими
військовими частинами про реквізицію у населення приміщень.
Накази Східного господарського штабу й обласного господарського
командування м. Харкова про ведення господарства, стягнення податків,
мобілізацію населення на риття окопів, про приймання заводів, їх виробничі
потужності, звіти і зведення про рух сировини і продукції, списки співробітників заводів, відомості на заробітну плату, списки, посвідчення та
добові табелі радянських громадян, вивезених до Німеччини.
Договори на право забудівлі, купівлю-продаж нерухомості, свідоцтва
про спадщину.
Списки громадян, відправлених до Німеччини.
Адресна картотека осіб, які прописувались в м. Харкові і вибували з
нього у період окупації, зі всіма анкетними даними.
КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА м. ХАРКОВА
4 фонди, 238 справ, 1941–1943 рр.
Накази та постанови міської управи про структуру і функції управління,
про заборону продажу матеріалів, відкриття прибуткових кас. Акти перевірки бухгалтерії, кошторис цехових витрат, баланси управління і коксогазового заводу.
Розпорядження міської управи про стягнення податків, реквізицію в
населення овочів і фруктів, переведення бухгалтерського обліку на німецьку
систему.
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Протоколи інвентаризаційної комісії, фінансовий звіт за 1942 р., щоденні відомості про роботу трамвайного парку.
Накази управління каналізації про примусове стягнення податків, плату
за каналізацію, обов’язки членів наглядової комісії.
Листування з міською управою і районними управами м. Харкова про
видачу співробітникам перепусток.
Виробничі плани і звіти, штатні й інвентаризаційні відомості на одержання зарплати.
КООПЕРАТИВНІ СПОЖИВЧІ ТОВАРИСТВА
м. ХАРКОВА
І ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
47 фондів, 554 справи, 1941–1943 рр.
Циркуляри, постанови, розпорядження, інструкції вищих організацій
та установ про постачання німецької армії, стягнення податків, перевірку
врожаїв, збереження зерна, примусове здавання продуктів, заборону торгівлі
продуктами харчування, організацію артілей та ін.
Плани роботи спілок і товариств із заготівлі продуктів і сировини.
Протоколи засідань ініціативних зборів та правлінь спілок.
Листування з різними установами про організацію споживчих товариств,
заготівлю та здачу городини.
Відомості цін на сільськогосподарську продукцію, обліку краму, картотеки майна товариств, інвентаризаційні списки. Зведення про реквізовані
продукти та здавання населенням продуктів.
Акти ревізій крамниць товариств.
Відомості на видачу зарплати, баланси, обігові відомості, меморіальні
та касові ордера.
Звіти про роботу споживчих спілок і товариств.
Списки пайщиків, робітників районних управ, райспоживспілок, товариств, поліції, інших організацій та установ.
ЛІСНИЦТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
6 фондів, 67 справ, 1941–1943 рр.
Постанови і розпорядження Харківського лісового управління.
Доповідні записки, рапорти і листування з Харківським головним
лісництвом про хижацьке вирубування лісу німецькими солдатами, про
заготівлю дубової кори.
Звіт про випадки самовільного вирубування лісу, збирання гілок дерев
місцевими жителями.
Звіт і відомості про рух лісопродукції.
Відомості на видачу заробітної плати робітникам і службовцям.
Оперативний звіт про кількість транспортних засобів, коней, землі,
посівного матеріалу в лісництві, договори про перевезення лісоматеріалів.
Списки робітників і службовців, відомості на виплату зарплати.
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МАШИННО-ТРАКТОРНІ СТАНЦІЇ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 фондів, 152 справи, 1942–1943 рр.
Розпорядження Зміївського окружного управління машинно-тракторних
станцій і листування з ним про ремонт сільськогосподарських машин,
використання паливно-мастильних матеріалів.
Відомості про наявність сільськогосподарських машин в общинних
господарствах.
Акти інвентаризації тракторного господарства, акти приймання виконаних робіт, звіт про рух пального.
Списки робітників і службовців та відомості на одержання заробітної
плати.
МІСЬКІ УПРАВИ м. ХАРКОВА
І ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
23 фонди, 5687 справ, 1941–1943 рр.
Накази, постанови та розпорядження міських управ про зміни в районуванні міста, незадовільний санітарний стан, облік працюючих жителів,
видачу німецьких паспортів, з особового складу, про трудову повинність,
труднощі в роботі підприємств і розгортанні торгівлі.
Відомості й доповідні записки про стан і роботу фабрик, заводів,
кустарних підприємств, їдалень, про реквізицію приміщень і речей для
німецької армії, про наявність матеріальних цінностей на складах і базах
міста, про результати реєстрації населення, кількість євреїв, вивезених на
тракторний завод.
Списки співробітників управ, їх структура і штати, списки робітників
і службовців установ і підприємств, анкети на осіб, вивезених на роботу
до Німеччини, списки жителів, які пройшли реєстрацію в грудні 1941 р. і
липні 1943 р.
Зведення німецького інформаційного бюро про становище на фронтах.
Духовні видання міських управ.
У фонді Р-2982, оп. 4, спр. 387 а, 387 б відклалися списки вихованців
дитячого будинку “Сокольники”.
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ м. ХАРКОВА
І ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
6 фондів, 233 справи, 1941–1943 рр.
Накази по школі з основної діяльності.
Оголошення про набір учнів до музичної школи. Класні журнали.
Листування з відділом освіти Харківської міської управи про антисанітарний стан шкіл, про нерегулярність занять через холод, постої німецьких
частин та ін. Акти про розграбування майна шкіл німецькими солдатами.
Списки, адреси, автобіографії педагогів.
Відомості на виплату зарплати співробітникам.
Наказ відділу освіти про припинення роботи та загальну мобілізацію
на риття окопів. Накази по музичній школі з особового складу. Навчальний
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план, звіти про кількість учнів, педагогів і обслуговуючого персоналу.
Кошториси на утримання музичної школи.
Листування з біржею праці про звільнення учнів від мобілізації до
Німеччини. Директива та інструкції відділу освіти Харківської міської
управи.
Навчальні плани, програми, статут курсів крою та шиття, розклад
занять.
Протокол засідання педагогів.
Накази по інституту з особового складу та з основної діяльності. Списки
та особові картки професорсько-викладацького складу, наукових і технічних
робітників. Листування з властями про майно інституту, грабунки з боку
німецьких солдатів, видачу продовольчих карток, матеріали для роботи
майстерень, виконання замовлень німецького командування.
НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
м. ХАРКОВА
3 фонди, 111 справ, 1941–1943 рр.
Накази та розпорядження по науковій управі про її завдання, структуру,
особовий склад, статут наукового товариства, плани й звіти, протоколи
засідань наукової ради.
Тематичні плани науково-дослідних інститутів.
Списки співробітників управи та підвідомчих їй установ, автобіографії
наукових співробітників, особові справи професорів, докторів наук.
Листування про організацію в м. Харкові філії Української академії
наук.
Договори про технічне обслуговування, положення про фабричнозаводську інспекцію при німецькому господарському командуванні м. Харкова.
Креслення, проекти, кошториси й розрахунки на відбудову парфюмернокосметичної фабрики та 2-го державного миловаренного заводу.
Розпорядження інституту комунальної гігієни з основної діяльності,
звіти про роботу інституту, відомості про санітарний стан колодязів,
річок, про дослідження проб води, про боротьбу з епідеміями шлункових
захворювань.
Заяви, документи співробітників інституту.
НОТАРІАЛЬНІ КОНТОРИ м. ХАРКОВА
І ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2 фонди, 17 справ, 1942–1943 рр.
У фондах нотаріальних контор та бюро реєстрації домоволодінь є відомості про домовласників, договори на право забудівлі земельних ділянок,
оренди домоволодінь, відомості щодо одержання свідоцтв на право успадкування по заповітах.
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ОРГАНИ НАЦИСТСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ
м. ХАРКОВА
9 фондів, 81 справа, 1942–1943 рр.
Накази та розпорядження про внутрішній розпорядок роботи Українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, списки працівників театру,
денні та тижневі плани роботи, програма концертів і вистав, афіші.
Списки осіб, які працювали в театрах, консерваторії, музеях, художніх
майстернях та інституті, друкарні “Пропаганда Штафель”. Статті та замітки
співробітників відділу німецької пропаганди.
Списки та посвідчення співробітників газети “Харків’янин”, списки
установ та підприємств, які передплачували газету. Статті та оголошення,
надіслані до газети.
Звіти експедицій про розповсюдження газети. Розпорядження відділу
охорони здоров’я про контроль за видаванням лікарських довідок.
Циркуляри й інструкції командування робочої групи бібліотеки про
порядок користування книгами, вилучення книг радянських авторів, списки
робітників бібліотеки.
Авансові звіти і штатна відомість працівників будинку національної
культури.
Списки співробітників концертно-естрадного бюро та оперного
театру.
ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА м. ХАРКОВА
І ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗАВОДИ І ФАБРИКИ)
18 фондів, 212 справ, 1941–1943 рр.
Накази, розпорядження та інструкції вищих установ і дирекцій заводів
та фабрик, листування про випуск продукції, про мобілізацію працівників
на різні роботи.
Фінансові плани.
Вимоги і наряди на відпускну продукцію, щоденні відомості про виготовлену продукцію. Звіти про рух сировини і продукції, про наявність робочої сили, калькуляції собівартості продукції.
Списки робітників заводів і фабрик, відомості на одержання заробітної
плати.
Щомісячні статистичні звіти заводів та рахунки на відпущену продукцію,
вступний та оборотний баланси, контрольний журнал, інвентарний опис
майна, меморіальні ордери.
Списки робітників сільської управи, поліції, Ново-Олександрівського
кінного заводу на одержання пайка.
РАЙОННІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ УПРАВЛІННЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
3 фонди, 55 справ, 1941–1943 рр.
Накази та розпорядження управлінь про дотримання комендантської
години, реквізицію в населення зброї та виявлення осіб, підозрюваних у
зв’язках з партизанами.
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Відомості про виселення радянських громадян із квартир, пограбування
квартир осіб, які евакуювались. Акти проведення обшуків у жителів з метою
реквізиції продуктів і речей для потреб німецької армії.
Протоколи допитів затриманих громадян.
РАЙОННІ УПРАВИ ТА ЇХ ВІДДІЛИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
23 фондів, 272 справи, 1941–1943 рр.
Накази та розпорядження управ про введення податків, невиконання
планів реквізиції продуктів у населення і застосування репресій до осіб, які
не здають продуктів, арешт громадян, які відмовились їхати до Німеччини
на роботу.
Списки співробітників і службовців установ, німецького населення.
Протоколи реєстрації домоволодінь і заяви про повернення націоналізованих будинків. Відомості про лікувальні установи і боротьбу з епідемічними хворобами.
Особові рахунки та списки співробітників районних управ, поліцейських,
мешканців районів. Списки осіб, яким німецьке командування видало
охоронні грамоти. Списки вивезених до Німеччини.
СІЛЬСЬКІ УПРАВИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
106 фондів, 723 справи, 1941–1943 рр.
Накази та розпорядження управ про реквізицію зерна в населення для
німецької армії, вивезення радянських громадян до Німеччини, примусову
мобілізацію на різні роботи, заборону торгівлі продуктами і теплими речами,
структуру і штати управ, здавання зброї населенням.
Списки співробітників управ, жителів сіл, членів громадських господарств, працівників державних маєтків та вивезених на роботи до Німеччини.
Відомості про хід польових робіт, кількість худоби, сільськогосподарського
реманенту, лімітів, пограбування селян німецькими військами.
Заяви громадян про виділення землі під садиби та городи.
Відомості на виплату тимчасової грошової допомоги інвалідам, сиротам
та людям похилого віку.
ТОРГОВІ, ПАЙОВІ ТОВАРИСТВА м. ХАРКОВА
9 фондів, 130 справ, 1941–1943 рр.
Накази і розпорядження Харківської міської управи про створення і
перереєстрацію товариств і артілей, підготовку кадрів, стягнення податків,
мобілізацію населення на риття окопів.
Накази і розпорядження керівників товариств з основної діяльності та
з особового складу.
Протоколи засідань правління книготоргової спілки.
Листування із штандарткомендатурою, міською і районними управами,
установами м. Харкова й області про збирання та постачання продуктів,
виробничу і торговельну діяльність товариств, видання букваря.
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Баланси, контрольні журнали, обігові відомості, касові ордери товариств.
Відомості на виплату зарплати працівникам. Списки співробітників та
військовополонених, які працювали у товариствах.
Анкети й заяви громадян щодо дозволу на відкриття торговельних
закладів.
УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я м. ХАРКОВА
І ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
16 фондів, 502 справи, 1941–1943 рр.
Розпорядження, постанови, інструкції вищих установ з основної
діяльності, особового складу та з господарських питань, про примусове
відправлення лікарів до Німеччини.
Протоколи нарад лікарського персоналу.
Плани роботи медичних установ.
Накази та акти судово-медичної експертизи, відомості про венеричних
хворих та військовополонених, акти ремонтно-будівельних робіт, звітність
про ліки.
Листування з різними організаціями про боротьбу з епідеміями, масове
поховання тіл померлих, відновлення загублених метричних виписів,
мобілізацію лікарів до Німеччини.
Звіти про роботу та рух хворих.
Списки співробітників, заяви громадян про прийняття на роботу,
журнали реєстрації хворих, картки обліку медичного персоналу моргу,
історії хвороб.

Перший державний млин господарського
командування (ВІКДО), м. Харків
Ф. Р–3003, 4 справи, 1941–1942 рр.
Розпорядження господарського командування м. Харкова про доставку
зерна, вугілля та помол муки, список робітників млина.

Колекція документальних матеріалів
про діяльність винищувальних батальйонів
на території Харківської області
під час Великої Вітчизняної війни
Ф. Р–5061, 36 од. зб., 1941–1945 рр.
Директиви, накази Харківського обкому ЛКСМУ та начальника оперативної групи – заступника начальника УНКВС по Харківській області
про необхідність і принципи формування та діяльності винищувальних
батальйонів у м. Харкові та Харківській області. Відомості про їх формування та дислокацію в місті та області; плани навчання бійців, схеми їх
оповіщення. Звіти, пояснювальні записки до звітів про діяльність винищувальних батальйонів. Акти технічного стану їх озброєння. Списки особового
складу батальйонів.
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Харківська обласна надзвичайна комісія
з розслідування злочинів і збитків, заподіяних
німецько-фашистськими загарбниками організаціям
і населенню м. Харкова та Харківської області
Ф. Р–3546, 432 од. зб., 1943–1944 рр.
Акти обліку збитків, завданих населенню м. Харкова та Харківської
області; зведені відомості та реєстри актів збитків.

Колекція фільтраційних справ громадян,
вивезених до Німеччини з окупованих територій
Харківської області в період з 1941 р. до 1943 р.,
Харківська область
Ф. Р–6440, 111068 од. зб., 1944–1957 рр.
Фільтраційні справи громадян, вивезених до Німеччини з території
Харківської області в 1941–1943 рр.

Колекція документів про формування
партизанських загонів у Харківській області
Ф. П–193, 101 од. зб., липень 1941 р. – травень 1942 р.
Документи про формування та діяльність партизанських загонів у
м. Харкові та Харківській області в липні 1941 – травні 1942 рр.: накази
по загонах; плани районів дії партизанських загонів, перелік явок і паролі;
звіти працівників НКВС про формування партизанських загонів, командирів
та бійців про діяльність у тилу ворога; відомості про озброєння загонів,
наявність продуктів харчування; заяви про вступ до загонів та присягу
партизанів; списки особового складу загонів.

Харківський обласний комітет ЛКСМУ, м. Харків
Ф. П–14, 2909 од. зб., 1935–1941, 1943–1962, 1965–1988 рр.
До складу фонду документи часів Другої світової війни увійшли
частково, лише за 1943–1945 рр. Це стенограми пленумів і нарад обласного
комсомольського активу, протоколи засідань бюро райкомів і міськкомів
ЛКСМУ з питань участі комсомольців області та міста у відбудові промислових підприємств, залізничного транспорту, відновленні роботи наукових і навчальних закладів, медичних установ, сільського господарства
та ін.
Статистичні звіти, відомості, доповідні записки про діяльність в області
комсомольських підпільних організацій, партизанських загонів та участь у
них комсомольців і молоді (оп. 1, спр. 103, 104).
Фінансові звіти обкому ЛКСМУ.
Листування про розшук рідних і близьких, що перебували на тимчасово
окупованій території.
Автобіографії, списки, листи комсомольців – учасників війни (1943 р.,
оп. 1, спр. 106). Списки, довідки з приводу комплектування та розподілу

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА ТА УКРАЇНА: ОГЛЯДИ ФОНДІВ І КОЛЕКЦІЙ

213

комсомольських кадрів, списки резерву комсомольських працівників та
активу. Особові справи комсомольських працівників Харківського обкому
та райкомів ЛКСМУ.

Харківський обласний комітет
Компартії України,
м. Харків
Ф. П–2, 44156 од. зб., 1932–1991 рр.
До складу фонду обкому партії (1932–1991) входять документи 1941–
1945 рр. Харківський обком у період тимчасової окупації міста не припиняв своєї діяльності. Від 25 жовтня 1941 р. апарат обкому партії було
евакуйовано до м. Куп’янська Харківської області, де він діяв до 24 липня
1942 р., а відтоді почав працювати у м. Енгельс Саратовської області. На
території Харківської області поновив свою діяльність 4 лютого 1943 р. у
м. Куп’янську, а з 23 серпня 1943 р. – у м. Харкові.
За 1941–1945 рр. збереглися протоколи, стенограми пленумів, постанови
та протоколи засідань бюро обкому партії, засідань партколегії, стенограми
засідань із секретарями райкомів КП(б)У та представниками райвиконкомів
з питань проведення мобілізаційних заходів (1941 р., оп. 1, спр. 1333).
Плани, звіти, доповіді, довідки про стан і роботу залізниці, проведення
евакуації промислових підприємств, майна районів Харківської області;
план евакуації населення.
Довідки, звіти про організацію та дії партизанських загонів (1941–1942),
винищувальних батальйонів. Звіти, доповіді учасників подій про діяльність
підпільних партійних організацій КП(б)У (1941–1943). Протоколи районних
партійних підпільних центрів, партизанських загонів (оп. 31, спр. 1, 119,
126). Інформації про конспіративні квартири, паролі, листівки та ін. (1941–
1943, оп. 3, спр. 6).
Донесення, рапорти штабу та Військової ради Харківського військового
округу, штабу місцевої протиповітряної оборони. Інформації про діяльність
Червоного Хреста та госпіталів, розташованих на території області (1943).
Довідки про роботу промислових підприємств, вузів, НДІ в евакуації
(1942).
Плани та звіти, стенограми засідань з питань відновлення радянської
влади у визволених від нацистів районах Харківської області; про відновлення промисловості та сільського господарства, транспорту, засобів зв’язку,
електростанцій; про ремонт військової техніки; про відновлення торгівлі в
містах і селах, роботи медичних установ.
Інформації, листування обкому партії про становище у прифронтових
районах; мобілізацію населення до лав армії, будівництво оборонних споруд,
ремонт техніки, забезпечення армії та населення області продовольством;
про утворення суворовських військових училищ і спеціальних дитячих
будинків для дітей учасників війни (1943); про перевірку органами НКДБ
і НКВС громадян, що перебували на окупованій території (оп. 207, спр. 1);
про підбір кадрів; з питань проведення судового процесу над групою пособників нацистів (1943 р., оп. 2, спр. 74).
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Зведені реєстри, відомості, акти збитків і заподіяної нацистами шкоди
підприємствам, культурно-освітнім організаціям, колгоспам, радгоспам,
населенню Харківської області. Списки розстріляних, повішених, вивезених
до Німеччини (оп. 2, спр. 14).
Статистичні звіти про стан обласної, міської, районних парторганізацій.
Облікові документи комуністів: особисті листки, анкети, автобіографії.
Списки, характеристики, представлення до нагород орденами та медалями.
Списки партійних працівників області, залишених для роботи в тилу
ворога.

Харківський міський комітет
Компартії України, м. Харків
Ф. П–69, 8512 од. зб., 1930–1990 рр.
До складу фонду міськкому партії (1930–1990) увійшли документи часів
Другої світової війни (1941, 1943–1945 рр.).
Це протоколи засідань бюро міськкому КП(б)У з таких питань: перебудови роботи промисловості міста на воєнний лад; евакуації заводів,
фабрик, навчальних і наукових закладів на схід країни; організації роботи
евакопунктів; утворення та діяльності корпусу народного ополчення, винищувальних батальйонів; будівництва оборонних споруд і бомбосховищ;
збирання серед населення теплих речей для Червоної армії та ін. (1941 р.,
оп. 1, спр. 411). З жовтня 1941 р. до серпня 1943 р. міськком не діяв. Після
звільнення міста від тимчасової окупації він поновив свою діяльність.
У фонді збереглися постанови об’єднаних засідань міськкому та
райвиконкомів; протоколи пленумів, засідань бюро міськкому, партійногосподарського активу; звіти, листування, довідки, які відтворюють діяльність міськкому, спрямовану на відновлення роботи райкомів і райвиконкомів (оп. 1, спр. 457), промислових підприємств (оп. 1, спр. 458),
сільського господарства; про будівництво залізничних колій та організацію
пасажирського приміського руху та руху поїздів далекого сполучення по
Харківському вузлу (оп. 1, спр. 459), про відновлення роботи навчальних
закладів, медичних установ, відбудову комунального господарства міста,
його благоустрій (1944–1945 рр., оп. 1, спр. 549, 691, 692) та ін.
Узагальнені відомості про збитки, завдані нацистами, по м. Харкову
(1944 р., оп. 1, спр. 483).
Статистичні звіти, довідки про рух і склад міських і районних партійних
організацій від часу звільнення міста (оп. 1, спр. 450).
Листування з питань підбору та комплектування кадрів підприємств,
організацій, установ міста. Листування та заяви з приводу розшуку рідних
та близьких.
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Л. МИТНИЦЬКА
ФОТОДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
У держархіві області фотодокументи є окремою групою нефондових
комплексів документів зі спеціальними носіями із загальною кількістю
29574 од. зб. Фотодокументи періоду Другої світової війни складають
незначну частину і зберігаються у вигляді позитивів і дубль-негативів. Фото
цього періоду містяться також як складова частина у фондах особового
походження, фільтраційних і слідчо-кримінальних справах управління
Служби безпеки України по Херсонській області, звітах-альбомах шкіл про
туристсько-краєзнавчу роботу тощо.
Фотодокументи періоду Другої світової війни представлені фотографіями солдатів, офіцерів, визначних воєначальників, які брали участь у
боях за Херсон, учасників підпільної і партизанської боротьби, уродженців
Херсонщини – Героїв Радянського Союзу. Є фотознімки воєнних дій, зокрема при форсуванні Сиваша (листопад 1943 р.)1, переправленні через Дніпро
в районі Херсонського консервного комбінату частин 295-ї Стрілецької
дивізії (березень 1944 р.)2.
Фотодокументи періоду окупації відображають місця масових розстрілів
радянських громадян, табір військовополонених, створений нацистами у
Херсоні (1942)3. Тут же – фото радянських патріотів, страчених у цьому
місті (1942); види зруйнованих промислових і житлових об’єктів; загальний
вигляд міста після визволення від окупації (20 березня 1944 р.)4.
Частина фотодокументів відтворює події відбудови народного господарства після звільнення Херсонщини. На них бачимо жителів Каховки,
які повертаються до рідного міста, визволеного від окупантів (листопад
1943 р.)5, польові роботи на звільненій землі в одному з колгоспів Каланчацького району (березень 1944 р.)6.
Окрему групу складають фото учасників війни, зібрані у ході туристсько-краєзнавчої операції “Згадаємо всіх поіменно”, яка проводилась
обласною станцією юних туристів. Вони супроводжуються анотаціями з
біографічними даними воїнів та елементами “усної історії” подій періоду
війни. Це, зокрема, фотознімки Івана Герасимовича Білоброва, уродженця
смт Каланчак, моряка Волзької Військової Флотилії, учасника оборони
Сталінграда, визволення Чехословаччини, Угорщини, Болгарії, Румунії,
Югославії, параду Перемоги в Москві; Степана Степановича Майстренка з
товаришами-однополчанами, уродженця с. Любимівка Каховського району,
учасника боїв за звільнення Криму, Угорщини, Польщі, Румунії; Григорія Петровича Житкова, уродженця с. Милове Бериславського району,
учасника боїв за звільнення Великолуцької, Псковської, Новгородської,
Калінінградської областей, та ін.
© Л. Митницька, 2005
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ДО НАШИХ АВТОРІВ І ЧИТАЧІВ

1
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5
6

Державний архів Херсонської області, П-854, П-12024.
Там само, П-16804.
Там само, 0-11068.
Там само, П-17027.
Там само, П-16809.
Там само, П-16810.
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Н. ТЕРЕЩУК
А. ФЕСЕНКО
“КОЛЕКЦІЯ ДОКУМЕНТІВ
ПРО ВЕЛИКУ ВІТЧИЗНЯНУ ВІЙНУ
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 1941–1945 рр.”
(Держархів м. Севастополя)
Фонд Р-434 створений у 1965 р., складається з 21-го опису. На документи, отримані від учасників війни комплексами, складено окремі описи.
Документи продовжують надходити дотепер. У найменуванні описів зазначено ті посади фондоутворювачів, які вони обіймали в роки війни.
Документи описів можна охарактеризувати таким чином:
– № 1 – першого секретаря міського комітету ВКП(б) у період оборони
Севастополя 1941–1942 р. Б. А. Борисова;
– № 2 – документи, передані історичною комісією міського комітету
КПУ;
– № 3 – фоторепортера газети “Червоний флот” Б. Г. Шейніна;
– № 4 – Н. М. Цибульського, що служив у роки війни в МППО, батальйоні НКВС;
– № 5 – начальника Управління протиповітряної оборони Чорноморського флоту полковника І. С. Жиліна;
– № 6 – командира зенітного артилерійського дивізіону Е. А. Ігнатовича;
– № 7 – командира 8-ї окремої бригади морської піхоти полковника
В. Л. Вільшанського;
– № 8 – старшого техніка пункту управління артилерійським зенітним
вогнем 2-го зенітного артполку ППО Тихоокеанського флоту
А. М. Близнюка;
– № 9 – заступника голови виконкому міськради в 1942 р., комісара
2-го партизанського загону Н. В. Вісторовського;
– № 10 – командира бронепоїзда “Желєзняков”, інженер-капітана 3-го
рангу М. Ф. Харченка;
– № 11 – політрука роти 241-го стрілецького полку 95-ї стрілецької
дивізії В. П. Удода;
– № 12 – заступника політрука 9-ї роти 3-го батальйону 8-ї бригади
морської піхоти, молодшого політрука М. Г. Байсака;
– № 13 – члена екіпажу літака-бомбардувальника, Героя Радянського
Союзу І. І. Киньдюшева;
– № 14 – штурмана авіаескадрильї А. І. Куделіна;
– № 15 – помічника заступника головкому південно-західного напрямку
з бойової техніки, гвардії полковника П. С. Якимовича;
– № 16 – штурмана 1-го дивізіону, флагманського штурмана кораблів,
начальника штабу Охорони водного району К. І. Вороніна;
© Н. Терещук, А. Фесенко, 2005
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– № 17 – авіатехніка Військово-Повітряних Сил Балтійського і Північного флотів, молодшого лейтенанта А. Ф. Кірсанова;
– № 18 – артилериста 1-ї батареї крейсерів “Червоний Крим”, “Червона
Україна”, “Комінтерн”, лейтенанта С. Ф. Спахова;
– № 19 – командира торпедного катера, командира ланки торпедних
катерів, Героя Радянського Союзу В. С. Пилипенка;
– № 20 – командира катерів загону катерів 1-го і 2-го дивізіонів морських
мисливців Охорони водного району Головної бази Чорноморського
флоту Севастополя А. Ф. Краснодубця;
– № 21 – командира взводу розвідки 423-го стрілецького полку 53-ї
Уральської резервної дивізії, лейтенанта, командира стрілецького
батальйону, капітана, Героя Радянського Союзу С. А. Неустроєва.
Серед документів колекції – рукописи книг, як опублікованих, так і
не опублікованих, з авторськими виправленнями: Б. А. Борисова “Подвиг
Севастополя”, “Севастопольці не здаються”, “У місті-герої Севастополі”,
“Комсомольське плем’я”, “П’ять кілометрів долі”; Е. Г. Ігнатовича “Зенітне братерство Севастополя”, “Зенітники в обороні Севастополя”, “Усе моє
життя у військах протиповітряної оборони флоту”, історичного огляду
“Протиповітряна оборона головної бази Чорноморського флоту в обороні
Севастополя в 1941–1941 рр.”; А. М. Близнюка “Севастопольці у Великій
Вітчизняній війні 1941–1945 років”, “Бабуся Даша”, “Служба і бойова
діяльність червоногвардійського крейсера “Червоний Кавказ”, “На бастіонах
Севастополя”; В. П. Удода “Будинок севастопольських підпільників”, про
діяльність Севастопольської комуністичної підпільної організації (КПОВТН)
у тилу німців (грудень 1942 – квітень 1944 рр.), “Син партії” про Героя
Радянського Союзу В. Д. Ревякіна – керівника Севастопольської КПОВТН,
“95 Молдавська стрілецька дивізія в боях за Севастополь 1941–1942 рр.”;
М. Г. Байсака “Матроси йдуть по землі”, за яку він був відзначений
Літературною премією ім. Фадєєва, “Кубанці в боях за Севастополь”, “В
атаці – морська піхота”, “Море у вогні”; І. І. Киньдюшева “До переможних
берегів”; А. І. Куделіна “Клинки в бою” та ін.
Значну частину документів складають спогади учасників героїчної
оборони Севастополя 1941–1942 рр.: В. Воробйова, С. В. Дивнова, М. Ф. Іслямова, П. Р. Котьонка, М. А. Матвієнко, В. А. Погорєлова, А. І. Терехова,
І. Ятмана, І. В. Антонюка про бойові дії на різних ділянках оборонного
району, про прикрості втрат і радість перемог; спогади Г. А. Лебедєва про
командира відділення Федорова, про матроса-червонофлотця, кулеметника
Костянтина Ліпіліна, Н. Ф. Ларіна про учасника оборони капітана
Н. В. Аксютіна, Н.Ф. Панасенко про коменданта 1-го оборонного сектора
генерал-майора П. Г. Новикова, К. Г. Михєєва про участь залізничників в
обороні Севастополя, А. Д. Марченко про Героя Радянського Союзу Бориса
Михайловича Літвінчука, С. Е. Матросова про трудовий героїзм жінок
Севастополя, І. Я. Котовського про Олександра Степановича Терлецького,
Е. А. Ігнатовича про П. А. Моргунова, керівника оборони, заступника
командувача Приморської Армії і коменданта Берегової оборони, про
героїчний захист Ай-Петрі в період з 4 по 9 листопада 1941 р., про бойові
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дії: майора погранполку Рубцова в 1941–1942 рр., воїнів Херсонського
аеродрому в період оборони Севастополя, 30-ї батареї, бронепоїзда “Желєзняков” і його командира М. Ф. Харченка, є лист М. І. Казакова зі спогадами про загибель М. Ф. Харченка та ін.
Про період окупації міста йдеться у спогадах електрозварювальника
аварійної команди МППО Севастополя Н. М. Цибульського (відбито побут
населення, роботу підприємств міста та центрального міського ринку,
розповідається про моряків Севастополя).
У колекції відклалися спогади очевидців про партизанський рух і діяльність підпілля в період окупації м. Севастополя. Це спомини В. І. Осокіна
про роботу підпільної організації на території окупованого міста, про дії
партизанів у районі Ботанічного саду в 1941–1942 рр.
Є в колекції і спогади учасників визволення Севастополя, зокрема
А. П. Бачуріна про штурм Сухарної головки, В. А. Ломакина – Сапун-гори,
а також В. К. Землянського, Г. А. Солов’янова, М. Ф. Усатенко, Н. Закуренкова.
Серед документів колекції зберігаються спогади інших учасників війни,
у т. ч. В. С. Пилипенка про бойові дії на Чорному морі в 1941–1945 рр.;
А. Ф. Краснодубця про бойову діяльність “мисливців” за підводними човнами
на Чорному морі в 1941–1944 рр. У спогадах С. А. Неустроєва містяться
відомості про штурм рейхстагу і встановлення Прапора Перемоги.
У колекції відклалися списки загиблих під час війни в Севастополі по
районах: Нахімовському, Ленінському, Балаклавському, є також відомості
про поховання воїнів, що загинули при обороні Севастополя, біля східної
стіни французького цвинтаря, листівки з описом подвигів Героїв Радянського
Союзу, що одержали звання в боях за Севастополь.
Спогади доповнюються листами очевидців і учасників війни, що використовувалися фондоутворювачами при написанні книг, документальних
нарисів, статей, доповідей і виступів. Це листи Е. А. Ігнатовичу від Героїв
Радянського Союзу В. С. Пилипенка й А. К. Абдурахманова, учасників
війни: Н. І. Александрова, В. З. Байкина, М. Г. Байсака, М. А. Бойко,
К. Ф. Борискиної, Г. А. Воловика, К. І. Вороніна, П. В. Гельмана, А. І. Грішина, А. С. Дерябина, Т. Г. Долі, Г. Г. Котовського, Г. А. Легунова, А. К. Машиняна, В. І. Мінаєва, П. А. Моргунова, А. А. Саріної, А. Т. Чуба, А. А. Шудро і багатьох інших, в яких містяться відомості про бойові дії й оборону
м. Севастополя, а також листи К. І. Вороніну від учасників війни зі спогадами про бойові дії на Чорному морі.
Оскільки ветерани в повоєнний період активно займалися суспільною
діяльністю, то в колекції відклалися статті для ЗМІ, тексти доповідей,
виступів, лекцій, присвячених знаменним датам, оглядовий матеріал для
екскурсій, тези, начерки. Становлять інтерес матеріали громадської діяльності М. Г. Байсака, його листування з редколегією всесоюзної Книги Пам’яті
про реабілітацію безвісти зниклих у боях за Севастополь.
У справах є також автобіографії фондоутворювачів, складені при передаванні документів до архіву, та особисті документи.
Серед фотодокументів – знімки, зокрема періоду оборони міста, членів
міського комітету оборони, фотографії урочистого засідання, присвяченого
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1 травня, в 1942 р., начальників ППО флотів на нараді в Москві того ж року,
начальників штабів різних підрозділів у період оборони міста.
Привертають увагу фотографії Б. Г. Шейніна часів війни, зокрема
опубліковані в журналі “Радянське фото” в 1968 р. До його книги “В
об’єктиві війна” увійшли фотографії: “Лінкор “Севастополь” веде вогонь
по ворогу. Грудень 1941 р.”, “Батарея капітан-лейтенанта А. П. Матюхіна
на Малаховому кургані веде вогонь по ворогу. 1941 р.”, “Червонофлотці
біля пам’ятника Корнілову на Малаховому кургані”, “Вид печерного бомбосховища на Лабораторному шосе”, “Бомбардування Севастополя”, “Морські
піхотинці атакують ворожі позиції”, “Графська пристань 9 травня 1944 р.”.
У повоєнний час ці фотографії експонувалися на його персональних виставках. Загалом Б. Г. Шейніним було зроблено близько 9 тис. кадрів у період
оборони Одеси, Севастополя, Кавказу, визволення Севастополя і штурму
Берліна.
Обсяг фонду – 659 справ. Крайні роки документів: 1920–1995 рр. Науково-довідковим апаратом до фонду слугують описи, короткий довідник
по фондах архіву, ІПС “Архів”.
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Н. КАШЕВАРОВА
ОБҐРУНТУВАННЯ ІСТОРИЧНИХ ПРАВ
НА УКРАЇНСЬКІ ТЕРИТОРІЇ
В ІДЕОЛОГІЧНІЙ ДОКТРИНІ НАЦИЗМУ:
промова гауптайнзацфюрера Оскара Венднагеля
на відкритті історико-археологічної виставки
у Харкові 1 листопадa 1942 р.
Ідеологічну доктрину нацизму щодо загарбницької політики Третього
рейху в загальних рисах якнайкраще відбивають відомий наказ А. Гітлера
від 1 березня 1942 р. та розпорядження рейхсляйтера А. Розенберга щодо
історічної місії німецького народу в боротьбі з більшовизмом, євреями,
масонами і пов’язаними з ними організаціями та врятування світових
культурних цінностей. На спеціально створений ще в липні 1940 р. Оперативний штаб під керівництвом рейхсляйтера Розенберга (спочатку для
окупованих західних областей та Нідерландів, а після початку війни із
СРСР поширений на окуповані східні області (далі – ERR) покладалося
“рятування культурних цінностей”, конфіскація та вивезення фондів музеїв,
бібліотек, архівів. Цій темі присвячено спеціальні дослідження Г. Боряка,
П. К. Грімстед, М. Дубик, Л. Дубровіної, Н. Малолєтової, М. Коваля,
С. Кота, Т. Себти, У. Хартунг, М. Гюнтер-Хорніг, Г. Фрайтаг та А. Гренцера,
М. Коморовського та ін. Історіографію сучасного стану питання висвітлено
в розділі “Дослідження” комплексного видання “Бібліотеки Києва у період
нацистської окупації (1941–1943)” (К., 2004). Хоча названі дослідники й
визначили окремі аспекти діяльності Штабу у сфері наукових досліджень
та підготовки “розробок” різних тем щодо окупованих територій та
організації пропаганди, однак загалом ця діяльність не стала в Україні
об’єктом спеціальних досліджень. Разом з тим, ERR та наукові установи
рейху проводили масштабні дослідження не лише відповідно до завдань,
визначених наказом А. Гітлера від 1 березня 1942 р. або вказівками А. Розенберга як уповноваженого фюрера у справі нагляду за загальним духовним
та ідейним навчанням і вихованням у НСДАП, а й згідно із завданням
майбутньої Вищої школи щодо вивчення історії окупованих територій.
Чимала кількість розробок провадилася як співробітниками ERR, так
і широким колом німецьких та українських спеціалістів, представниками
народів усіх окупованих територій, скеровуваних Штабом. Вони мали
підтвердити ідеологічну концепцію А. Розенберга, висловлену ним ще
© Н. Кашеварова, 2005

222

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

в 1930 р. у відомій книзі “Міф ХХ ст. Оцінка духовно-інтелектуальної
боротьби постатей нашого часу”, що розглядала історію різних країн з
позицій впливу германської раси та нордичної крові, обґрунтування права
німецького народу на загальноєвропейську історію і, тим самим, – на всю
її територію, формулюючи поняття “західноєвропейської нордичної душі”
та її відродження у ХХ ст.1
Після захоплення східних територій ця ідеологія набула подальшого
розвитку і розглядалася вже з позицій “загальноєвропейської нордичної
душі”. Саме з цієї причини наукові розробки та дослідження, які провадила
ERR, підкріплювали цю теорію з позицій розселення протогерманських
племен на території Східної Європи, “норманської теорії” походження
державності Київської Русі, а надалі, після її розпаду під ударами татаромонголів – німецького впливу, коли “роль вымирающей крови викингов
взяли на себя ганзейские города, западные выходцы в Россию”, “германизированные балтийские народы”2. Такі дослідження мали підтвердити тезу
щодо історичної постійної боротьби “враждебных потоков крови”, які
характеризують народи Східної Європи (нордичної, германської, яка несе
культуру, та азіатської, монгольської крові, яка несе дикість), та месіанської
ролі нацизму і німецького солдата.
Розвитком ідеї Розенберга стала й офіційно проголошена політика визнання та вивчення “германо-німецької постійної присутності з укорінюванням
в індогермано-арійському просторі, її форми виникнення, вплив, зіткнення
зі спорідненими та чужорідними народностями”3. Це завдання чітко простежується в ідеологічній доктрині нацизму вже на окупованих територіях,
що сповідувала не лише боротьбу з ідейними супротивниками націоналсоціалізму, а й розглядала місцеву історію в аспекті расової боротьби крові,
а також історичного права на ці території у зв’язку з фактором “германонімецької постійної присутністі”. Цій меті слугували й принципи відбору
бібліотечних фондів з окупованих територій як наукової бази расових та
історичних досліджень. Це чітко відбито у спеціальній “Пам’ятці стосовно
політики поповнення Центральної бібліотеки Вишої школи”, підготовленій
зондерштабом Вищої школи виключно для службового користування4. На
останню покладалися завдання всебічного дослідження питань “постійної
присутності”, для чого за рахунок бібліотек та архівів окупованих територій провадилося комплектування Центральної бібліотеки Вищої школи,
Східної бібліотеки рейхсляйтера Розенберга, було створено низку спеціальних інститутів, у тому числі Інститут дослідження економіки східноєвропейських країн, Інститут дослідження єврейського питання, Інститут
расових досліджень тощо.
На підтримку даної теорії провадилися спеціальні історичні дослідження
ще до 1939 р., а також упродовж усієї війни, коли обґрунтування об’єктивності претензій на згадані території спиралося на основні ідейні положення А. Розенберга, дослідження з індогерманістики, прадавньої історії,
антропології, археології, історії саксонського та магдебургського права,
історії німецької колонізації України, історії церкви, в тому числі лютеранської, в Україні (Розенберг сприймав її як таку, що руйнує догмати євангелістської теології та здійснює “германізацію християнства”5), історичний
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епос та поетичну творчість тощо. Важливі напрями стосувалися ступеня
впливу “нордичного права”, культури, державності.
Багатий матеріал для вивчення напрямів історичних досліджень ERR
на окупованих територіях містить київська частина його архівного фонду,
що зберігається у ЦДАВО України (ф. № 3676 та мікрофільми берлінської
частини архіву – ф. КМФ-8). Серед цих джерел вирізняються ті, що пов’язані
з підготовкою спеціальної історичної виставки у Харкові, яка слугувала
згаданим ідеологічним завданням. Ідеться про виставку прадавньої та
давньої історії України, що була відкрита у Харкові 1 листопада 1942 р. у
приміщенні колишнього Педагогічного інституту (вул. Сумська, 33). Метою
експозиції було відстеження основного перебігу подій давньої історії на
окупованих східних територіях, зокрема в Україні, доведення важливості
нордичних історичних коренів, що сягали доісторичного періоду, та
боротьби за ці території як такі, що історично належать германській расі.
Серед документів фонду ERR збереглися документи щодо проведення цієї
виставки, що складаються з короткого путівника по експозиції, промови та
спеціального звіту керівника Робочої групи “Харків” Оскара Венднагеля зі
списком присутніх на відкритті, відвідувачів тощо6.
У спеціально підготовленому путівнику по виставці відзначалася
цінність згаданих матеріалів для досліджень з метою освоєння та експлуатації цих території, а також для німецьких солдатів та офіцерів, що мали
знати історію східних територій, де розгорталася боротьба “нордичної
крові”, за яку вони “проливають кров”, та краще розуміти як особливості
місцевого населення, зумовлені історичним розвитком цих земель, так і
завдання власної присутності на окупованих східних територіях.
Виставка була підготовлена силами наукових співробітників Оперативного штабу та службовців на основі матеріалів різних установ, передусім Українського історичного музею у Харкові. На базі цих матеріалів
планувалося створити музей давньої історії (фактично, також і археології)
у приміщенні колишнього Педагогічного інституту, куди протягом кількох
тижнів восени 1942 р. звозили всі більш-менш важливі й цінні зібрання,
що компонувались у фонди7. Матеріали з давньої історії та археології
передбачалося вилучити з фондів не лише вищезазначеного Українського
історичного музею, а й інших установ і закладів, зокрема, з геолого-географічного музею при Харківському державному університеті, тощо. На основі
кращих зразків цих матеріалів, власне, й була паралельно підготовлена
виставка.
Захоплені високою історичною культурою цих територій, нацисти
пояснювали її виключно германським впливом. Фонди цього музею мали
слугувати для німців та місцевого населення відповідним доказом.
На урочистому відкритті виставки виступив з промовою керівник
Робочої групи “Харків” Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга
гауптайнзацфюрер Оскар Венднагель.
Виставка була проголошена подією виняткової ваги. На її урочисте
відкриття запросили керівників військових підрозділів, що розміщувалися
переважно у Харкові, як німецьких, так і пов’язаних з ними італійських,
румунських та угорських окупаційних установ, представників поліцейських

224

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

підрозділів, а також окремих цивільних осіб. Серед науковців, які готували
матеріали до виставки, були уповноважений з питань прадавньої та давньої
історії у східних областях проф. Ганс Райнерт та уповноважений з питань
прадавньої та давньої історії в Україні проф. Рудольф Штампфус 8, які
переглядали відповідні фонди та колекції з метою відбору матеріалу,
керівник Українського історичного музею О. Рудінський9 та фрау Кордіш
з археологічного музею Києва. Серед тих, хто сприяв технічному облаштуванню виставки, наданню будівлі для її розміщення та транспорту для
перевезення, були переважно представники місцевої комендатури, зокрема
генерал-лейтенант Шмідт-Логан та обер-лейтенант Отто Мюллер (історик
за фахом)10.
Виставка складалася з 9-ти розділів, експонати яких дозволяли простежити історію українських земель (переважно Східної України) від часів
палеоліту (розділ 1) до періоду активних загарбницьких набігів тюркомовних
племен (татаро-монголів) у ХІІІ ст. (розділ 8). Зразки народного мистецтва
добільшовицького періоду утворювали окремий розділ під номером 911.
У зв’язку з тим, що виставка мала насамперед ознайомлювальний та
пропагандистський характер, значна частина матеріалу була підібрана
відповідним чином – вони мали демонструвати давню присутність на цих
територіях германських племен, їхній вплив на місцеве, насамперед слов’янське, населення. Відібрані співробітниками штабу матеріали висвітлювали
історію згаданих територій.
Перший розділ був присвячений періоду раннього палеоліту. Він
давав уявлення про розселення первісних людей, знаряддя праці, якими
вони користувалися, їхню боротьбу з навколишнім середовищем, за виживання, тваринний світ цієї місцевості, причому підкреслювалося, що тут
склалися дещо інші умови, ніж у Німеччині. Особливо вражаючим експонатом видавався організаторам частково відновлений скелет мамонта – з
кісток, що походили з різних місць Харківщини, предмети, знайдені при
археологічних розкопках.
Розділ 2 присвячувався періоду пізнього палеоліту. Він складався з
предметів, знайдених під час розкопок у Харківській області, поблизу
міста Ізюм, на берегах річки Донець, і відображав, поруч із мисливством,
появу рибальства, пізніше – тваринництва та землеробства, кераміки, початок будівництва жител. У цій експозиції особлива увага була звернена
на предмети, що належали до наявних тут у цей період археологічних
культур, ареал поширення яких був дуже великим, які були відомі й у
Німеччині, наприклад культури шнурової кераміки. У путівнику щодо
наявності предметів цих культур у експозиції зазначалося: “Присутність
цих германських етнічних спільнот веде до значного перевороту, що значно
відбився на матеріальній стороні, наприклад у кераміці”12.
Намагання підтвердити зв’язки германських племен з місцевим населенням території сучасної України домінувало і при створенні третього
розділу експозиції – доби бронзи. Він вирізнявся появою на території
сучасних українських земель курганних поховань, і тому цей період був
представлений тут, в основному, предметами саме з таких поховань: це
різноманітні металеві знаряддя праці та кераміка. Відповідно підкреслю-
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валося, що для цього періоду також показовою була кераміка, яка значною
мірою відображає вплив культури шнурової кераміки, що з цього часу можна
довести “постійний вплив культур нордичної і германської крові”13.
Четвертий розділ стосувався питання грецької колонізації у Північному
Причорномор’ї та скіфо-сарматського періоду. В його центрі – матеріали
з поховань у Керчі та Ольвії, що ілюструють розвиток грецьких колоній,
їхні активні торговельні зв’язки із Середземномор’ям, а також експонати,
що демонструють матеріальну культуру скіфів та сарматів.
Чи не найбільший інтерес для німецьких відвідувачів виставки представляв розділ експозиції під п’ятим номером, що містив предмети матеріальної культури тих готських племен, що в першій половині І тис. н. е.
мігрували із Західної Європи на схід (їхнє пересування ілюстрували карти).
Вони складалися переважно із чудово виконаних золотих фібул, які, на
думку організаторів, являли собою чудові зразки германського ливарного
мистецтва та слугували свідченням поширення впливу германських племен
на значні території, та незначної частини кераміки.
Наступний розділ присвячувався історії ранніх слов’янських культур
та вікінгів VI–X ст. Зрозуміло, що тут переслідувалася мета довести ознаки
присутності вікінгів на значних територіях, що прилягали до Чорного
моря. Відповідно до пропагандистського твердження, що державність
на ці території принесли саме вікінги, підкреслювалося, що вони внесли
організуючу складову державності до союзу місцевих племен, що нібито
перебували на стадії місцевих племінних об’єднань. Поширення німецькими
науковцями такого твердження засвідчують і теми доповідей з історії
Російської імперії, що мали бути прочитані в липні 1942 р.: “Германський
характер Київської держави” (Київська Русь поставала як держава, створена
вікінгами, а саме Рюриком, Аскольдом та Діром), “Германські витоки
Російської імперії”14.
Цей розділ був тісно пов’язаним з двома наступними: сьомий розділ
висвітлював матеріальну культуру Київської Русі XI–XII ст. (типові знаряддя
праці та зброя з місць слов’янських поселень та поховань), восьмий – набіги
азіатських племен на територію Європи. Центром експозиції був вірш
про князя Ігоря, зокрема слова: “…так оплакували готські діви смерть
героя…”.
Останній розділ експозиції був дещо відокремленим від попередніх і
мав назву “Народне мистецтво до більшовизму” (йшлося про культуру в
цілому. – Н. К.) Тут було представлено кращі зразки народної самобутньої
матеріальної культури, що мало засвідчити різноманітність культур тих
народів, що згодом увійшли до складу Радянського Союзу і “були знищені
більшовизмом у такий короткий час його панування”15.
Виставка, як уже зазначалося, започаткувала створення місцевого
музею, що був розміщений у флігелі на території Педагогічного інституту.
Доля музею – справжньої скарбниці матеріальної культури України давніх
часів, склалася трагічно. Його фонди значно постраждали під час пожежі
14–19 лютого 1943 р., у ході боїв за Харків, коли приміщення було зайняте
військовим підрозділом СС – “Мертва голова”. Через необережність військових будівля музею, палаючи кілька днів, зрештою згоріла повністю, було
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знищене вщент цінне зібрання зразків народного мистецтва, постраждали
археологічні знахідки, лише частково збереглися зібрання кераміки, частина
грецьких амфор та вироби з металу. Загибель значної частини зібрань музею
й О. Рудінський, й О. Венднагель сприйняли як особисту трагедію16.
Однак на момент відкриття виставка являла собою цілісну експозицію,
що мала засвідчити права німецького народу на ці території. Значення
виставки узагальнив у своїй промові, виголошеній з нагоди її відкриття
1 листопада 1942 р., керівник Робочої групи “Харків” гауптайнзацфюрер
Оскар Венднагель. Текст цієї промови, якій притаманний яскраво виражений
ідеологічний характер, пропонується увазі читачів “Архівів України”.
Публікація здійснюється за німецьким оригіналом, з паралельним
українським перекладом. Текст передається без скорочень та виправлень,
за винятком деяких очевидних помилок.

Rede bei der Eröffnung der vorgeschichtlichen Ausstellung
des Einsatzstabes RR in Charkow am 1. November 1942
Herr Standortkommandant, meine Herren Generale,
meine Damen und Herren!
Als Leiter der Arbeitsgruppe Charkow des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg
für die besetzten Gebiete habe ich die Ehre, Sie hier zu begrüssen.
Der Führer hat mit Erlaß vom 1. März 1942 den Reichsleiter Rosenberg mit der
geistigen Bekämpfung der Juden, Freimaurer und der mit ihnen verbündten weltanschaulichen Gegner des Nationalsozialismus als den Urhebern des gegenwärtigen
Krieges beauftragt. Der Führer hat dabei die planmäßige geistige Bekämpfung dieser
Mächte als kriegsnotwendige Aufgabe erklärt.
Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg in
Charkow durch den Sonderstab Vorgeschichte eine Ausstellung vorgeschichtlicher
Sammlungen aufgebaut, die in erster Linie der Truppenbetreuung dienen soll.
In nur achtwöchiger Arbeit wurde das vor- und frühgeschichtliche Material aus
dem ukrainischen historischen Museum, dem geologischen Museum der Universität
und dem mathematisch-physikalischen Institut hier zusammengetragen und zu einer
Schausammlung zusammengestellt, die reichhaltig, übersichtlich und eindruchsvoll
ihren Zweck erfüllen wird. Aus der Tatsache, daß nur etwa der zehnte Teil der
Bestände zur Aufstellung kam, können Sie ersehen, wie reich die vorgeschichtlichen
Quellen im ostukrainischen Raum ﬂießen.
Der Beauftragte für Vor- und Frühgeschichte in den Ostgebieten, Prof. Dr. Hans
Reinerth und der Beauftragte für Vor- und Frühgeschichte in der Ukraine, Prof. Dr.
Rudolf Stampfuß, sind bestrebt, die vielfach verstreuten vorgeschichtlichen Funde
zu sichern, zu sammeln und sie der Forschung zugänglich zu machen, um aus ihnen
die vorgeschichtliche Grundlagen und die frühgeschichtliche Entwicklung dieses
Raumes erarbeiten zu lassen.
In Charkow wollte es die Gunst des Zufalls, daß sich unter den Ofﬁzieren des
Standorts ein Vorgeschichtler befand, der sich seit langen Jahren mit dieser Wissenschaft beschäftigt und durch seine Ausgrabungen in Mitteldeutschland bekannt
geworden ist Herr Oblt. Otto Müller. Er wurde mit dieser Aufgabe betreut und hat
sich ihr nebenamtlich und neben seinen Pﬂichten als Truppenofﬁzier mit Feuereifer
gewidmet. Es ist allein seiner Initiative und Tatkraft zu verdanken, daß in so kurzer
Zeit eine Ausstellung aufgebaut werden konnte, die Prof. Dr. Reinerth bei einem
Besuch noch vor ihrer Fertigstellung als “einmalig in ihrer Art” bezeichnet hat.
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Herrn Oblt. Müller gilt daher vor alle[m] der besondere Dank des Einsatzstabes.
Daß er sich diesem Werk so eingehend widmen konnte, ist dem Kommandeur des
Armeegeräteparkes 661, Herrn Hauptmann Heinric zu verdanken.
Die entstehende Ausstellung genoß das besondere Interesse des Standortkommandanten, Herrn Generalleutnant Schmidt-Logan, dessen Quartieramt das Gebäude
zur Verfügung stellte, während die Abt. VII den Transport des vorgeschichtlichen
Materials ermöglichte und veranlasste. Einheiten der Wehrmacht haben durch Abstellung von Fachhandwerkern zur Einrichtung der Ausstellung beigetragen. Vor
allem aber waren es ukrainische Fachkräfte, die sich mit Eifer, Fleiß und Hingabe
in den Dienst diese[s] Werkes stellten, so vor allem der Leiter des ukr. Historischen
Museum[s], Herr Rudenski und Frau, sowie Frau Prof. Kordisch vom archäologischen
Museum Kiew und weitere ukrainische Mitarbeiter. Ihnen allen statte ich den Dank
des Einsatzstabes ab. Alle an diesem Werk Beteiligten empﬁnden mit Recht Genugtuung über das Geleistete und über das große Interesse, das die Ausstellung noch
vor ihrer Eröffnung gefunden hat. Große Aufgaben stehen noch bevor. Eine Menge
noch n[i]cht bearbeiteten Materials harrt der Auswertung und verspricht eine reiche,
für die gesamte europäische Vorgeschichte wertvolle Ausbeute. Die Ausstellung,
die die schönsten Stücke des Materials umfaßt, wird zum bodenständigen Museum
ausgebaut werden.

Meine Damen und Herren!
Die Stellung des Bolschewismus zur Vorgeschichte ist durch seine weltanschauliche Konseption klar bestimmt. Wie alle geschichtlichen Vorgänge durch den
Bolschewismus zu einer Geschichte des Klassenkampfes, des Kampfes der Unterdrückten gegen ihre Ausbeuter, umgeschrieben und umgefälscht werden, so auch die
Vor- und Frühgeschichte. Dabei ist es vor allem die mutmaßliche gesellschaftliche
Lebensform des Steinzeitmenschen, die den Bolschewisten entzückt: die Hor[d]e.
In ihr Herrschte Kommunismus gab es kein Eigentum, keine Unterschiede und keine Klassen. Also – folgert der Bolschewist – ist die klassenlose Gesellschaft das
ursprüngliche. Sie gilt es im kommunistischen Staat wieder herzustellen, nachdem
sie durch den Ausbeuter gesprengt wurde und entartet ist.
Da es sich bei den vorgeschichtlichen Funden selbstverständlich im wesentlichen
um solche der materiellen Kultur handelt, scheint die Vorgeschichte auch hier zur
Ideologie des Bolschewismus Wichtiges beizutragen. Denn der Bolschewist sieht als
Marxist in allen menschlichen, völkischen und staatlichen Geschehen nur den Kampf
um das Materielle. Für ihn wird jede geschichtliche Entwicklung und Entscheidung
nur durch wirtschaftlich-ökonomische Triebkräfte ausgelöst.
Auf diese Art und Weise würdigte der Bolschewismus die Vorgeschichte zur
Magd der materialistischen Geschichtsauffassung herab und widmete sich ihr nur
dort, wo sie zur Illustration seiner internationalen Klassenkampftheorie beizutragen schien. Er hütete sich dabei aber peinlich, sich wissenschaftlich und nicht nur
demagogisch mit der Frage zu beschäftigen[,] auf die man durch die Vorgeshichte
geradezu gestoßen wird, nämlich der Rassenfrage.
Wie anders sehen die Gründe aus, die den Nationalsozialisten und jeden nicht
international, sondern national denkenden und empﬁndenden Menschen zur Beschäftigung mit der Vorgeschichte veranlassen!
Der Führer hat einmal festgestellt, daß, wie damals der Deutsche Kopernikus
durch seine Entdeckung das alte, von den herrschenden Mächten sanktionierte und
leidenschaftlich verteidigte Weltbild zertrümmert habe, so in unserer Zeit durch die
Rassenlehre die gesamte herrschende Geschichtsauffassung revolutioniert und das
bisherige Geschichtsbild völlig umgewandelt werde.
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Die gestaltenden, formenden geschichtsbildenden Kräfte sind nicht die
wirtschaftlich-ökonomischen, nicht die kulturellen, religiösen oder politischen,
sondern einzig und allein die Urkräfte der Rasse und des Raumes. Sie formen die
Völker, sie führen zu den Auseinandersetzungen mit der Umwelt und gestalten so
die Geschichte. Das ist keine “Rassentheorie” mehr, über die der Bolschewist zu
spotten pﬂegte, sondern wissenschaftliche erwiesene Tatsache.
Dieser umwälzenden intuitiven Schau des Führers haben die Wissenschaft des
Spatens, die Vorgeschichte, und die Wissenschaft vom Leben, die Biologie, die klaren
Beweise und wissenschaftliche Untermauerung geliefert. Und umgekehrt verdanken
die beiden Wissenschaften ihr das Interesse, das ihnen seit der nationalsozialistischen
Revolution entgegengebracht wird.
Wer einmal weiß, daß der Erbstrom eines Volkes, das auf Reinheit des Blutes
hält, unveränderlich durch die Generationen, durch die Jahrhunderte und Jahrtausend
ﬂießt, das die seelischen, geistigen und körperlichen Eigenschaften der Enkel ihnen durch die Blutbahnen der Vererbung von den Ahnen her zugeﬂossen sind, der
sucht das Gesetz seines Lebens nicht mehr bei fremden Völkern in fremden Zonen,
sondern in der Heimat der Väter. Und so suchen wir, indem wir den Spuren unserer
Vorfahren durch die Jahrtausende nachgehen, den Ursprung unseres eigenen Seins.
Wir stehen ergriffen vor den aufgefundenen und ausgegrabenen Hinterlassenschaften
derer, von denen wir Fleisch und Blut sind, und sehen als b[e]glückenden Beweis
für die Unveränderlichkeit des Erbstroms, wie in ihnen schon all das keimhaft angelegt war, was im Laufe der Jahrtausende durch die Wechselwirkung von Rasse und
Raum, durch den Kampf ums Dasein und den Einsatz für Sippe und Volk in den
Enkeln sich entwickelte. Und es ist beruhigend zu wissen, daß an diesen Quellen kein
Fälscher und kein Neider, kein Eiferer und kein Schreiber etwas zu vermochte: so
wie sie aus dem Boden kamen, sprechen sie zu uns von den Ahnen unseres Volkes
und von den Ahnvätern Europas.
Woher aber können stärkere Kräfte uns zuﬂießen als aus dem Wissen, daß wir –
auch in diesem Raum – ein Erbe zu wahren haben, das von unzähligen Generationen
vor uns geschützt und mit Blut und Leben verteidigt wurde?! Daß dieses Erbe ein
europäisches ist, zeigt uns die Vorgeschichte auf, und darum ist sie eine wahrhaft
europäische Wissenschaft. Daß dieses Erbe fast überall im heutigen Europa als ein
europäisches empfunden wird, beweist am klarsten der um uns tobende Krieg. Denn in
ihm stehen Schulter an Schulter mit den deutschen Soldaten Söhne aller europatreuen
Völker und kämpfen – wieder einmal – für Europas Freiheit und Zukunft.
Darum soll diese Ausstellung der Truppenbetreuung dienen. Sie soll in den
deutschen und verbündten Soldaten das Wissenstärken, daß der Kampf das tragende,
ewige Grundgesetz des Lebens ist, daß nur deshalb Blut und Erbe der Ahnen in
uns Enkeln noch lebendig sind, weil jene sich nicht nur Pﬂugscharen, sondern auch
Schwerter schufen, mit denen sie siegreich für ihre und ihrer Enkel Zukunft kämpften,
wenn die Stunde es befahl.
Die Ausstellung soll zeigen und beweisen, daß dieser Raum aus seiner ganzen Geschichte heraus als unabtrennbarer Bestandteil zu Europa gehört, daß seine
vorgeschichtlichen Grundlagen dieselben sind wie die des übrigen Europa und daß
er deshalb in das gesamteuropäische Schicksal einbezogen werden muß.
Die Ausstellung soll davon zeugen, wie immer wieder im Laufe der Jahrtausende
europäische Manschen vom Norden, Westen und Süden her in diesen Raum strömten
und in ihm die Grenze gegen Asien hielten zum Schutz und für den Frieden Europas,
nicht anders als die tapferen deutschen und verbündeten Soldaten im gegenwärtigen
Kriege.
Durch das Wissen um diese rassischen, räumlichen und geschichtlichen Zusammenhänge wird der kämpferische Wille in den Soldaten Europas noch wacher, klarer
und härter werden.
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Der totale Krieg fordert gebieterisch die Mobilisierung aller körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte zu Kampf und Abwehr, für den Sieg, die Freiheit und den
Frieden. Dieser totalen Mobilisierung will auch diese Ausstellung des Einsatzstabes
Reichsleiter Rosenberg in ihrem Rahmen dienen.
Ich bitte Sie, Herr General, die Ausstellung zu eröffnen und sie in den Schutz
der deutschen Wehrmacht zu nehmen.
Oskar Wendnagel

Промова на відкритті історичної виставки
Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга
у Харкові 1 листопада 1942 р.
Пане Штандорткомендант,
панове генерали, пані та панове!
Як керівник Робочої групи Харкова Оперативного штабу рейхсляйтера
Розенберга для окупованих областей маю честь привітати Вас тут.
Фюрер своїм наказом від 1 березня 1942 р. доручив рейхсляйтеру Розенбергу
боротьбу з євреями, масонами та іншими пов’язаними з ними ідейними противниками націонал-соціалізму в духовному плані як з винуватцями теперішньої
війни. При цьому фюрер оголосив планомірну боротьбу з цими силами завданням воєнної необхідності. У рамках цього завдання Оперативний штаб
рейхсляйтера Розенберга за посередництвом зондерштабу прадавньої історії
створив виставку зібрань з давньої історії, що має слугувати передусім військовим підрозділам.
Лише за вісім тижнів роботи матеріал з давньої історії з Українського
історичного музею, геологічного музею університету та Фізико-математичного
інституту був зібраний тут, оформлений в експозицію змістовно, наочно й
виразно складений відповідно до його мети. Враховуючи той факт, що лише
десята частина зібрань увійшла до експозиції, Ви можете собі уявити, якими
багатими є джерела з давньої історії на східноукраїнських теренах.
Уповноважений з питань первісної та давньої історії у східних областях
проф. Ганс Райнерт та Уповноважений з питань первісної та давньої історії
в Україні проф. Штампфус прагнули зберегти неодноразово розосереджені
історичні фонди, зібрати їх та зробити придатними для досліджень історичних
основ і ранньоісторичного розвитку цього регіону.
У Харкові волею випадку склалося так, що серед місцевих офіцерів був
історик, який протягом багатьох років займався цією наукою та став відомим
завдяки своїм розкопкам у Середній Німеччині. Це пан оберлейтенант Отто
Мюллер. Він опікувався цим завданням та із завзяттям присвятив йому себе,
суміщаючи це зі своїми обов’язками як військового офіцера.
Лише завдяки його ініціативі та діяльності, що дозволили створити виставку
в такий короткий час, проф. д-р Райнерт, відвідавши виставку ще до завершення
її підготовки, визначив її як “єдину у своєму роді”. Тому передусім саме пан
оберлейтенант Отто Мюллер отримує особливу подяку Оперативного штабу.
За те, що він (Отто Мюллер. – Н. К.) зміг такою великою мірою опікуватися
цією справою, дякуємо комендантові парку військової техніки № 661, пану
гауптманну Гейнріку.
Створена виставка викликала особливий інтерес Штандорткоменданта
пана генерал-лейтенанта Шмідта-Логана, управління якого надало з цією
метою користування будівлю, в той час як Відділ VII17 розпорядився щодо тран-

230

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

спортування історичних матеріалів та уможливив його. Підрозділи вермахту
сприяли оснащенню виставки, залучаючи до цього професіоналів. Певна річ,
це були передусім українські спеціалісти, які стали на службу даній справі з
ретельністю, старанністю та самовідданістю, як, насамперед, керівник Українського історичного музею пан Руденський, а серед жінок – фрау проф. Кордіш з
археологічного музею Києва, інші українські працівники. Усім їм я висловлюю
подяку Оперативного штабу. Усі, причетні до цієї праці, по праву відчувають
задоволення від виконаного та у зв’язку з великим інтересом, виявленим до
виставки ще до її відкриття. Попереду – нові великі завдання, значна кількість
ще не опрацьованих матеріалів, з багатьма цінними даними з європейської
давньої історії. Виставка, що охоплює найкращі зразки цих матеріалів, буде
перетворена на місцевий музей.

Пані та панове!
Точка зору большевизму на давню історію ясно визначається його ідеологічною концепцією. Як усі історичні події переписуються та спотворюються
більшовизмом відповідно до класової боротьби, боротьби пригнічених проти
своїх експлуататорів, так само ведеться й щодо первісної та давньої історії. Це
стосувалося насамперед ймовірного суспільного способу життя людей доби
палеоліту, яким захоплювалися більшовики: первісного стада. За панування
в них комунізму (мається на увазі первісний комунізм. – Н. К.) не існувало
поняття власності, не було жодних відмінностей та жодних класів. Таким чином,
робить висновок більшовик, це безкласове суспільство є першопочатковим.
Необхідно знову відтворити його у вигляді комуністичної держави, оскільки
воно було підірване експлуататорами та виродилося.
Само собою зрозуміло, йдеться про це за наявності історичних фондів,
переважно про матеріальну культуру, відповідно до якої давня історія також,
здається, додає важливого до ідеології більшовизму. Тоді більшовик як марксист
бачить у всіх людських, народних та державних подіях лише боротьбу за матеріальне. Для нього кожне історичне становлення та кожне рішення спричинюється виключно економічними рушійними силами.
Таким чином, більшовизм низводив давню історію до рівня служниці матеріалістичного сприйняття історії і звертався до неї лише тоді, коли вона могла
слугувати ілюстрацією його теорії інтернаціональної класової боротьби. Але
при цьому він остерігався науково, а не лише демагогічно займатися питанням,
до якого прямо підводила давня історія, – расовим.
Якими відмінними виглядають причини, які давали націонал-соціалістам
та кожній людині, що думає і відчуває не лише по-інтернаціональному, а й
по-національному, привід займатися давньою історією!
Фюрер зазначив одного разу, що так, як свого часу німець (так! – Н. К.)
Коперник завдяки своєму відкриттю зруйнував стару картину світу, якої дотримувалися та яку палко захищали панівні держави, так і в наш час завдяки расовій теорії панівна точка зору на загальну історію революційно змінюється;
повністю перетворюється і картина історії, що існувала до цього часу.
Сили, що визначали та формували обличчя історії, виступають не лише економічними, культурними, релігійними чи політичними, а й виключно єдиними
висхідними силами раси та території. Вони формують народи, вони ведуть до
зіткнення з навколишнім середовищем і таким чином визначають історію. Це
більше не “расова теорія”, над якою більшовики мали звичку іронізувати, а
науково доведений факт.
Цьому революційному інтуїтивному баченню фюрера “наука лопати”,
прадавня історія (мається на увазі археологія, методами якої пізнається давня
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історія. – Н. К.) та наука про життя, біологія, надали чітких доказів та наукових пояснень. І, навпаки, обидві науки завдячують йому за той інтерес, що
проявляється до них від часу націонал-соціалістичної революції.
Хто одного разу зрозумів, що спадковий потік народу, на якому тримається
чистота крові, незмінно тече через покоління, через століття та тисячоліття,
що душевні, духовні та фізичні якості нащадків передаються їм шляхом крові,
успадкуванням від предків, той більше не шукає закону свого життя в чужих
народів на чужих територіях, а шукає на батьківщині. І, відповідно, ми шукаємо,
тоді, коли йдемо слідами наших предків, походження нашого існування. Ми
схвильовано стоїмо перед знайденою та розкопаною спадщиною тих, від кого
маємо плоть і кров, і сприймаємо це як доказ незмінності потоку, того, що в
ньому було закладене все, що протягом тисячоліть розвивалося в нащадках
завдяки взаємодії рас і територій, боротьбі за існування та появі роду і народу.
І приємно відчувати, що ці джерела жоден спотворювач, заздрісник, поборник,
жоден писар не може змінити, адже вони походять від землі, говорять до нас
від предків нашого народу, від прародителів Європи.
І чи ж можуть бути могутніші сили, як не знання, що ми – навіть на цій
території – маємо оберігати землю, яку до нас обороняли та захищали кров’ю
й життям численні покоління?! Те, що ця земля – європейська, засвідчує давня
історія, і тому вона справді європейська наука. Що ця земля майже повсюдно в
сучасній Європі сприймається як європейська, відчутніше доводить нам війна. У
ній пліч-о-пліч з німецькими солдатами стоять сини всіх вірних Європі народів
і ведуть боротьбу – знову і знову – за свободу Європи й майбутнє.
Тому ця виставка має слугувати військовим підрозділам. Вона повинна
зміцнювати в німецьких та союзницьких з ними солдатах знання, що боротьба
є рушійним споконвічним основним законом життя, що лише тому кров і плоть
предків у нас, нащадків, ще живі, бо вони створювали не лише лемеші, а й
мечі, з якими переможно боролися за своє майбутнє та майбутнє нащадків,
коли наставав час.
Виставка має показати й довести, що цей регіон за всією своєю історією
належав до Європи як невід’ємна її частина, що його прадавні основи – ті ж
самі, як і в усієї Європи, й тому він має поділяти загальноєвропейську долю.
Виставка має засвідчити, як усе знову й знову протягом тисячоліть
європейці з півночі, заходу та півдня прямували сюди, на цю територію, та тримали тут кордони з Азією задля захисту й миру Європи, так само, як і німецькі
та союзницькі солдати в нинішній війні.
Завдяки знанням про ці расові, просторові та історичні зв’язки воля
до боротьби у солдатів Європи стане ще наполегливішою, виразнішою та
міцнішою.
Тотальна війна вимагає всебічної мобілізації всіх фізичних, моральних та
душевних сил для боротьби й оборони, задля перемоги, свободи і миру. Цій
цілковитій мобілізації і має слугувати у своїх межах ця виставка.
Я прошу Вас, пане генерале, відкрити виставку та взяти її під захист
німецького вермахту.
Оскар Венднагель
ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 58, арк. 157–159. Копія. Машинопис.
1
Розенберг А. Миф ХХ века. Оценка духовно-интеллектуальной борьбы фигур
нашего времени. – Таллін: “Shildex”, 1998.
2
Там само. – С. 84–86.
3
ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 136, арк. 222.
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5
Розенберг А. Миф ХХ века. – С. 11.
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7
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8
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9
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Там само, арк. 153.
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13
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арк. 221–228.
15
Там само, спр. 58, арк. 153.
16
Додаток до звіту про стан справ у Харкові, звіт керівника Робочої групи Харкова
гауптайнзацфюрера Венднагеля про музей давньої історії за свідченнями директора
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Відділ VII “Військове управління”.
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В. ОРЛИК, Л. МАРЕНЕЦЬ
ДО ПИТАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦИСТІВ
В ОКУПОВАНІЙ УКРАЇНІ
Однією з недостатньо досліджених проблем Другої світової війни і до
сьогодні є фіскальна політика нацистського режиму на окупованих українських теренах.
Захоплення українських територій німецькими військами у 1941 р. та
встановлення окупаційного режиму були неоднозначно сприйняті місцевим
населенням. Бузувірські дії сталінського режиму викликали у багатьох
людей розчарування в радянській владі, а подеколи – й ненависть до неї.
Командуючий тилом групи армій “Південь” генерал Фрідеріці писав, що
“українське населення в 1941 р. під час вступу німецьких військ зустрічало
їх як друзів і визволителів за місцевим звичаєм – хлібом та сіллю”1.
Але “визволителі” досить швидко зруйнували ілюзії щодо “щасливого”
українського майбутнього в союзі з Третім рейхом. Засади окупаційної
політики в Україні були сформульовані гавляйтером Е. Кохом на нараді
окупаційних чиновників у Рівному таким чином: “Якщо цей народ працює
10 годин в день, він має працювати 8 годин для нас. Нас не повинні стримувати жодні сентиментальні протести. Цим народом повинна керувати
залізна влада, щоб відтепер допомогти нам виграти війну. Ми звільнили
Україну не для того, щоб зробити її щасливою, а щоб забезпечити для
Німеччини життєвий простір і постачання, якого вона потребує”2. Не менш
конкретним був і Герінг на нараді рейхскомісарів і представників військового
командування, заявляючи: “Я маю намір грабувати і саме ефективно” 3.
На окупованих українських територіях “німецький порядок” почав асоціюватися з політикою свавілля й жорстокості. Ні життя, ні приватна власність українського населення нічого не коштували. Окупаційний режим
запровадив жорстку фіскальну політику, збільшивши ставки радянської
податкової системи4 та ввівши нові різноманітні податки й збори, навіть
такі середньовічні, як подушний. Цинічним був п’ятипроцентний податок
на підтримання народного здоров’я, адже окупаційна медицина була
платною, а директиви нацистського керівництва прямо вказували та необхідність ненадання медичної допомоги українському населенню5. Окупаційна податкова система базувалася на расовому принципі, податків не
сплачували німці. Вони, відповідно до наказу рейхскомісара Коха, звільнялися від прибуткового податку з населення, а генералкомісаріати мали
право звільняти їх від інших податків і зборів6. Разом з тим, у 1943 р., особливо в його останньому кварталі, німці, що займалися підприємницькою
діяльністю на окупованій території, також оподатковувалися7.
Окрім грошових податків і зборів, існував ряд натуральних, зокрема
збір теплих речей, кольорових металів, збіжжя, продуктів харчування та
ін. Податковий тиск разом з іншими формами визискування населення
унеможливлював податкові розрахунки, сприяв накопиченню недоїмок,
© В. Орлик, Л. Маренець, 2005
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за які загрожували жорстокі покарання. Житомирський генерал-комісар
указував, “що кожний, хто не виконує свого обов’язку здачі або не здійснює
інших наказів німецької влади, буде покараний смертю, або, в легших
випадках, в’язницею”8. Також існувала ціла система штрафів. У архівних
справах районних фінансових відділів окупаційної влади зберігається значна
кількість клопотань про повне або часткове звільнення від непосильних
податків. Прохачі посилалися на свою неплатоспроможність, наявність
репресованих радянською владою членів сім’ї та ін., проте такі клопотання
залишалися поза увагою. Представники місцевої окупаційної адміністрації
зазначали, що вони не мали передбачених законом підстав для задоволення
таких клопотань9. Водночас були й випадки, коли сільські управи звільняли
від деяких платежів чи їх частини зовсім злиденних односельців10.
Іншим напрямком фіскальної окупаційної політики стала нещадна
експлуатація трудових ресурсів унаслідок введення обов’язкової трудової
повинності під страхом сурової кари. Колишні колгоспи та радгоспи
перейменовувалися на “громадські двори”, в них запроваджувався, по суті,
кріпосний режим. Із 1942 р. жахливих масштабів набуло вивезення українців на роботу до Німеччини. У ранг державної політики Третього рейху
на окупованих українських теренах зводилася тріада – грабунок, терор,
свавілля. Про цілеспрямоване пограбування окупованих територій, особливо
радянських, свідчить значна доля контрибуцій у державному бюджеті
нацистської Німеччини. Так, зокрема, якщо в 1940 р., тобто до нападу на
СРСР, вона складала 8 млрд. марок, або 11,4 % державного бюджету, то в
1941 р. контрибуція з окупованих територій склала 19 млрд. марок (18,4 %),
у 1942 р. – 28 млрд. марок (21,9 %), у 1943 р. – 40 млрд. марок (26,0 %), у
1944 р. – 48 млрд. марок (26,4 %)11.
Аналіз фіскальної політики нацистського окупаційного режиму в
Україні підтверджує тезу про те, що нацистська окупація була спробою
“повернути з небуття й утвердити в центрі європейської цивілізації плантаторську, рабсько-кріпосницьку систему, що будувалася на хибному
принципі расової переваги німецької нації”12. Дійсно, податкова політика
на окупованих українських теренах була за своєю сутністю навіть не
феодально-кріпосницькою, вона базувалася на принципах, запозичених
із рабовласницького еллінського суспільства, коли населення підкорених
областей, у кращому випадку, нещадно експлуатували, обкладаючи різноманітними поборами.
Публіковані нижче документи, що виявлено нами у фондах Державного
архіву Кіровоградської області, стосуються фіскальної політики окупаційного
режиму в Україні, вони ілюструють цю трагічну сторінку вітчизняної історії та доповнюють уведені раніше до наукового обігу джерела. Тексти
документів подаються мовою оригіналу, зі збереженням їхньої стилістики,
виправлено лише явні описки.
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Додаток 1

Податок з господарств на селі
Ввести за 1941 р. податок з господарств на селі.
1. Платниками цього податку є господарства громадських дворів, колгоспників, одноосібників та робітників і службовців.
2. Розмір податку встановлюється такий:
а) громадські двори сплачують податок з 1 га закріпленої землі в розмірі
5 крб.;
б) окремі господарства, які не мають корів та коней – 150 крб.;
в) окремі господарства, які мають корову або коня – 250 крб.;
г) окремі господарства, які мають корову і коня – 350 крб.
3. Податок сплачується в 2 раза рівними частинами: не пізніш 25.11.1941 р. –
50 %, не пізніш 15.12 1941 р. – 50 %.
Примітка: за несвоєчасну сплату податку нараховується пеня в розмірі
0,5% за кожний прострочений день.
4. Податок сплачується до сільуправи по місцю помешкання платника.
5. Скарги на невірне оподаткування подаються до сільуправ в 10-денний
термін після одержання повідомлення. При незадоволенні рішенням сільуправи
скарги подаються до міськуправи, рішення якої є остаточним.
Український голос. – 1941. – 15 листопада.
Додаток 2

Податок на потреби житлового
та культурно-побутового будівництва
З 1 листопада 1941 р. ввести збір з робітників та службовців, як міста, так
і сіл Кіровоградського району, на потреби житлового та культурно-побутового
будівництва.
1. Платниками цього збору з’являються всі робітники та службовці, які
працюють на підприємствах, в установах та організаціях м. Кіровограда та сіл
Кіровоградського району.
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2. Розмір збору на культурні потреби визначається так:
від 201 до 300 крб. – 2 крб. + 2% з суми, що перебільшує 200 крб.
від 301 до 500 крб. – 4 крб. + 2,5% з суми, що перебільшує 300 крб.
від 501 до 700 крб. – 9 крб. + 3% з суми, що перебільшує 500 крб.
від 701 до 1000 крб. – 15 крб. + 3,5% з суми, що перебільшує 700 крб.
1001 та більше
– 25 крб. + 4% з суми, що перебільшує 1000 крб.
Примітка: зарплата до 200 крб. на місяць звільняється від оподаткування
культзбором.
3. Відповідальними особами за правильність вирахування цього збору та
своєчасність стягнення його є керівники та бухгалтери установ і підприємств.
4. На осіб, які невірно або несвоєчасно переказують збір до каси міськбанку,
буде накладатися штраф у розмірі до 100 крб.
5. Збір на культурні потреби утримується при остаточному розрахунку за
кожний місяць.
6. При вирахуванні податку 50 коп. відкидаються, а сума більше 50 коп.
округлюється до 1 крб.
Український голос. – 1941. – 26 листопада.

Оголошення про побирання податків
та інших данин

Додаток 3

Всі совєтські постанови про побирання податків та інших данин, що обов’язували до 21.06.1941 р., мають силу й надалі.
Аж до часу зміни постанов побиратимуться тільки декотрі податки та інші
данини, а саме:
оборотовий податок від продажу товарів,
оборотовий податок від безтоварових торговельних операцій,
виплата доходів від державних підприємств,
доходовий податок від колгоспів,
доходовий податок від підприємств і організацій кооперативної системи і
від підприємств суспільних організацій,
доходовий податок від населення, плата за наймання помешкання
(чинш),
оплата на підтримання народного здоров’я й на утримання гігієнічних
уряджень.
Більшовицькі особливості при цих податках усунені.
Доходовий податок побиратиметься від населення тільки після одностійних
податкових ставок, що є обов’язкові для всіх громадян.
Касуються різні більшовицькі податкові ставки, що були встановлені для
руйнування певних частин населення.
Сільські господарства колгоспників, які були віддані для ведення приватного господарства, є звільнені від всякого податку і іншої данини.
Райони зобов’язані відсилати податкові плати та вплати інших данин на
доручення й за вказівками Райхскомісара.
Вони відповідають перед Державним комісаром за докладне переведення
вплат данин.
Хто це не надішле або надішле не в повній висоті податки або інші грошові
данини, яких вплату заряжено, той уважатиметься за сабатажника та належно
покарається.
Райхскомісар для України Кох.
Рівне. 21.10.1941 р.
Український голос. – 1941. – 24 грудня.
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Додаток 4

Відомість про збирання речей
у населення станом на 10.01.1942
Названия
вещей

1
участок

2
участок

3
участок

4
участок

район
полиц.

Всего

Кожухов

95

10

76

20

236

437

Валенок

26

7

24

15

201

273

Фуфаек

35

28

61

10

263

397

Брюк ватных

4

7

12

9

100

132

Рукавиц

18

16

16

27

119

193

Лыж

169

115

20

85

-

389

Шапок

1

16

-

1

-

18

Бушлатов

-

-

1

6

-

7

Полушубков

-

17

-

-

-

17

Шинелей

-

1

-

-

-

1

Телогреек

-

2

-

-

-

2

Галош

-

1

-

-

-

1

19

-

-

-

Шарфов

19

Держархів Кіровоградської області, ф. Р-2489, оп. 1, спр. 17, арк. 11.
Додаток 5

Тимчасове розпорядження
про стягнення податку на собак
1. На собак треба платити податок.
2. Крім громадян Німеччини, всі мешканці – власники собак повинні
платити на собак податок.
3. За кожну собаку – 150 крб. на рік.
Коли хто-небудь має декілька собак, тоді він за другу, третю і т. д. сплачує
по 300 крб. податку.
4. Власники собак, що тримають собаку за розпорядженням німецьких
військ з військовою метою, звільняються від податку на цю собаку.
5. Податок на собак треба сплачувати у 2 терміни: першу половину – не
пізніше 15 квітня, другу – 15 жовтня, на селі – сільському старості, а в
місті – райкасі.
Рівне. 27.01.1942.
Українські вісті. – 1942. – 21 березня.
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Додаток 6

Оголошення
Відповідно до вказівок Райхскомісара для України, всі організації та підприємства міста зобов’язані нараховувати та сплачувати такі податки:
прибутковий податок з робітників та службовців,
5% на підтримання здоров’я,
податок з обігу,
податок з нетоварових операцій,
прибутковий податок з підприємств та організацій,
відрахування від податків,
відрахування від різниці в зарплаті жидів.
Кіровоградські вісті. – 1942. – 16 грудня.
Додаток 7

Фінансовий звіт Бобринецького райфінвідділу
за період з 10.05 по 10.06.1943 р.
Назва податків

1. Оборотовий податок від продажу товарів
2. Оборотовий податок від інших організацій
3. Прибутковий податок від приватних підприємств
4. Прибутковий податок від держпідприємств

Сума

44729,56
3724,26
52438,91

5. Доходовий податок від колгоспів

-

6. Прибутковий податок від підприємств усусп. орган.

-

7. Доходовий податок від населення

37714,49

8. Плата на утримання народного здоров’я

29521,11

9. Плата на утримання сільуправи одноразового
податку

35748,90

10. Податок на собак
11. Плата за наймання приміщень
12. Ремісничий податок

14074,6
28808

13. Земельна рента

22061,2

14. Податок з будівель

55242,71

15. Вклади від збереження зарплати жидів та податок

-

16. Інші податки та збори

-

17. Податок з кіно

4814,8
Разом

302878,54

Держархів Кіровоградської області, ф. Р-2681, оп. 1, спр. 8, арк. 4.
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Додаток 8

Справка
Гр. Фулг А. К. содержит парикмахерскую на Дворцовой улице дом № 31
для обслуживания военных.
1) общий оборот в месяц установлен – 17000 руб.
налог с нетоваровых операций 10% – 1700 руб.
2) чистый доход в месяц – 6570 руб.
а) подоходного налога в месяц по 1.10 1943 – 1114 руб.
б) промышленого налога в месяц по 1.10 1943 – 557 руб.
в) подоходный налог с 1.10 1943 – 1671 руб.
г) промышленный налог с 1.10 1043 – 835 р. 50 коп.
Согласно распоряжения г. Гебитскомиссара гр. Фулг А. К. была освобождена от уплаты подоходного налога с 1.06 1943 г., а по налогу с нетоваровых
операций – со второй половины октября месяца.
По состоянию на 10 декабря с. г., т. е. по день выезда, следует:
а) налога с нетоваровых операций – 3120 руб.
б) подоходного налога – 8355 руб.
в) промышленного налога – 4177 руб. 50 коп.
Всего: 15652 руб. 50 коп.
Нач. финотдела
Зав. налоговым сектором
Держархів Кіровоградської області, ф. Р-2483, оп. 1, спр. 2, арк. 40.
Додаток 9

Об’ява
Для забезпечення потреб армії необхідно поточно перевадити заготівлю
худоби. Основной тягар заготівлі падає на рогату худобу. Зменшити кількість
поставки рогатої худоби можна лише тоді, коли буде здано більше свиней.
Виходячи з цього, я вимагаю від сільського населення Генеральної округи
пред’являти заготівельним пунктам та базам Заготскоту всю наявну кількість
свиней забійної ваги та уперто дбати про збільшення поголів’я свиней.
За кожну здану свиню вагою не менш 90 кг власнику буде видана премія
у вигляді наряда на купівлю:
1кг сахару
1 кг солі
0,25 л водки та 10 коробок сірників.
Крім того, той, хто здав свиню, одерже посвідку на право забою одної
свині для власного споживу згідно вказівок Держ. Коміс. Укр. від 8.10.42 про
забої худоби.
Того власника, який одночасно здасть 2 свині забійної ваги, або дасть зобов’язання про здачу другої свині вагою не менш 90 кг, належний районовий
с/г керівник може наділити за другу свиню додатково 0,25 га землі для власного
використання.
Передумовою цьому є те, що свиня повинна мати 1.09 1943 не менш 50 кг
живої ваги та власник добре буде працювати у весняну засівкампанію.
Генеральний комісар.
Держархів Кіровоградської області, ф. Р-2494, оп. 1, спр. 2, арк. 251.
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Додаток 10

Запровадження районових оплат,
як податкового джерела
Згідно з розпорядженням по збиранню оплат для покриття адміністративних
коштів в районах Райхскомісаріату України місцеве населення повинно сплачувати податок. Сплачувати податок зобов’язані всі особи віком від 16 до 65
років, що мають будь-які прибутки. Не оподатковуються німці та приналежні
до німецького народу. Оплату визначають голови районів або бурмістри. При
визначенні податку береться на увагу спроможність платників. Терміни сплачувань також покладаються на районних голів і бурмістрів. Господарські умови
в окремих районах бувають різні, а тому голова несе політичну відповідальність
за сплату і за планування її.
Районна оплата відкриває для українського допоміжного управління власне
фінансове джерело. Відповідальність за ці оплати лежить виключно на українській допоміжній адміністрації.
Характерною рисою оплат є те, що збір її має дати районам фінансову підставу для їх власних завдань, покриття фінансових потреб окремих районів.
Кіровоградські вісті. – 1943. – 11 серпня.
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Ф. ВИНОКУРОВА
МЕМОРІАЛЬНІ АРХІВНІ КОЛЕКЦІЇ
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЯК СКЛАДОВА ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ
ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ГЕНОЦИДУ
ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Вивчення історії євреїв України під час Другої світової війни неможливе без залучення документальних джерел обласних архівів. Серед них
вирізняється комплекс фондів Держархіву Вінницької області, зокрема
окупаційної адміністрації, колекцій радянського періоду, меморіальних
колекцій та особових архівних фондів, що є дуже великим. Документи, які
його утворюють, можна умовно поділити на три групи.
Перша – документи окупаційного періоду, а також “окупаційна”
преса (газети обласного та місцевого рівня, збірки оголошень та постанов
німецької і румунської окупаційних адміністрацій). Німецькі фонди представлені документами Вінницького окружного комісаріату (ф. Р–1395),
підпорядкованого генералкомісаріату Житомирської генеральної округи, до
складу якої входила німецька зона окупації Вінницької області, мирового
та касаційного судів, що діяли при Вінницькому окружному комісаріаті
(фф. Р–1618, Р–3937); місцевих органів самоврядування: обласної, Вінницької та Гайсинської міських управ (ф. Р–134, ф. Р–1312, ф. Р–3986),
15 фондів районних управ, 11-ти сільуправ, на території яких проживали
євреї.
Румунськими є фонди префектур повітів Могилева (ф. Р–2966), Тульчина (ф. Р–2888), Жугастру (ф. Р–2988), пiдпорядкованої Балтськiй префектурi Бершадської претури (ф. Р–2317), а також 26 фондів районних
та міських управ – претур; 17 фондів – сільуправ населених пунктів, де в
колоніях та гетто проживали єврейські родини – як місцеві, так і депортовані
з Північної Буковини, Бессарабії та повіту Дорохой Румунії.
Друга група документів відклалася у фондах радянських установ.
На базі цих документів були сформовані спеціальні колекції: Вінницької
обласної НДК (ф. Р–1683), “Фільтраційні, архівно-слідчі і спостережні
справи, трофейні документи, передані з відомчого архіву обласного управління СБУ” (ф. Р–6023); “Підпільні організації, партизанські загони періоду
Великої Вітчизняної війни на Вінниччині (1941–1944 рр.)” (ф. П– 425) – на
базі фондів колишнього облпартархіву.
Третя – документи, зібрані в меморіальних колекціях та архівних
фондах особового походження і спеціальних архівних колекціях у результаті
цілеспрямованої збирацької діяльності архіву. Серед них: “Вінничани –
учасники Великої Вітчизняної війни” (ф. Р–5333); “Колекція спогадiв та
свiдчень колишнiх в’язнiв гетто й концтаборiв, остарбайтерів” (ф. Р–6022);
© Ф. Винокурова, 2005
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архівна колекція документів з історії краю (ф. Р–5022); “Хронологічні
довідки про тимчасову окупацію німецько-фашистськими загарбниками
населених пунктів і звільнення їх частинами Радянської Армії (1941–
1944 рр.)” (ф. Р– 4422), а також особові архівні фонди – І. А. Безуглого
(ф. Р–6110), Є. В. Горб (ф. Р–5243), С. П. Белканії (ф. Р–6007), С. Т. Стехова
(ф. Р–5920), П. Т. Кугая (ф. Р–6050), Ф. А. Винокурової (ф. Р–6121).
Розкриття складу і змісту цих фондів здійснювалося нами у низці статей
та спеціальному дисертаційному дослідженні1.
Меморіальні колекції складають важливу групу джерел з історії єврейського населення Вінниччини під час нацистської окупації та в післяокупаційний період. Вони були створені в архіві завдяки цілеспрямованій
діяльності щодо поповнення наявної джерельної бази з історії геноциду
єврейського населення.
Джерелознавче значення згаданих фондів частково вже висвітлювалася
у статті “Особові архівні фонди ДАВО як джерело з історії геноциду
еврейського населення Вінниччини у період нацистсько-румунської окупаціїї
(1941–1944)”2, де розкрито склад і зміст ряду особових архівних фондів,
у т. ч. І. А. Безуглого, Є. В. Горб, С. П. Белканії, С. Т. Стехова, та ін.
Збирання колекційних документів з історії єврейського населення
під час окупації провадилося з метою створення повноцінної, всебічної
та репрезентативної джерельної бази. Документи як окупаційних, так
і радянських офіційних установ висвітлюють питання геноциду дещо
упереджено, лакуни у джерельній базі пов’язані з переміщенням цих
документів, ідеологічними обмеженнями та історичною долею документів
і осіб, що пережили окупацію. Зокрема, вузькість документальної бази
окупаційного періоду пояснюється переважно наданням категорії таємності
або обмеженого користування документам щодо геноциду єврейського
народу, які відкладались у спеціальних відділах Рейхскомісаріату України та
губернаторства Трансністрії. Документи центральних окупаційних установ
під час відступу німецьких та румунських військ здебільшого були вивезені за межі України (на її території залишилася лише незначна частина – у
фондах ЦДАВО України, обласних архівів Одеської, Миколаївської та
Вінницької областей). Утім, у Держархіві Вінницької області сформовано
спеціальну підшивку розрізнених оголошень німецької влади та постанов
румунської окупаційної адміністрації, що відклались у фондах префектур,
претур, примарій та управ, – усі вони стосуються організації управління
територією та висвітлюють події з позицій ідеології, політики, тактики
окупаційної влади. Документи окупаційних установ, зрозуміло, датуються
періодом окупації.
Хоча в документах радянських установ робилися спроби осмислення
наслідків окупації не лише із суто матеріального боку, а й у плані соціально-політичних та ідеологічних дій населення, в тому числі опору
нацизмові та явищ колабораціонізму, ці документи також обмежені у
повноті за своїм складом і змістом, оскільки створювалися здебільшого
внаслідок обліку матеріальних втрат, зокрема виробничих ресурсів,
рухомих і нерухомих цінностей. Протистояння окупантам розглядалося
головним чином у контексті підпільного та партизанського руху, а про
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духовний опір, індивідуальні форми протесту майже не йшлося – ці аспекти
подано побіжно, фрагментарно; переважно із зовнішнього, подієвого боку
зафіксовано факти зрадництва та пособництва нацизму. Спочатку в цих
документах (в основному 1944–1945 рр.) як допоміжні збиралися факти
злочинів щодо єврейського населення, проте з часом матеріали НДК, у
зв’язку з ідеологічним контекстом справ, були відзначені грифом обмеженого користування, а найбільш важливі з них передані свого часу на
постійне зберігання до архіву КДБ СРСР. Багато документів щодо підпілля
та партизанського руху зберігалося у фондах П–136 “Вінницький обком
Компартії України”, фондах райкомів Компартії України, обкому ЛКСМУ,
райміськкомів комсомолу і не були дозволені до публічного використання.
До того ж, вони виникли різного часу: в 1944–1945, 1962–1964 і 1976–
1991 рр. Це наклало відбиток і на зміст документів, коли багато фактів
стосовно підпілля, антинацистського та партизанського руху в різні періоди
не визнавалося.
Хронологічний контекст документів цих колекцій також потребує
пояснення. Основна їх маса була створенa у 1944–1945 рр. Однак за різних
обставин ці документальні комплекси поповнювалися новими документами
у зв’язку із додатковим розслідуванням справ, ініціюванням визнання
підпільної діяльності з боку її учасників, підготовкою фундаментальних
видань з історії війни, антинацистського підпілля, партизанського руху
тощо.
Крім того, практика узагальнення долі єврейства під поняттями “радянський народ”, “мирне населення” тощо створила умови, за яких не були
сформовані спеціальні групи документів, що характеризували б стан та
позицію єврейського народу у зв’язку з політикою знищення євреїв як
цілого етносу. Ці документи відклалися серед загальних і не становили
того масиву, який би висвітлював дану проблему корпусно.
Збирацька діяльність, формування меморіальних фондів та архівних
фондів особового походження були покликані поповнити ці лакуни джерельної бази геноциду євреїв та Голокосту за рахунок дослідження документів
інших архівів і збирання документів у приватних осіб, які пережили Голокост, їхніх родин, а також за рахунок спогадів, документування “усної
історії” за спеціально опрацьованими методиками.
Перша з них – “Колекція спогадiв та свiдчень колишнiх в’язнiв гетто
й концтаборiв, остарбайтерів” (ф. Р-6022). Ця колекція створювалася з урахуванням важливості для вивчення проблематики геноциду та Голокосту
під час Другої світової війни таких джерел, як свідчення та спогади тих,
хто пережив цю трагедію. Вона покликана увічнити пам’ять жертв Катастрофи.
Колекція була започаткована й поповнюється завдяки участі автора цих
рядків у проектах Йельського університету (США), Будинку борців гетто
(Ізраїль) та Фонду Спілберга (США) щодо збирання аудіо- та відеосвідчень
євреїв, які пережили Катастрофу в Україні (1941–1944). Колекція почала
створюватись у 1997 р. як комплекс документів “усної історії”. Вона зафіксована в зібраних нами документах з паперовою основою, у фото-,
аудіо- та відеодокументах. Було взято близько 500 інтерв’ю у колишніх
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в’язнів єврейських гетто та концтаборів. Ці свідчення та спогади, листи
з неволі, сформовані у відповідну архівну колекцію, яка налічує близько
1 тис. документів, суттєво доповнюють джерельну базу з історії Голокосту
не лише з боку фактажу, а й, передусім, з погляду осмислення його причин
та наслідків, вивчення соціо-психологічних аспектів проблеми.
Окремий блок документів – це підготовлені за різними джерелами
списки колишніх в’язнів гетто та робочих таборів, а також розглянуті та
затверджені органами влади і місцевого самоврядування переліки поховань
жертв масових акцій знищення єврейського населення, фотографії жертв,
описи пам’ятників.
Значний інтерес становить комплекс документів з питань народної
творчості в єврейських гетто та концтаборах (вірші, малюнки, тексти пісень,
складених там). Тут зосереджено спогади тих, кому вдалося втекти до
румунської зони, міститься інформація про переговори щодо вивезення до
Палестини з Румунії 70–80 тис. євреїв (за плату – 200 тис. лей за людину)3.
Група документів містить спогади про окупацію та життя в гетто: Євгенії
Лернер – про гетто в містах Барі й Літині4, Л. А. Мільготіної (Левіт) – про
гетто у Вінниці5, Ю. С. Рахмана про гетто й концтабір у Вінниці6. Найбільших
страждань зазнали в’язні Печерського табору-гетто, звідки вдалося врятуватися лише одиницям. Серед них – М. А. Бартик7, Р. Ш. Брондман (Константиновська)8. Для їхніх спогадів, зібраних за спеціальною анкетою,
характерні важливі подробиці про погроми, повсякденне життя в гетто,
вкрай жорстоке винищення людей, про зради і факти милосердя в умовах
ризику для власного життя (рятівники євреїв отримали звання “Праведники
Світу”), тут висвітлено емоційно-психологічний стан людей, які виживали
в умовах, що були на межі людських можливостей тощо.
Окремий пласт документів – спогади про антинацистське підпілля і
партизанський рух. Тут знаходимо підтвердження факту, що підпільники
готували для втікачів-євреїв фальшиві документи з вказівками на українське чи російське походження9; важливими подробицями про підпілля
в Чечельницькому районі Вінницької області насичено спогади Є. А. Бороди10.
За свідченнями Зінаїди Мудрик – колишнього бійця окремої єврейської
партизанської роти 2-ї партизанської бригади ім. Сталіна, дружини Давида
Мудрика, до весни 1943 р. в Іллінцях нацисти винищили 5 тис. осіб
єврейського населення містечка. Залишилися живими лише ремісники та
їхні родини, що мешкали на селекційній станції. Вони втекли до лісу. До
першого складу загону увійшли: Д. Мудрик, М. Мушель, М. Пекерман,
Ю. Портний, М. Фефер, Б. Скляр (Куц), М. Рахман, Ш. Варшицький, Ю. Зільберг, Ф. Карлицький, Д. Шварц, Л. Роговський, М. Талейсник, А. Каплун,
З. Мудрик, С. Шнайдер, М. Кваша та ін.11
Оскільки збирання усної історії здійснювалося за встановленою методикою проведення польових досліджень, свідчення містять багато інформації
про походження свідків, їхній соціальний стан перед війною, віросповідання
тощо.
Період війни відображений також у спеціальних колекціях, де міститься
певний матеріал і про факти Голокосту та геноциду. Це архівна колекція

ОКУПАЦІЯ: МІЖ ДВОМА ТОТАЛІТАРИЗМАМИ. ГОЛОКОСТ

245

“Вінничани – учасники Великої Вітчизняної війни” (ф. Р-5333), що налічує
545 од. зб. Її було започатковано в 1973 р., коли з архіву Міністерства оборони СРСР (нині Центральний державний архів Міністерства оборони
Російської Федерації) до Держархіву області надійшли копії нагородних
листів вінничан – Героїв Радянського Союзу. Після проведення архівом
додаткової роботи з поповнення колекції на сьогодні там зберігаються також
анкети ветеранів Великої Вітчизняної війни, спогади, свідчення, оригінали
й копії нагородних документів, листування з архівами, ветеранами війни та
їхніми родинами, плакати, листівки, книги, брошури, численні фотографії,
аудіо- та відеосвідчення учасників війни тощо. Було взято близько 400 інтерв’ю у вінничан – колишніх фронтовиків єврейської національності.
У документах колекції зустрічається інформація про тих, хто пережив
Голокост і після окупації пішов до лав Червоної армії.
Деякі матеріали відклались у колекції документів з історії краю
(ф. Р-5022). Вона почала формуватись у 1964 р. і налічує 187 справ, крайні
дати документів – 1798–1990 рр. У колекції знаходяться засвідчені копії,
витяги з документів різного роду й виду, виявлених у Держархіві Волинської
області та інших державних архівах України та колишніх радянських
республік. Документи висвітлюють різні періоди історії Вінниччини, в тому
числі період нацистської окупації (липень 1941 – березень 1944 рр.), справи
сформовано за предметно-тематичним принципом. Виявлення документів
колекції пов’язане з підготовкою архівом монографій, збірників документів
з тієї чи іншої тематики, виставок фотокопій документів до пам’ятних і
ювілейних дат в історії країни, краю.
У низці справ колекції містяться документи про переслідування та
масове знищення єврейського населення під час окупації, фотокопії документів про підготовку до переселення євреїв у гетто, оголошення німецьких і румунських окупаційних властей про податки і контрибуцїї, що
накладалися на єврейське населення Вінниці, Жмеринки, Гайсина, Могилева-Подільського, фотографія ексгумації могили знищеного єврейського
населення м. Хмільника та ін.12 Є також експозиційний план виставки,
присвяченої 3-й річниці (березень 1947 р.) визволення міста від окупантів.
Крім того, зберігаються копії хронологічних довідок про нацистську окупацію населених пунктів Вінницької облaсті та звільнення їх частинами
Червоної армії. У вказаній вище групі документів міститься інформація
про розстріл єврейського населення в період 1941–1943 рр. у Вінниці,
Хмільнику, Літині та ін.13 У повному обсязі в копіях і в оригіналах цей
тематичний комплекс документів представлений у фонді Р– 4422.
У вищезгаданій колекції відклалися копії та витяги з документів щодо
окупаційного режиму на території Вінницької області, в тому числі про
переслідування та знищення єврейського населення, радянських активістів,
партизанів та підпільників14. Участь євреїв у підпільному і партизанському
русі, тобто в опорі нацизму на окупованій території Вінницької області,
знаходить відображення в копіях довідок, доповідних записок, нагородних
документів, у тому числі про бойові дії окремої єврейської роти ІІ партизанського з’єднання ім. Сталіна, про представлення до нагороди бійців

246

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

цієї бригади Йосифа Мельмана, Бориса Золотарьова, Льва Шварцштейна,
Семена Лехна та ін.15 Виявлення цієї тематичної групи документів, оформлення витягів із них здійснювались укладачами збірника документів
“Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні” (Київ, 1963).
Інформація згаданої групи джерел дублює інформацію актів та довідок
обласної, районних та міських НДК фонду ф. Р-1683 “Вінницька обласна
комісія сприяння роботі надзвичайної державної комісії по встановленню
і розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським
організаціям, державним підприємствам та установам СРСР”16. Ці копії й
витяги з документів, зібрані в названій колекції, доповнюють документи
базового фонду архівної колекції П - 425 “Підпільні організації, партизанські
загони періоду Великої Вітчизняної війни на Вінниччині (1941–1944 рр.)”,
де зберігається основний комплекс документів про участь євреїв у антинацистському підпіллі й партизанському русі.
Заслуговує на увагу й архівна колекція “Хронологічні довідки про
тимчасову окупацію німецько-фашистськими загарбниками населених
пунктів і звільнення їх частинами Радянської Армії (1941–1944 рр.)”
(ф. Р–4422), у кількості 46 справ. Вона була сформована в 1959 р. як
окрема колекція хронологічних довідок, що містять відомості про дати
окупації населених пунктів та їх звільнення. Документи являють собою
як оригінали – хронологічні довідки, датовані 1944–1945 рр., так і копії –
хронологічних довідок, витяги з них, що готувались у зв’язку з підготовкою
до видання книги “Вінниччина в період Великої Вітчизняної війни. 1941–
1945 рр. Хроніка подій” (Київ, “Наукова думка”, 1965). Їх було зафондовано
в колекцію “Документи з історії Вінниччини” (ф. Р-5022, оп. 1, спр. 148,
174). Дата першого надходження документів до держархіву області – 1944 р.,
останнього – 1949 р. Документи передавались на державне зберігання у
складі фондів облвиконкому, міськрайвиконкомів.
Справи сформовано за номінально-географічним принципом. Вони
містять реєстри, довідки щодо кожного із населених пунктів у певному
районі (відповідно до адміністративного поділу). Достовірність, юридична
сила документів обумовлена тим, що всі довідки оформлені на бланках
міських, районних і сільських рад, засвідчені підписами відповідних посадових осіб (головами і секретарями Рад, гербовими печатками). Кожній
справі передує реєстр (список) населених пунктів, по яких складено хронологічні довідки.
Тій частині довідок, де йдеться про ув’язнення євреїв у гетто й таборах,
про акції нищення єврейського населення, притаманна тенденційність і
певна “завуальованість”, згідно з постановами тодішніх органів влади.
Так, національність переслідуваних і знищуваних євреїв не вказувалася,
натомість писалося: “мирные советские люди”, “советские граждане”. Так,
у довідці по с. Стара Цибулівка Ободівського району Вінницької області
читаємо: “…Румынскими оккупантами в с. Старая Цыбулевка создан лагерь,
где находилось свыше 800 человек. Над этими людьми издевались, их били
и убивали, морили голодом, от чего большинство из них погибло”17.
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Інформація хронологічних довідок у тій їх частині, де йдеться про
геноцид і масове нищення єврейського населення, відображена у фонді
обласної НДК18.
Специфіка документів зазначеної тематики полягає в тому, що до
сьогодні залишилось уже небагато людей, які пережили окупацію, події
тих часів відділяє від нас чимала “хронологічна відстань”. У цих спогадах
та свідченнях – багато конкретного матеріалу щодо психологічних аспектів
переживання Голокосту, ставлення колаборантів до евреїв, які перебували
в гетто, а також у робітничих таборах. Ці документи яскраво засвідчують
факти психологічного протистояння людей нацистській політиці геноциду,
подолання ними відчуття страху, опір знущанню та ін. Таким чином, вони
суттєво доповнюють матеріали допитів, опитування, довідки й протоколи
свідчень, що відклались у фондах обласної та районних НДК, переданих
на зберігання до держархіву області.
Зазначені документи є важливою джерельною базою вивчення ролі
особистості та соціально-психологічних факторів і форм протистояння
євреїв насильству, їх виживання в умовах тотальної політики знищення
євреїв як народу.
Винокурова Ф. А. Фонди Державного архіву Вінницької області як джерело
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Г. БОРИСОВ
“ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ОКУПАЦІЯ”.
25 СЕРПНЯ 1941 – 25 ЖОВТНЯ 1943 рр.
До останнього часу про деякі сторони діяльності в Україні нацистської
адміністрації та місцевих виконавчих органів в нашій історичній літературі
або говорилося дуже скупо й однобоко, або не говорилося взагалі.
Йдеться про місцеве управління, організацію культурного життя, шкільної справи, вузів і охорони здоров’я, тобто таких галузей, де роль інтелігенції
є провідною і визначальною. При цьому важливим є звертання не тільки
до кількісної (скільки чого), але й якісної сторони проблеми (виконавської
культури, наприклад), а також питань діяльності окремих представників
інтелігенції окупаційної пори, у даному разі – дніпропетровської.
У свідомості більшості людей утвердився класичний образ окупованого
нацистами міста: зруйновані будинки, безлюдні вулиці, майже повна відсутність будь-якого господарчого і, тим більше, культурного життя.
Тим часом Дніпропетровськ періоду окупації, навіть за сучасними
уявленнями, був досить великим містом. У всякому разі, за даними плановостатистичного відділу міської управи на січень 1942 р. у Дніпропетровську
проживали 233 247 чоловік, у тому числі 163 134 українці, 51 981 росіянин,
8856 білорусів, 3083 поляка, 2001 етнічний німець, 923 єврея і 2270 жителів
інших національностей, від циган до караїмів включно1.
Згадана вище міська управа розпочала свою роботу 5 грудня 1941 р.
як допоміжно-виконавчий орган при штадткомісарі Дніпропетровська. На
ниві міського управління трудилися 493 службовці, 35 управлінь, відділів
і команд2.
Очолював управу, тобто обіймав посаду голови, дипломований інженер, випускник Харківського сільськогосподарського інституту, 45-річний
Петро Теофілович Соколовський (з 1943 р. – доктор технічних наук)3. Секретарем призначили Ервіна Германовича Фабера, німця і також інженера,
а помічником голови – Якова Яковича Каста. Діяльність управи носила
суто функціональний характер і здійснювалася за наказами й циркулярами
штадткомісара (з 1941 по 1943 рр. – Клостерман). Накази були суворими
(за виконання, ті, кому наказували, відповідали головою, без огляду на
посади в місцевій адміністрації) і різноманітними: починаючи з наказу
про устрій єврейського гетто4 і закінчуючи облаштуванням будинків розпусти для солдатів і офіцерів вермахту5. До речі, одним із перших “законодавчих” документів управи стала постанова про переведення всього
діловодства на українську мову, але, знову ж таки, за наказом штадткомісара
Клостермана6.
Міськуправа провадила чималу роботу по забезпеченню більш-менш
стерпних умов життя для городян. 65 магазинів міста і 8 базарів торгували
різними промисловими товарами і деякими продуктами, основний продукт
харчування – хліб – розподілявся по картках, що видавалися також управою7.
© Г. Борисов, 2005
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Місто обслуговували (станом на 01.10.43 р.) 5 лікарень, з них 2 – в
Амур-Ніжньодніпровському районі, 3 поліклініки, 1 пологовий будинок,
дитяча лікарня, “швидка допомога”, санітарно-бактеріологічна лабораторія,
дезинфекційна станція, морг, 4 ветлікарні, прищеплювальний пункт.
Загальна кількість ліжок – 1700, загальна кількість медичних фахівців
різного профілю – до 1 тис. чоловік8. Найбільші штати мали інфекційні
лікарні. Так, у інфекційній лікарні № 2 було 144 особи медперсоналу, вона
мала тифозний барак на 300 ліжок, приймальне відділення, гемолітичне
відділення на 100 ліжок, медичну лабораторію, аптеку, кухню і т. д.9 А
в штатному розпису лікарні в с. Діївка, що на окраїні міста, на 1 жовтня
1943 р. значилося всього 6 лікарів, 14 медсестер і 25 осіб госпперсоналу.
З документів випливає, що заробітна плата терапевта становила 720 крб.,
гінеколог одержував 975, хірург 950, сестра 400, головний лікар 1400
окупаційних карбованців10. Є підстави думати, що цю платню медики
одержували своєчасно. Форми роботи з населенням були традиційними,
“радянськими” – прийом хворих у поліклініках, візити додому, видача
лікарняних11.
В обов’язковому порядку вводилося медичне страхування, на оплату
страховки відраховувалося від 6 до 10 % заробітку12. У лікарнях постійно
відчувалася нестача ліків, перев’язних матеріалів і навіть елементарного мила
(в інфекційних лікарнях)13. Лютував тиф, інфекційні лікарні “вивільнялися”
від цивільних хворих і заповнювалися тифозними військовополоненими14.
Найбільш хворіли на вищезгаданий тиф, скарлатину і дифтерит15. Проти
дифтериту проводилися щеплення16.Час від часу цивільні лікарні й поліклініки віддавалися під німецькі госпіталі (війна!). У цьому випадку виганяли не тільки хворих, але й лікарів, яким заборонялося працювати в
німецьких госпіталях за фахом. Проте, вони там усе ж працювали – як
молодший і технічний персонал. У так званому “німецькому госпіталі” у
Дніпропетровську фельдшерами, медсестрами і лаборантами працювали
24 особи, з них 5 – члени ВЛКСМ і 1 член ВКП(б)17. Діяльність усіх
цивільних медзакладів міста була підпорядкована відділу охорони здоров’я
міської управи, який очолював з 1941 по 1943 рр. професор, доктор медицини А. К. Станкевич. Медперсонал лікарень і поліклінік підбирався за
професійною і національною ознакою. Усіх лікарів-євреїв з лікарень було
звільнено, а потім доктор медицини Станкевич видав наказ, відповідно до
якого “жидів” заборонялося приймати на лікування в усіх довірених йому
лікарнях і поліклініках міста18. Фінансувалась охорона здоров’я, звичайно,
німецькою владою з податків, що збиралися з населення. Так, на друге
півріччя 1943 р. відділу охорони здоров’я міської управи було відпущено
114 тис. 421 крб.19
Управа, як могла, піклувалася про школи, дитячі садки та ясла. У
1942 р. у місті діяли 19 дитячих садків і ясел, з яких найбільшими були: на
вул. Шевченка, 9 (на 193 дитини), вул. Шмідта, 43 а (151 дитина), вул. Червоній (95 дітей), а загальна кількість дітей, які відвідували дитячі садки й
ясла, станом на червень 1942 р. складала 112320. Продукти для дітей закуповували на ринку, на кошти батьків. Наприклад, в акті про придбання
на ринку продуктів для дитсадка № 17 на січень 1943 р. значаться: куку-
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рудза – 40 кг, картопля – 40 кг, 3 десятки яєць, 10 склянок маку21, при цьому
зарплата зав. садка складала 480 крб., вихователі одержували по 340 крб.,
муз. керівник – 100 крб., лікар – 100 крб., госпперсонал – по 150 крб.22
Дитячим садочком для дітей фольксдойче опікувався сам штадткомісар Клостерман. У наказовому порядку він вимагав від Управи додатково виділити
для німецького дитсадка молоко, соняшникову олію, крупу й мило23.
Управа проводила чималу роботу з організації шкільної справи, і тут
величезну роль зіграв відомий учений, друг і соратник Д. І. Яворницького,
керівник відділу освіти управи П. А. Козар. Справа в тім, що у грудні 1943 р.
за розпорядженням Рейхскомісара України, гауляйтера Еріха Коха заняття
в школах усіх ступенів було припинено. Закриття шкіл окупаційна влада
пояснювала труднощами з паливом і турботою про здоров’я дітей24. Заняття
намагалися проводити самочинно, на квартирах у батьків, і штадткомісар
Клостерман видав суворий наказ з погрозами на адресу неслухняних25.
Однак практична нісенітність заборони та невдоволення нових підданих
імперії були настільки очевидними, що в лютому 1942 р., за наказом того
ж Коха, заняття знову відновилися, при цьому початкові школи 4-річки
призначалися для українців і росіян, а 7-річки і 10-річки – фольксдойче26.
Головним принципом шкільної освіти в Україні, на думку гауляйтера, мало
стати правило: “Не зашкодити інтересам Рейху! (Das Deutschen iteressen
dadurch nicht geschedigt werden!)”27. Відвідування школи було обов’язковим,
батьків, які не відпускали дітей до школи, штрафували на великі суми – до
300 крб.28 У червні 1942 р. у Дніпропетровську налічувалося 13 шкіл: 12
чотирирічок і 1 семирічка для фольксдойче (при 2420 учнях і 215 вчителях
у сукупності)29. Семирічку для фольксдойче – 186 учнів, 12 учителів –
очолював Яків Фрідріхович Фойзер (Фаузер) – колишній директор 28-ї
німецької школи, найфешенебельнішої школи міста за радянських часів,
яку відвідували діти партійної і радянської верхівки30. У початкових школах
навчали читати, писати, “відповідати на запитання”, розповідати, розбирати
речення, малювати, розв’язувати задачі, користуватися географічною картою,
малювати і “володіти голосом” (співати й виразно декламувати). Виховання
в початкових школах здійснювалося в “національному дусі”, викладати
і навіть розмовляти іншими мовами, окрім української, заборонялося (німецька була обов’язковою для вивчення). Після закінчення занять у всіх
класах проводилися підсумкові контрольні роботи. Учні випускних 4-х
класів одержували посвідчення, яке підписував інспектор з освіти міста.
Під час літніх канікул учителі від роботи не звільнялися, а працювали за
спеціальними планами, затвердженими штадткомісаром31. Найчастіше учителів відправляли на сільгоспроботи. У 1943 р. число початкових шкіл у
місті збільшилося до 32-х, окрім цього, діяли 6 ремісничих шкіл32. Багато
шкіл не мали власних приміщень, класи були переповнені, гостро бракувало
підручників та кваліфікованих, “ідеологічно загартованих” кадрів,33 тому
що вчителів – комуністів і комсомольців за наказом гестапо звільнили.
Цікавий і характерний для моменту випадок мав місце у Божедарівському
районі: звільнені вчителі – комуністи і комсомольці – скаржились у листі
до коменданта району: “ …нас, комсомольців, звільнили, а тим вчителям,
які виховали з нас комсомольців, ви надаєте право викладати”34.
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Платню вчителям платили порівняно невелику: зав. школи з 15-річним
стажем одержував 350 крб., рядовий учитель – 270 крб. Безробітним
вчителям виплачувалася невелика допомога – до 105 крб.35 Проблему
підручників вирішували так: здійснювалося “вилучення несучасного
матеріалу з підручників і посібників шляхом вирізування окремих листків,
викреслювання, заплямування окремих статей і портретів”36.
Що ж стосується П. А. Козара, то він, залишившись в окупованому Дніпропетровську, продовжив свою наукову і педагогічну діяльність, очолив
кафедру історії України Дніпропетровського університету і навіть захистив
докторську дисертацію за темою: “Лоцмани дніпровських порогів”. Захист
відбувся 23 березня 1942 р. в аудиторії № 39 Університету (зараз корпус
ДДУ № 2, що на пр. К. Маркса)37. На 1 червня 1942 р. на семи факультетах
університету навчалося 2505 студентів за наявності 232-х викладачів38.
Викладацьку діяльність П. А. Козар поєднував з археологічними дослідженнями, брав участь в експедиціях. Ці заходи було ініційовано відповідними
установами й інституціями Рейху. Плани розкопок затверджувались у Берліні. Усі матеріали та результати розкопок наприкінці вересня 1943 р. були
вивезені до Німеччини. Після “скасування” університету П. А. Козар працевлаштувався у так званому “Інституті вивчення краю”, створеному на базі
закритого університету, де очолив секцію історії України39. Разом з ним у
“Інституті вивчення …” працювали: професор петрографії Й. Й. Танатар,
учений з чималим стажем, караїм за національностю, професор Зеленський
та інші40.
Велика група вчених працювала в інституті інженерів транспорту, серед
них доктори, професори: І. Л. Антоконенко, Є. О. Клех, Ф. Ф. Малькевич,
М. В. Олейниченко, професори В. Л. Крижановський, А. Г. Миколайчук і
ще 3 доктори, 13 доцентів, асистенти і викладачі41. Політехнічний інститут
станом на 1 червня 1942 р. мав 5 факультетів, 249 студентів і 40 викладачів42.
Більше того, за повідомленнями газети “Нове слово”, що видавалася в
Берліні, у Дніпропетровську діяв якийсь НДІ фізики, хімії і математики, в
якому працювали професори Ройтер, Марченко, Петров і ще “58 дійсних
членів”. У липні 1942 р. (за повідомленнями тієї ж газети) відбувся випуск
медичного факультету ДДУ; 117 студентів з 122-х витримали іспит і одержали
дипломи43. Крім цього, в місті діяли: залізничний технікум (191 студент,
14 викладачів); землевпорядний технікум (119 студентів, 8 викладачів);
індустріальний технікум (64 і 10 відповідно), а також фельдшерськоакушерська школа (461 слухач, 47 викладачів); музично-театральна школа
(350 слухачів, 34 викладачі); автотракторна школа і 6 ремісничих шкіл44.
Турботи по веденню великого “шкільного” господарства покладалися на
відділ народної освіти міськуправи в кількості 11 осіб на чолі з Євгеном
Івановичем Добровольським. У відділі працювали Лобач-Жученко, директор
ремісничої школи № 1, професор Іван Іванович Зеленський та ін.45
Влада зберегла в місті деякі культурні установи. У віданні відділу
мистецтв міськуправи знаходились: Український музично-драматичний
театр, музично-театральна школа, художній музей, концертно-естрадна
група, капела бандуристів, хорова капела, “театр ілюзій”, художні майстерні46. Будинок музею Поля (ім. Д. І. Яворницького) німці віддали під
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штаб-квартиру штадткомісара Клостермана разом з частиною колекцій,
а експонати, що залишилися, перевезли до Художнього музею, де вже
розташовувалися землевпорядний технікум і музично-художня школа.
Зрештою, міська управа запропонувала останнім перебратися до приміщення
…кістково-туберкульозного диспансеру 47. “Об’єднаний” таким чином
Художньо-історичний музей очолив той же П. А. Козар48.
Значна частина картин та інших предметів мистецтва була вилучена з
музеїв спеціальною службою, так званим “штабом Розенберга”. Ці “штаби”,
розсіяні по всій Європі, займалися пошуком і вивезенням до Німеччини
художніх та інших культурних цінностей.
В окупованому місті залишилася невелика група художників. За її
ініціативою та з дозволу штадткомісара, з 13 по 25 грудня 1942 р. у Дніпропетровську відбулася виставка творів цих художників. На ній були
представлені картини В. В. Коренєва, Т. М. Максимова, М. С. Погребняка
та інших. В. В. Коренєв був відомий не тільки на Україні: свого часу він
одержав золоту медаль на виставці в Парижі за копію-гравюру “Автопортрет
Рембрандта”49.
Подібні заходи проводилися й у інших містах і навіть у селах50. Були
серед них і спортивні заходи. На стадіоні “Сталь” (зараз “Металург”) відбулося кілька футбольних матчів між командою міської управи та командами
інших міст. У списку спортивних споруджень Дніпропетровська значилися
5 спортзалів, 4 стадіони, 2 тири, тенісні корти (у парку ім. Т. Г. Шевченко)
і 11 водних станцій51.
Однак головним осередком культурного життя окупованого Дніпропетровська був, безсумнівно, Український музично-драматичний театр
ім. Т. Г. Шевченка (УМДТ). Театр почав свою роботу 9 листопада 1941 р.52
і на момент створення налічував у трупі всього 15 осіб53. До липня 1943 р.
театр здійснив більш як 20 постановок. Це були українські опери, російська
драма, закордонна класика (серед них “Травнева ніч”, “Запорожець за
Дунаєм”, “Наталка Полтавка”, “Мазепа”, “Сорочинський ярмарок”, “Скажені
гроші”, “Безвинно винуваті”, “За двома зайцями”, “Трактирниця” та ін.54).
У 1942 р. трупа налічувала вже 250 осіб. До трупи входили: оперна й
драматична групи, оркестр, російський ансамбль55. Спектаклі йшли в будинку Палацу культури залізничників. Головні ролі в українській опері
виконували артисти Слободіна (Наталка з опери М. Лисенка “Наталка
Полтавка”) та Гаранжа (в ролі Виборного з тієї ж опери). У спектаклях були
зайняті також Лебедєва, Казбан, Кабанцев, інші артисти оперної групи56.
Провідними акторами російської драми були Балмашев, Кручиніна, Заров,
Іноземцева, Шумський57. Режисер В. С. Маккавейський ставив російську
драму, режисер української групи І. П. Ірван – оперні спектаклі58. Керував
театром з моменту його створення і до серпня 1943 р. великий ентузіаст,
патріот Дніпропетровська П. П. Голобородько59. Завдяки переважно його
турботам артисти і робітники театру одержували продуктові пайки60. Жалування артистам видавали в рейхсмарках (рм): драматичний тенор одержував
200 рм, ліричний – 175, сопрано – 175, зарплата музикантів становила
80 рм61. У серпні 1942 р. постановою міської управи було створене так
зване “Репертуарне бюро”, якому ставилося в обов’язок “переглядати й
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оцінювати” драматичні і хореографічні постановки, поновляти репертуар,
планувати й аналізувати роботу кожного театрального працівника і
всього колективу загалом для того, щоб щонайкраще організувати культурне життя в Дніпропетровську. До Репертуарного бюро увійшли:
проф. І. І. Зеленський – зав. культурно-виховного відділу міської управи,
проф. П. А. Козар – зав. кафедри українознавства Інституту вивчення
краю, проф. В. С. Ващенко – зав. кафедри української літератури того ж
інституту, П. П. Голобородько – директор УМДТ, І. П. Ірван – режисер
української трупи театру, В. О. Маккавейський – режисер російської
трупи, Рєзников – художник62. Популярність УМДТ у місті була великою,
і штадткомісару Клостерману довелося в наказовому порядку розв’язувати
проблему “зайвого квитка”: він дав указівку директору театру продавати
80 % усіх квитків солдатам і офіцерам вермахту (50 % і 30 % відповідно).
Штадткомісар заборонив також продавати в одні руки більше 2-х квитків63.
Однак театральна лихоманка в Дніпропетровську тривала недовго. Наприкінці 1942 р. велику групу артистів театру, співаків і музикантів вивезли
до Києва, незважаючи на турботи П. П. Голобородька та звернення Клостермана до Уповноваженого по театрах і музиці в Україні Брюкнера посприяти
цим турботам. У листах, до речі, відзначається досить високий, на думку
штадткомісара, художній рівень театру, вказується, що на спектаклях
побувало 105 тис. солдатів вермахту, фольксдойче і рейхсдойче, а також
місцевих жителів64. Підкреслювалося, також, що діяльність театру мала
для населення неабияке значення, для розуміння забезпечення лояльності
до влади65. У серпні 1943 р. трупу залишили П. П. Голобородько66, а потім
і В. О. Маккавейський. У вересні 1943 р. у Дніпропетровську залишалася
група драматичних акторів на чолі з М. Балмашевим67.
Узагальнюючи вищевикладені факти, не можна, звичайно, вважати,
що німці всерйоз думали про розвиток української культури та підготовку
національних наукових кадрів. Їхня політика в цьому плані була вкрай непослідовною і суперечливою. Відчувався величезний комплекс ідеологічних
(расових!) і політичних забобонів. Вища школа на Україні була приречена
на повільне вмирання через відсутність середньої ланки в підготовці кадрів,
а корпус учених, які знаходилися під невсипущим спостереженням гестапо,
працював, звичайно, не в інтересах України, а в інтересах Рейху.
Окупаційна влада лицемірно заявляла про підтримку так званих “національних елементів” у завойованих країнах, створювала підкреслено
допоміжні, цілком підлеглі загарбникам органи управління, забезпечуючи
деякі умови для культурного життя, побуту і навіть формуючи військові
частини (РВА – “власовці”, “козаки”, українські добровольці) та поліцію.
Однак, як тільки ці самі “елементи” чи випадково, через надлишкову ретельність, чи свідомо, за ідейними мотивами, виходили за рамки, німцями
ж і встановлені (уживання національної символіки, розмови про державне
відродження), реакція була негайною: заборона й покарання винних. Так,
на початку 1943 р. гестапо розстріляло велику групу таких, що “сумлінно
помилялися”, українських інтелігентів на чолі з М. Пронченком, поетом,
який був редактором Криворізької газети “Дзвін”.
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Зовсім іншу політику проводила окупаційна адміністрація відносно
етнічних німців – “фольксдойче”. Ця група населення була предметом
особливих турбот німецької влади, ретельного обліку і навіть наукового
дослідження. Цим займалася спеціальна служба під керівництвом відомого
історика доктора К. Штумпа, яка провела широке анкетування жителів
німецьких колоній півдня України68.
Виразно фактографічний та констатуючий характер цієї статті обумовлений двома причинами: по-перше, бажанням автора ознайомити читачів
з якомога більшою кількістю фактів, що тривалий час з ряду причин не
афішувалися, і, по-друге, впевненістю автора в тому, що “здорова” констатація аж ніяк не зашкодить спокійному, зваженому вивченню величезної, складної і, надзвичайно делікатної теми окупації, особливо ж – її
культурного аспекту.
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ЗАПИСКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
НА ЮЗІВСЬКОМУ РИНКУ
1942–1943 рр.
(за документами Держархіву Донецької області)*
Документи Паспортно-адресного столу Ларинської районної управи
м. Юзівки (м. Донецька), завданням якого була видача паспортів і
тимчасових посвідчень населенню, надійшли на зберігання до Держархіву
Донецької області невдовзі після визволення області від нацистської окупації,
у вересні 1943 р. Значно пізніше, 1995 р., було розсекречено і передано на
загальне зберігання кілька справ, у тому числі записи поліцейських, які
чергували на Юзівському ринку, занесені до звичайного записника. Вони
відбивають перебіг подій, висвітлюють “пророблену роботу” поліцейських,
що чергували на ринку Юзівки за часів німецької окупації, окреслюють у
загальних рисах невигадливі, але надзвичайно зворушливі образи наших
співгромадян, які щосили намагалися вижити в умовах окупації.
Публікацію підготував С. ГЕРАСИМОВ
***
“Ольгинский район Юзовской области.
Аникин Андрей Николаевич прибыл на менку зерна 300 кг на горючее.
15.09.42”1.
“Ново-Звановский район кол. А-10.
Булох Семен Артемович. Им куплены 2 пары немецких ботинок. За одну пару
платил 1000 руб., а за вторую – 1200 руб., которые были украдены. Эта обувь
изъята, так как нарушено германское постановление.
16.09.42”2.
“Мушкетово, ул. Хуторская, д. 42
Мавлаков Виктор Николаевич задержан на территории базара “Стандарт”
со спиртным напитком в количестве 4 поллитровки. Со слов, покупал возле
закусочной. Я стал его приглашать показать, у кого. Он мне не подчинился.
Штраф 100 руб.
17.09.42”3.
“2-я Конторская, д. 8, к. 2.
Кононов Федор Тихонович задержан на базаре “Стандарт”, меняя масло на
зерно. Масло находилось в немецком баллоне. Штраф 50 руб.
17.09.42”4.
“8-я Александровка, д. 56.
Ильникова Дарья Васильевна задержана с хлебом, 2 буханки. Проверено – хлеб
покупала.
21.09.42”5.
“Стандарт, ул. Партизанская, д. 4, к. 2.
Цукалова Лизавета Антоновна продавала смалец по весу 2 кг 700 г, а оказалось
1 кг 700 г.
22.09.42”6.

* Вперше опубліковано у міській газеті “Город”.

© С. Герасимов, 2005
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“Стандарт, ул. Комсомольская, д. 37, к. 14.
Бут Николай Семенович задержан на базаре “Стандарт”, у которого было
230 руб. немецких денег и советских 439 руб. Деньги изъяты в комендатуре.
23.09.42”7.
“Довожу до вашего сведения о нашем дежурстве на базаре “Стандарт”. В
продаже находились нижеследующие продукты:
1. Картофель и лук (картофель задержан из-за молодого возраста).
2. Молоко и ряженка.
3. Сливочное масло.
4. Мед.
5. Яйца.
Со стороны хулиганства не происходило ничего существенного.
23.09.42”8.
“Стандарт, ул. Кирова, д. 1, к. 46.
Васильев Николай Ефимович, 18 лет, на базаре ударил по лицу гражданку
Мазалову Наталью Федоровну (5-я Ларинка, д. 35, к. 1). Пострадавшая и мать
Мария Марковна со своим сыном на базаре ходят и защищают своего сына.
25.09.42”9.
“Демченко Н. А., пострадавшая на 50 руб.
Авдеева А. П. вынула 50 руб. денег на базаре. Свидетель Чупенко видела,
когда вынули деньги.
01.10.42”10.
“Стандарт, ул. Красногвардейская, д. 10, к.1.
Пикалова Н. П. продавала хлеб и оказалось, что санитарная книжка просрочена
и не имела при себе халата. Штраф 30 руб. Ушла домой.
01.10.42”11.
“с. Пугас, Волновахский район.
Ерыш Дмитрий Федорович продавал на базаре табак по 14 руб. за 1 стакан.
12.10.42”12.
“Птичий поселок, ул. Киевская, д. 89.
Митрохина И. А. сказала, что купила шарф на базаре. Нашлась хозяйка шарфа,
у которой опознанный ею шарф украли.
13.10.42”13.
“ул. Прокатная, д. 15, к. 4.
Попова Мария Ивановна (дочь 13 лет) продавала сливочное масло по цене
45 руб. за 100 г.
13.10.42”14.
“Птичий поселок, ул. Центральная, д. 35.
Шарапков Федор Павлович показал, что он стоял у ларька Дмитренко. Подошел
к этому ларьку господин Поляцкий Андрей Кирсанович (проживающий Птичий
поселок, д. 5, к. 1) и стал его ругать.
16.10.42”15.
“Несторовка, ул. Запорожская, д. 28.
Шапошникова Анна Андреевна продавала в неуказанный день базара кукурузу и
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лук. Была предупреждена о прекращении торговли, но все равно не подчинилась.
Говорит, что ее дочка работает тоже в полиции в 1 участке.
21.10.42”16.
“Астахов Петр задержан на базаре. Нарушил езду на лошади в неуказанном
месте. Штраф 50 руб.
23.11.42”17.
“Ларинка, ул. Ленинская, д. 21, к. 3.
Моисеенко В. И. задержана на базаре с мылом. Занимается варкой мыла.
Штраф 100 руб.
24.11.42”18.
“Несторовка, ул. Сиренкова, д. 35.
Мусенко М. И. продавала постное масло по цене 500 руб. за 1 литр и недоливала
нормально.
29.11.42”19.
“Жилкоп, ул. 15-летия комсомола, д. 1, к. 2.
Богачев Иван Иванович задержан на базаре “Стандарт” со спиртным напитком
1 пол-литра в продаже по цене 350 руб. Штраф 200 руб.
29.11.42”20.
“6-я Ларинка, д. 59, к. 1.
Бойко Владимир Васильевич продавал сидение от немецкого автомобиля.
Просил 600 руб. Отправлен в 5-й участок полиции.
4.12.42”21.
“5-я Ларинка, д. 4.
Чумаченко Марфа Ильинична задержана за то, что продавала пальто сына,
который находится в Германии.
9.12.42”22.
“Деркач Дуся Яковлевна задержана на базаре по подозрению в воровстве.
Документов нет никаких.
9.12.42”23.
“Несторовка, ул. Пионерская, д. 2.
Лысова Прасковья Анатольевна задержана на базаре с солдатской шинелью.
Говорит, что несла шить пальто.
16.12.42”24.
“Панин Филипп Максимович задержан на базаре “Стандарт” за то, что в
неуказанное время продавал газеты – 48 штук по цене 5 руб.
28.12.42”25.
“Стандарт, ул. Кировская, д. 16, к. 3.
Балахоненко Афанасий Иванович признал свои калоши, которые были уворованы у него из квартиры.
20.12.42”26.
“Жилкоп, ул. Азовская, д. 21.
Трибрат Е. В. продавал на базаре ворованные калоши, которые были похищены
у военного человека.
20.12.42”27.
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“Несторовка, ул. Стрикова, д. 38.
Краснов Владимир Леонтьевич задержан на базаре “Стандарт” в подозрении
карманной кражи денег – 239 руб.
23.12.42”28.
“ул. Бульварная, д. 13.
Артемова Настасия Ивановна задержала Краснова Владимира Леонтьевича на
базаре “Стандарт” в подозрении карманной кражи денег.
23.12.42”29.
“Новый поселок, ул. Вилюйская, д. 33.
Каратаева Дарья Ивановна занимается систематической варкой мыла. Штраф
200 руб.
27.12.42”30.
“с. Новоселовка Старо-Бешевского района.
Лысенко Софья Михайловна задержана на базаре с плохой ряженкой по
разрешению врача.
3.01.43”31.
“Ростов-на-Дону.
Волошка Мария Н. Продавала рыбу сухую – 4 штуки по 350 руб.
12.01.43”32.
“ул. Куйбышева, д. 2.
Оброкова Анна Францевна оскорбила служащего полиции господина Колокваша.
4.02.43”33.
“с. Средник Ново-Смоляниновского района, ул. Космонавтики, д. 6.
Флорец В. С. за нарушение – не брал украинские деньги – штраф 200 руб.
11.02.43”34.
“Стандарт, ул. Красногвардейская, д. 2, к. 2.
Бородинина Елена Дмитриевна продавала платки своей работы – 2 штуки.
Вязание.
7.03.43”35.
“Смолгора, ул. Кирова, д. 5, к. 2.
Синекина Вера Павловна продавала немецкие брюки (белье).
9.03.43”36.
“Стандарт, ул. Нарпита, д. 11, к. 5.
Голикова Алина Павловна продавала 2 дамских жакета, перешитых из немецкого обмундирования.
9.03.43”37.
“Смолгора, ул. Днепровская, д. 21.
Жуков А. Е. покупал фасоль. Но гражданка Калюш Е. В. не брала украинские
деньги.
15.03.43”38.
“Масловка, ул. Футбольная, д. 5, к. 1.
Борисов Петр Макарович, который работает в пожарной, нес завернутое
немецкое одеяло. Сказал, что берет его, чтобы укрываться на работе.
15.03.43”39.
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“Солдаты и казаки на базаре самовольно отбирали белье без никакого указания. Среди них Морозов Александр, Соболев Николай.
9.05.43”40.
“Бут Никита Семенович торгует на базаре ежедневно. Продает из немецкой
одежды перешитое на гражданское и перекрашивает. Его предупредил, чтобы
больше этой одежды не продавал. В общем, ул. Гражданская, д. 1, к. 8.
30.05.43”41.
“ул. Пионерская, д. 52.
Алексеев Михаил Гаврилович (44 года) работать нигде не работает. По его
словам, находится на лечении, но документов никаких не показал.
9.05.43”42.
“Гацкова Александра Герасимовна, Средняя Ларинка.
Продает муку ежедневно, а где берет – неизвестно.
9.05.43”43.
“Псурцева Катерина Васильевна, ул. Футбольная, д. 3, к. 3.
Продавала немецкие кальсоны. Предупреждена в последний раз.
10.05.43”44.
“Улица Щорса, д. 3, к. 1.
Фролова Екатерина Алексеевна закупает молоко в большом количестве и
перепродает или ряженку делает.
Предупреждена.
11.05.43”45.
“Поляковым Петром Степановичем был оставлен платок шерстяной вязаный. Проживает 6-я Александровка, д. 7.
Платок возвращен. Роспись в получении.
16.05.43”46.
“Пономарев Егор Иванович 1905 г. Проживает Нарпиты, д. 2, к. 8.
Покупал ботинки за 380 руб., а заплатил 280 руб. Вайцул Адольф из Госимения
№ 3 Буденовского района дополучил 100 руб. Роспись в получении.
17.05.43”47.
“Ларинка 6-я, дом 17.
Ясан Мария Павловна работает в пошивочной мастерской в Ларинке. Оштрафована была мною на 25 руб. Платить отказалась. Оштрафована за нарушение
базарного порядка. Передаю инспектору Бизелеву взыскать штраф с места
работы.
29.05.43”48.
“Письмак Петр Димитрович, проживает по улице Муравьева, д. 31.
Задержан был по подозрению в продаже вещей. Вещи не обнаружены.
29.05.43”49.
1
2
3
4

Держархів Донецької області, ф. Р-1578, оп. 1, спр. 1806, арк. 1.
Там само.
Там само.
Там само, арк. 2.
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Там само, арк. 3.
Там само, арк. 5.
7
Там само.
8
Там само, арк. 6.
9
Там само.
10
Там само, арк. 8.
11
Там само.
12
Там само, арк. 10.
13
Там само.
14
Там само.
15
Там само, арк. 11.
16
Там само.
17
Там само, арк. 14.
18
Там само.
19
Там само.
20
Там само, арк. 15.
21
Там само.
22
Там само, арк. 16.
23
Там само.
24
Там само.
25
Там само.
26
Там само, арк. 17.
27
Там само.
5

28

6

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Там
Там
Там
Там
Там
Там
Там
Там
Там
Там
Там
Там
Там
Там
Там
Там
Там
Там
Там
Там
Там
Там

само.
само.
само.
само,
само,
само,
само,
само,
само.
само.
само,
само.
само,
само.
само,
само.
само.
само,
само.
само,
само.
само.

арк. 18.
арк. 19
арк. 21.
арк. 22.
арк. 23.
арк. 24.
арк. 25.
арк. 26.
арк. 28.
арк. 29.

261

262

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

ЗАПОРІЖЖЯ ПІД ВЛАДОЮ ОКУПАНТІВ
(за спогадами й свідченнями очевидців,
учасників руху Опору
на території області в 1941–1943 рр.)
Запорізька область була окупована німецькими військами в період з
18 серпня по 23 жовтня 1941 р., звільнена – з 14 вересня 1943 р. по 8 лютого
1944 р. І хоча з перших днів окупації був запроваджений жорстокий окупаційний режим, життя продовжувалося в різних його проявах. Події тих
часів яскраво постають з письмових свідчень людей, яким випало на долю
жити в ті буремні роки.
У пропонованих щоденниках і спогадах відтворено яскраві картини
“окупаційного” життя та висвітлено особисту позицію їх авторів щодо “нової влади”, характеризуються окремі події та особи.
До збірки документів увійшли записи зі щоденників І. В. Ведмедовського,
Н. П. Печуріної, Г. К. Стрєльцової, Н. Рогуліної, спогадів Г. Г. Полковникова,
звіт Мелітопольського об’єднаного комітету партизанів-більшовиків, який
містить інформацію про підпілля ОУН на території Мелітопольського
району.
Іван Васильович Ведмедовський, у період окупації – директор школи
в с. Чапаєвка Пологівського району Запорізької області, за прорадянські
висловлювання неодноразово допитувався із застосуванням тортур у німецьких катівнях, звідки не повернувся.
Наталя Петрівна Печуріна (підпільний псевдонім – Тамара Мальт) та
Ганна Кузьмівна Стрєльцова (підпільний псевдонім – Ніна Черкашина) були
активними учасницями антифашистської підпільної групи “Добровільна
організація патріотів (ДОП)”, яка діяла на території Кам’янсько-Дніпровського району з липня до листопада 1942 р. під керівництвом Н. К. Тараскіна та П. І. Орлова. Н. Печуріна та Г. Стрєльцова були заарештовані та
загинули 7 січня 1943 р.
Н. Рогуліна, вчителька школи у с. В. Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області, очевидець подій часів окупації, була
знайомою з учасниками підпільної групи “ДОП”.
Мелітопольський об’єднаний підпільний комітет партизанів-більшовиків, за свідченнями його керівників, діяв з червня по жовтень 1943 року.
Його діяльність не була офіційно визнана радянськими і партійними
органами, можливо – через зв’язок окремих керівників і рядових членів
з оунівським підпіллям. Зважаючи на суперечливість даних, які містяться
в документах “Мелітопольського об’єднаного комітету партизанів-більшовиків”, зараз дуже важко встановити, чи існувала ця організація насправді
і якими були результати її діяльності проти окупантів.
Григорій Григорович Полковников – член підпільно-диверсійної групи
під керівництвом Г. Ф. Буркута, яка діяла під час окупації на території
м. В. Токмак.
Публікацію підготували В. БОНДАР, О. ВЕЛИЧКО, І. КОЗЛОВА
© В. Бондар, О. Величко, І. Козлова, 2005

ОКУПАЦІЯ: МІЖ ДВОМА ТОТАЛІТАРИЗМАМИ. ГОЛОКОСТ

263

№1
Із щоденника І. В. Ведмедовського
22 червня 1941 р. – 14 травня 1942 р.
22/Х–41 г.
Вот уже второй месяц, как я живу один. Жуткая жизнь. Вернее, это не
жизнь, а преждевременное, постепенное мучительное заземление. Школа разбита и разграблена. Анархия. Дичь. Скука. А какие перспективы? Очень и
очень мрачны. Только теперь я начинаю понимать жизнь по-настоящему, а не
по-книжному. Разбитая жизнь. Милая подруга жизни… Где ты? Что с тобой?
Увидимся ли мы? Где и когда?
24/Х–41 г.
Тяжело жить, но жить рекомендуется… Истязания продолжаются.
Имущество растаскано. Хлеба нет, до хлеба тоже ничего нет. Когда будет всему
этому конец или “капут”, как говорят немцы… Знаю, что это только начало, что
будет еще тяжелее. С чего начать? Что делать. Нет людей, с которыми можно
поговорить чистосердечно, откровенно. Положение хуже робинзоновского.
Держись крепко, Ванька.
28/Х–41 г.
Сегодня еще раз обходил всю Чапаевку и осматривал неслыханные
разорения. Квартиры неузнаваемы. Голод уверенно наступает. Сегодня во сне
видел милую подругу жизни. Р[аиса]*, я отдал бы все, до жизни включительно,
лишь бы увидеться с тобой, моя милая, дорогая Р!.. Отечество растоптано.
Позор – неслыханный позор для великого народа. Неужели все будет так, как
есть? Нет! Этому будет свой конец.
28/Х–41 г.
Живу у В… и проедаю свою черную шинель. Не знаю, сколько дней еще
смогу жить на эту шинель, но чувствую скорый конец. Кроме шинели, дал
300 руб. деньгами. Питание хорошее, обращение замечательное, но заедают
вши. Еще никогда я не был покрыт таким изобилием этих отвратительных
насекомых, как в эти дни. Живут они в постели и одежде Верлатых. Тьма.
Этажерку забрала Марюха… за … 1 килограмм так называемого сала. Скорей
бы кончить такую жизнь.
30/Х–41 г.
Жизнь становится все более невыносимей, приближая неминуемую
катастрофу. Но… “В этой жизни умереть не ново. Но и жить... конечно, не
новей...” (Есенин). Знаю, что это проявление упадничества, бессилия, пессимизма, знаю, что это осудит каждый и посоветует… “Жить потому что – В
этой жизни умереть не трудно. Сделать жизнь – значительно трудней...”
(Маяковский).
Вспоминаю Павку Корчагина, его высказывание по этому вопросу и ...
каюсь. Жизнь разбита, поломана, оплевана. Это все верно. Но что я сделал
для ее восстановления? Мало, очень мало. Была бы со мной подруга жизни
Р. – ясно, я до такого положения не докатился бы. Но где она? Как найти ее? Не
знаю, будет ли кто читать эти строки, но я хотел бы, чтобы в первую очередь
прочла моя милая и горячо любимая подруга жизни. До последней минуты
своего существования я буду помнить о тебе, как о замечательной подруге и,
если придется умереть, то с твоим именем в мыслях и именем на устах.
22/ІІ–42 г.
Сегодня, после капитального ремонта старой квартиры, оставил многоуважаемых Верлатых, перешел жить в эту квартиру. Плитку переделал сам.
Обстановку достал в школе. Постель – у завуча школы П. А. Тепло, уютно… Но
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увы! Тяжело жить без тебя, милая Р. … Вспомнив нашу жизнь, все пережитое,
я… горько плакал. Да! Я не скрываю этого. Первый раз я плакал, узнав о смерти
матери, второй раз – после смерти сына, и вот третий раз… сегодня. Много
сплетней, много клеветы, но я стою выше этого. Верь мне, Р. … Я думаю только
о тебе, о твоем здоровье. И если бы мне сказали, где ты, как ты себя чувствуешь,
я нашел бы новые силы для преодоления неслыханных бедствий.
5/ІІІ–42 г.
Пятый месяц работаю директором школы. То, от чего убегал в прошлом,
пришлось делать в настоящем. Из старых учителей работают: Барахова, Мельник, Асаул, Фещенко и Пестина Устимовна (Пуголовок) фон-Плискун.
А где ты, Р?..
10/ІІІ–42 г.
Репрессии в полном разгаре. Арестовали Мещенко С. Н., Крячушенко…
Асаул Г. и много других… За мной установлен негласный надзор… значит,
на очереди… Неужели?
16/ІІІ–42 г.
Только что возвратился с Пологовского отделения полиции, куда был доставлен после допроса, в с[ель]упр[аве] подвергся жутким истязаниям. Впервые
познакомился с гестапо (СД). Били палками, плеткой и кулаками. Левым ухом
не слышу. Что же дальше?
19/ІІІ–42 г.
Вторично был отвезен в Пологовское отделение УДП**. Снова допрос,
истязания... Жуть. Ужас. Выдержат ли нервы? А организм? Лучше умереть,
чем так существовать.
10/IV–42 г.
И все же “существую”. Почти всегда в тяжелые минуты вспоминаю о тебе,
милая Р… О, как я жалею за летом 1941 года, которое я так глупо провел,
оставляя часто тебя одну днем и ночью. Во имя чего?
30/IV–42 г.
Снова истязания, пытки, допрос. Сегодня два гестаповца и полицай Зубенко
были в школе. Меня увели в СУ. Допрашивали за преподавание истории. Дело
усугубляется. Приближается роковая минута развязки. Как бы я хотел, чтобы
ты прочла все это, моя милая Р…
3 мая 1942 г.
Отпущен до “особого”. Живу в ужастных условиях. Нет хлеба, картошки.
Нет ничего. Начинаю опухать… И все же … хочу жить! Жить ради тебя и
будущего.
9/V–42 г.
Итак, 9 мая 1942 г. Иван Васильевич рано утром шел в Пологи с завучем
школы П. А. Настроение якобы обыкновенное (веселое). Был в отделе Наробраза (по делам школы). Купил или достал газеты и журналы немецкие.
Потом возвращался домой, не подозревая, неверно, ничего плохого. Но дело
обстояло плохо. Не успев прийти домой, как ему сообщили о том, что за ним
приходил полицейский. Услыхав об этом, он сам пошел в с/упр, при которой
и находится отдел полиции. Но как он шел?.. Кто видел это?.. И главное в
том, что мне лично пришлось это видеть, его гордость и смелость трудно
даже выразить.
Он шел смело, твердо и гордо, ни осматриваясь по сторонам (шел в
фуражке, в толстовке), на дворе было прохладно: минут десять спустя он
возвращался обратно в свою квартиру, но уже с полицейским (Бугаевым).
Трудно передать его состояние в эти последние минуты пребывания его в своей
квартире, он был бледный, руки дрожали, и весь он дрожал, глаза сделались
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большие, черные, налитые полно слезами. Он смотрел и как будто прощался
со своим мелким имуществом. Трудно описать эту картину.
Полицейский запретил разговаривать И. В. с присутствующими товарищами. Выходя с квартиры, он простился с товарищами и молча вышел.
Этот же полиц. сопровождал его в Пологовское отд. полиции, откуда
больше И. В. не возвращался. 10.V. Мы носили ему передачу. И. В. писал нам
записки. Просил не ходить часто к нему, просил, чтобы мы пришли 14. Но
мы все-таки ходили к нему каждый день. 12 ходили ученики, передачи от них
уже не приняли. Я ходила 13, тоже не приняли, сказали, что вывезли в … и
что он скоро оттуда возвратится. Понесли и 14, тоже не приняли и тоже
ответили. … 14/V приехала тачанка на квартиру И. В. – три человека, два
гестаповца и полицейский. И … они по-зверски расправились с его имуществом.
Поломали, попалили, фотографии порвали, поснимали со стен и пожгли. Коечто забрали с собой. Забрали паек (хлеб) тот, что получил по … книжке. Ни
оставив следов после И. В. они уехали. С тех пор об И. В. не слышно. Никто
о нем ничего не говорит***.
Держархів Запорізької області, ф. р-1667, оп. 1, спр. 2, арк. 1–10. Оригінал.
Рукопис.
* Ідеться про дружину, Раїсу Григорівну.
** Українська допоміжна поліція.
*** Текст, виділений курсивом, дописано невідомою особою.

№2
Із щоденника Н. П. Печуріної
27 червня 1941 р. – 24 жовтня 1942 р.
Проходила мобилизация на фронт. 27-го июня 1941 г. мы проводили всеми
любимого моего дядю Андрея. Герой он был у нас. Своей веселой бойкой
ухваткой он был симпотней всех. Он был крайне добр и подельчив, и пусть
это будет не по-праву, но я не могу скрыть, что дядю Андрея больше всех
уважала из родственников.
В это время папа работал в с. Водяне – прокладывали шоссейную дорогу.
Он тоже приехал проститься с дядей и в то же время сообщил мне, что он
записался добровольно на фронт, и что 10 июля мы с ним тоже распрощаемся.
Необычайное чувство патриотизма овладело мной. Я хотела идти в военкомат
и записаться добровольно. Но девушек не брали еще тогда. Итак, была и рада,
и не рада этому известию. Во-первых – было жаль отца. Ведь его, как и других,
может поразить пуля врага, и, во-вторых, я радовалась тому, что мой отец есть
истинный защитник своей Родины.
Хоть и забилось мое сердце, когда мне папа это сказал, но я не заплакала,
не состроила сострадательную “рожицу”, а голосом патриотки ответила:
“Правильно, папа, Вы сделали хорошо!”. Он был очень удивлен моей
выдержанности и сказал: “У меня Наташа – хорошая дочь, и, если надо, она
будет рядом со мной идти с винтовкой!”. Боже, пишу эти строки, и не верится,
что обо мне так сказал отец, мне казалось, что я очень выросла и возмужала.
31-го июля 1941 года проводили дорогого отца на фронт. “Родной Папочка, пусть тебя минует вражья пуля, бей врага так, чтобы товарищ Сталин
сказал: “Отлично, бойцы!”. Для Вас не должно существовать преград! Вы
должны возвратиться домой с победой”, – последние слова мои. Теперь-то и
я заплакала…
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Организовался истребительный батальон и уже проводил работу … Я же не
вступала в истребительный батальон. Часть, в которой был отец, остановилась
в Каменке. Я с отцом договорилась, что при отступлении ухожу с ним, поэтому
весь этот период я находилась с ним в Каменке.
Но как же получилось дальше. Часть красноармейцев, в том числе и папа,
находились одно время на острове около г. Никополя и при одном из налетов
отец был ранен. Рана оказалась не очень серьезной, и папу командир, высокий,
стройный, отпустил на 5 дней домой. Итак, 12-го сентября 1941 г. папа был
дома.
В последующие дни проходила так называемая грабежка: везли хлеб,
тянули все в магазинах, заводе и пр. Я днями пропадала на базаре, но папа
категорически запретил нам заниматься грабежом, поэтому я была наблюдатель
этой жуткой, грабежной картины.
В сердце растет надежда уехать с отцом. Но получилось совсем иначе.
15-го сентября папа поехал в Каменку, в часть, но ее уже не было. Решили
ехать 17-го сентября в 12 ч. дня с местными руководителями.
Вечереет. Уже немецкая разведка в Алексеевке, а подводы нет… Оказалось,
что все запили и надеялись выезжать ночью.
Когда немцы приблизились к сельсовету, произошла перестрелка. Был убит
Плешивенко И. И. – пред[седатель] СПО, красноармеец и один немецкий солдат.
Отец, взволнованный, пришел домой, взял винтовку, шинель, распрощался и
ушел. Меня не взял в связи с создавшимся положением.
18-го сентября к 4 часам дня надвинулась хмара немцев, итальянцев…
О, я не в состояние описать того, что творилось в душе… (Уж больно сильно
крепко хотелось их видеть, эти рыжие до красноты рожи)…
В эти дни (последующие) ярые кукурузные защитники, члены истребительного батальона повысовывали свои мордашки и приветствовали немцев.
Многие выносили яички, мед, приглашали офицеров на самогонку… Можно
даже сказать, что большинство жителей нашего села встречало немцев всем
сердцем и душой. О, как обидно! Мы, молодежь, напитаны духом советским,
мы воспитаны Великим Сталиным, имели пути открытые везде и всюду… Как
не бичевать на немцев, когда так безжалостно исковеркали жизнь, разрушили
плоты в жизнь, в общем, прекратили пользования всеми благами природы и
прогресса. Как тяжело теперь забывать о времени, проведенном в Москве! В
миллионы раз увеличилось желание учиться, учиться и учиться…
26-го сентября старостой Знаменской сельуправы был избран Раевский И. Я.
В Ушкальской и в наших плавнях были партизаны (по неточным данным,
около 800 чел.), поэтому в селе остались 2 дивизии немцев. Проходила запись
добровольцев для облавного уничтожения партизан. Заядлый партизан П. записался… О, проклятая душа твоя, коварный человек?.. В ночь с 27-го на 28-е
был налет партизан на Каменку. По неточным данным, было убито 100 немцев – 18 красноармейцев.
В октябре м[еся]це партизаны были разгромлены, немцы покинули Знаменку.
За период с октября м-ца 1941 г. по май м-ц 1942 г. ничего особенного
не слышала. С 1-го мая 1942 г. по 10-е мая проходила вербовка в Германию.
Я получила сведения, что и моя повестка есть. Какой ужас!!! Куда ехать!!!
Ни за что, никуда со Знаменки, чтоб для меня не стоило!! Но нашлась такая
душа, которая уничтожила мою повестку*. За это я тысячу раз благодарю.
27-го мая 1942 г. вербованные выехали. Но слух шел, что будет проходить
вторая вербовка с 10-го июня 1942 г. Это меня убило. Надежды на спасение
не было.
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5-го июня 1942 г. я получила сведения о партизанах (парашютистах,
спущенных в с. Ново-Алексеевка). Это меня оживило. Я готова была отдать
все, дабы дело Красных увенчалось успехом на всех фронтах.
На следующий день, т. е. 7-го июня, было мною передано [парашютистам]
кусок сала, 4 тетрадки…
Спустя 5 дней, т. е. 12 июня 1942 г., я получила взаимную благодарность
и передала им стихотворение.
11-го июля, суббота. Пришел ко мне Синюков В. Он сообщил, что “тройка”,
т. е. карательный отряд, уже в Каменке заканчивает свое дело и должна прибыть
в Знаменку. Жорка Башмаков, его друг (капитан при Советской власти), был
арестован и пр. пр... Конечно, это известие меня не порадовало…
И действительно, 12-го июля, в воскресенье, идя с пьесы, я видела, как
эти же полицейские тянули народ в полицию… Паразиты, ведь сами же ждут
смерти на каждом шагу от этой же “тройки”. Мало, кто вышел на волю. Этим
же вечером все были расстреляны…
28-го июля 1942 г. приятный разговор с верным товарищем, орликом
нашим. С этого времени боевое дело приняло оживление. Будем возглавлять и не
ударим вниз лицом слово “Комсомол: Да здравствует Советская Власть!!!”.
Пятница, 7-го августа 1942 г.
…Да, между прочим, я должна заметить, что, работая на заводе с 5-го июля
1942 г., я следила за настроением рабочих. Все настроены против немецкого
правительства. Это же можно отметить и среди населения. Такого террора
и деспотизма мало кто ожидал. Но не без исключения. Бывшая комсомолка,
учительница П. до сих пор верна немцам, она ожидает, что скоро возвратят
дом ее сестры, отец дома больше гектара земли имеют, две коровы, свиней и
пр. пр., уж захозяйнуют, а такие, как Наталка, придут к ним в рабочие…
Вот здесь и обидно за таких лицемерных людей, да еще комсомольцев.
12-го августа 1942 г. я услышала, что якобы второй фронт во Франции
уже открыт. Туговато в таком случае придется немцам. Не представляю, как
будет лететь с завода фон Вирцен… Мы ему приготовили крылья “помягче”
и побыстроходней.
Ко всему этому, в этот же день объявили подписку по просьбе Раевского И. Я., что за время работы он с народом был “добр и людим”. Конечно,
такие липовки, как Иванова А. В. и пр., подписались. Ясно, мое величество
категорически воспротивилось и даже соизволило покинуть работу, будто
бы по болезни. Много их таких найдется, как Раевский. Видели их милость
и ласки…
За неправое дело накажет людей типа Раевского сама природа!!!.
Неотосланное письмо. 22/VIII–42 г. Свечерело. Тишину нарушают глухо
доносящиеся выбухи. Обстановка меня тревожит… И вот, под впечатлением
окружающего гула и вечернего мечтания, пишу письмо единому, дорогому
отцу…
Здравствуй, мой любимый Папочка!!!
Шлю пламенный, комсомольский, воздушный привет и самые добрые
пожелания в борьбе с врагом!
Сколько ужасов войны проходят перед моими глазами! Ни на единую
секундочку не забывается та алая кровь, которая речным потоком льется
на полях боя. Да и забыть, естественно, невозможно.
Отец, где Вы в эти минуты??. Живы ли, здоровы??. Вот теперь, когда
совсем стемнело, я представляю Вас в Каменке в августе 1941 года. Мне
хочется знать, придется ли хоть раз в жизни еще услышать, ласковый,
родной, оживляющий голос отца, увидеть его улыбающийся бессмертный
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образ, услышать просьбу исполнить любимую для вас песенку на гитаре –
“Гимназисточку”???!!!
Мой дорогой папочка! Вы всегда верили в свои силы, в способность
обходить легкой походкой все препятствия, и не только верили, а даже
совершали.
Дорогой отец! Пусть эта решительность, мужество не покидают Вас и
в этот грозный час, пусть ваши силы утроятся, Вы перенесете все невзгоды
войны и возвратитесь домой с победой в руках, такими же бодрыми, как
прежде.
Папочка! Я верю Вам и Вашим словам: “Меня ранили, еще ранят, но не
убьют. Я пули выплевываю!”. Эта уверенность пусть не покинет Вас – она
природою дана и закалена 45-ю прожитыми годами, в суровых условиях, в
борьбе с природой и жизненными невзгодами.
В эти минуты я посылаю Вам, Папочка, свои силы, чтобы вместе довершить врага скорее, до конца.
Милый папочка! Целую нежно Вашу фотографию, храню Вас своим
сердцем, своими надеждами от врагов и их меча! Будьте счастливы и здоровы!!!
Спокойной ночи!
Ваша единая дочь Наташа.
Я опускаю ручку на стол. Вокруг мертвая тишина. Кажется, если б имела
крылья, мгновенно улетела б к своим родным воинам. Ох, не могу собрать
мысли в центр, не нахожу, на чем можно сосредоточить свое внимание, когда
начинаю об этом думать… с тревогой ложусь в постель…
17/IX–42
За последнее время обстановка обострилась, появилось волнение среди
немецких подметайлов, отбирают коров, волнение чрезмерное среди населения.
Частый гул самолетов говорит о некоторых успехах Красной армии.
18 сентября. Пятница.
Ровно в 4 часа дня я проходила через базарный путь к школе. Встретившаяся
Анна Стрельцова сообщила мне, что сегодня состоится митинг, посвященный
годичному “освобождению” Украины немцами. Довольно интересно послушать.
Народа собралось довольно много. Приехали господа на легковой машине.
В строю привели полицию.
Между двух зданий был построен дуб и огорожен церковной оградой.
Речь держал низенького роста, толстый немец – господин. Переводчиком
был господин Ноль. “Граждане, ровно 1 год прошел с тех пор, как мы освободили вас от большевизма, принесли Вам свободную светлую жизнь! При
советской власти Вы не имели возможности даже чинить дом, не только
строить. Мы Вам будем помогать, если Вы будите хорошо трудиться”.
В это время стоящая рядом тихо прошептала: “Хорошо, коров забирают,
а по 700 гр. арбуза на трудодень дают”.
“Того, кто будет нам вредить, я буду очень жестоко наказывать. Мы посадили этот дуб в честь годичного освобождения Вас от ваших большевиков.
Смотрите, растите его. Пусть Ваши поля приносят столько пользы, сколько
плодов этот дуб”.
Речь закончилась. Послышались нескладные, тихенькие выкрикивания
отдельных голосов: “Ура!”, “Ура!”.
Я думала, что за такое “ура” немцы стрелять будут в толпу. Но обошлось
благополучно. Закусив чем бог послал, уселись в машину и уехали. Народ
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расходился. Но я здесь же почти вслух сказала, что этот дуб засохнет и не
принесет никаких плодов. Ну ладно, увидим потом, что произойдет.
С этого времени, т. е. с 18-го сентября по 25-е сентября, наблюдаются
волнения среди населения. Сам начальник полиции высказывает: “Дело не к
черту. Немцам крах. Народ недоволен”.
Дело орлят развертывается по праву и возможностям. Ряды пополняются
новыми и новыми товарищами-единомышленниками.
Я радуюсь, что влилась в ряды борцов за свободу, что я есть частица
Красной Армии.
Бесконечная радость моя, когда я помогла моим товарищам на счет “Zwanzig” und Antenы.
13-го октября вручена мне И[ваном] Ч[урюковым] (П[етр] О[рлов])
листовка для распространения.
14-го октября. Среда. Знакомство с Леной. Antena вручена М.
16-го октября дала роспись о явке в Знаменскую сельуправу насчет
поездки в Германию. Повестка на лицо.
17-го октября. Восстановлено нормальное состояние по прибытию в дом
Анки Стрельцовой.
18-го октября. Воскресенье. Приход Ивана Чурюкова (П[етр] О[рлов]).
Разговор (Л. Б. Т. Н. П. Ч. А. С. П. О.) о знамени и листовке.
20/Х–42 г. достала расшитый серп и молот для знамени.
21/Х–42 г. Среда. Выполнение боевого задания в Знаменской и Каменской
пристанях.
22/Х–42 г. слышала, что Красные части заняли без боя г. Днепропетровск.
Из слов женщины, будто г. Сталинград взят немцами.
24/IX–42 г.
Итак, дорогой папочка! Пишу Вам последние строки своей рукой. Прощайте, больше не увидимся. Целую нежно Вас. Не вспоминайте обо мне плохо.
Прощайте!! Прощайте!! Папочка! Спасай!..
Там само, ф. п-102, оп. 30 а, спр. 143, арк. 2–10. Оригінал. Рукопис.
* Далі прізвище та ім’я закреслено.

№3
Із щоденника Н. Рогуліної
2 липня 1941 р. – 23 вересня 1943 р.
…С[ело] Б. Знаменка, Алексеевский сельсовет, педагог средней школы
Рогулина.
2/VII-41 г. Встала в 6 ч. (опять проклятая рыба). В 12 ч. узнала новость –
немцы заняли Львов. Сердце болезненно сжимается. Проклятый Гитлер. Утром,
копая картошку, услыхала плач, крик около с[ель]совета. Это провожали
в армию. Услышав о сдаче Львова, я не могла усидеть дома и побежала в
школу. Там никого не было. Пошла до с[ель]совета. Провожали в армию Дуси
Поляковой отца, Мишку Соловьева и еще одного с “Пятилетки”. Костикова
жена очень голосила, а Дуся не очень плакала. Молодец. Пришли Т. Б. и
Н. Т. в школу. Иван Макс. говорит, что нам нужно вести пропагандистскую
работу в колхозе. Правильно. Но как? Нет! Мне хочется уйти лучше на
фронт добровольно. Надо подавать заявление. Если Нина Т. согласится, то
подадим, несмотря на то, что мать против этого. Но как можно читать газеты
и отсиживаться в тылу, ничего не делая, если там идет бой. Комсомольцы
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должны быть на передовых позициях. Мне нечего терять. Если и умру, так не
страшно. За Родину умереть ничего не стоит. Жизнь дается один раз и ее нужно
прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы
и, чтобы, умирая, сказать: “Вся жизнь моя была отдана самому прекрасному
в мире – борьбе за освобождение трудящихся”, – так сказал Павел Корчагин.
Увидим, что будет дальше. Неужели нас победят? Нет! Об этом и думать нельзя.
Мы будем биться до последней капли крови…
17/VIII-41 г. Спала во дворе. Встала часов в 7. Уехали рабочие с окопов.
Афонька [брат] пошел на работу, а батька пошел рыбу ловить. В ч[ас] дня
объявили всеобщую мобилизацию, начиная с 1891 г. по 1924 г. [рождения]
включительно. Приехал Афонька со степи. Мать начала голосить. Пошли его
провожать. Проводили аж перед вечером. Насилу привела мамку домой. Батька
не схотел идти и ночью ушли в плавню. Я ругалась с ним за это, легли спать
в 10 часов.
18/VIII-41 г. Разбу[ди]ла мамка своим голосинням. Все за Афонькой.
Потом пошла получать хлеб. Что за паника получилась? Думали, что немцы в
конце Знаменки. Растаскали весь хлеб. Не хватило 160 ц пшеницы.Что думало
правление? Идиоты, эвакуировали свое семейство на 3 подводах, понасыпали
муки с мотора. Партийцы – паникеры. Разве так нужно было поступать? Легла
спать в 11 часов.
19/VIII-41 г. Встала часов в 8. Днем получили помидоры. Ничего такого
не было. Легла спать в 11 ч. Да! В понедельник Никополь заняли германцы.
Теперь от них до нас рукой подать, но их не пускает сюда Днепр. По Знаменке
все время движутся войска.
20/VIII-41 г. Ничего особенного не случилось.
21/VIII-41 г. Встала в 8 ч. В 10 ч. приехал Афонька. 1924 г. [р.] отпустили.
То-то радость. По Знаменке снова идут войска. Идет все время перестрелка с
противником. Ходили с А. на Красную…

1942 год

20/III Да! Давно я не брала дневника в руки. Наконец решилась снова
писать. С тех пор, как немцы заняли наше село, прошло уже 6 м[есяцев], а
кажется, вот только что были красные войска, такие близкие и дорогие. Где
то они сейчас? Как они там освобождают пядь за пядью советскую землю
от фашистских оккупантов. От красных нет никаких сообщений. Правда!
Месяца полтора тому назад нашли в плавнях газету “За Радянську Україну”.
С какой радостью собрали мы эти газеты. С замиранием сердца прочитывала
я те строки, где говорится о наступлении красных и отступлении немцев, где
пишется о возобновлении предприятий, учреждений и нормальной работы в
освобожденных районах. Счастливые люди, которые находятся в Советском
Союзе. А, может быть, в скором времени будем освобождены и мы. Хотя
бы скорей. Неужели не осуществится это? Не может этого быть. Мы будем
освобождены. С тех пор, как немцы заняли наше село и прошли до Дона,
ушли все радости наших веселых дней. Какие были мечты! С какой радостной
тревогой ожидали мы, кончая педшколу, тех дней, когда мы самостоятельно
приложим к работе те знания, которые мы накопили в результате упорной нашей
учебы. Фашистские кровавые звери не дали осуществиться нашим мечтам. Они
убили в нас все живое, радостное, веселое, но не убили еще веры и надежды в
будущее, веру в освобождение советской территории от оккупантов. Как скучно
и грустно теперь. Делать нечего. От скуки я и Ната П[ечурина] стали ходить
на немецкие курсы, чтобы пополнить наши знания по немецкому языку…
29/XII–42 г. Кончается старый 1942 г. и начинается новый. Что принесет
нам 1943 г.?
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Хотя бы с новым годом пришло и новое счастье. Домочка встречалась с
П. О. всего с месяц. Потом он перестал с ней и вообще ни с кем не встречался.
22 ноября (в воскресенье) я шла от Маришки. П. О. шел мне навстречу и
вдруг повернул в наш переулок. Когда я его догнала, он спросил: “Как дела?
Не знаешь никаких новостей?”. Я ответила, что нет. Тогда он мне рассказал,
что американские и английские войска заняли Алжир, Тунис и Марокко. По
неточным данным, как будто бы занят красными Севастополь. И приказал,
чтобы я никому не говорила. Я, конечно, никому не сказала. На другое воскресенье, т. е. через неделю, 29 числа, он вечером у Маринки рассказал мне еще
кое-что. Он состоял в организации, которой руководил один пленный, Митя.
По рассказам, этот Митя – парашютист. По моим соображениям, П. хотел и
меня втянуть в эту организацию. Я бы, конечно, вступила в нее бегом, так [как]
всей душой ненавижу своих врагов – немцев. Мой отец с 20 лет вступил в
партию. Воспитывал он меня в коммунистическом духе. После его смерти меня
воспитывали партия и комсомол. Плоды этого воспитания не пропали даром.
Во мне еще долго будет жить ненависть к подлым захватчикам – фашистам, и я
готова в любую минуту под умелым руководством бороться против фашистов.
Да! Но его план не удался, потому что Нюся Лущик и Ната Печурина попались,
расклеивая листовки на Вольговке. Лущик забрали числа 5 декабря.
Печурина Ната и Митя скрывались. Но 13 декабря 1942 (воскресенье) ее
нашли в полове в “Пятилетке”. Митя скрылся, сняв сапоги. Гнался за ним Ч.,
но не догнал. И так он бегал босиком. Бедный, как мне было его жалко. Да!
В понедельник утром 14 числа забрали всех, кто был в этой организации.
Бедные! Они, наверное, много перенесли. При допросе их, наверное, били. 17 декабря поймали (или же, вернее, он сам сдался) Митю. Он оправдал некоторых и
их пустили. А остальных отправили в Никополь. Все еще живы. Ходят разные
слухи, но верить им нельзя. П. О. передал запиской, чтобы ему передали чашку,
ложку, кружку и семечек, потому что скучно. Пишет, чтобы не беспокоились
родные, так как их вернут домой. Если правда, то хорошо…
22/V–43 г. Да! Интересное и радостное открытие. У нас в плавнях такие
близкие и родные люди, а мы не знаем. У нас в плавнях – парашютисты. Как
бы мне хотелось поговорить с ними, хотя бы 10 минут. Но большое несчастье
то, что 2 человека из них (девушку и мужчину) убили... Какое непоправимое
несчастье! Как жаль, что у девушки отказал автомат, а то бы она показала
этим изменникам, коленопреклонникам фашистским, что значат советские
патриоты. Выказал их Т. Остальных не нашли… Каждый день ездили в
плавню, но толку мало. Не с ихним умом их поймать. Говорят, что в плавнях
Барсуков, наш депутат, отдает свою жизнь за счастье своих избирателей. Вот
кто действительно был достоен звания депутата. Их перевозил Поляков Вася,
Галушкин Вася и Деморчук Устин. Этих людей выказал К. Ну, пусть гады
знают и помнят. Они же ведь, продажные души, не понимают, что эти люди
головы кладут за народное дело, а они помогают фашистам их уничтожать.
Ну, ничего! Впоследствии они узнают, как выказывать.
Говорят, что девушка докончила сама себя. Действительно, сделала правильно, чтобы не попасться в руки варваров. Как мне жаль их. Я ни на минуту
не забываю их. Я не знаю, я бы хотела помогать им и вообще делать что-то
полезное для нашей Родины и нашего народа, но я не знаю, как это сделать.
Мне уже стыдно ходить по этой земле и работать спокойно, зная, что люди не
щадят своей жизни, спасая нашу жизнь, а мы сидим и ожидаем. Но как помочь
этому, я и сама не знаю.
23 сентября. Женя Б. проводит вечера с Николаем. Настроения у них
против немцев. Бьют полицию, отнимают ружья, издеваются над ними. Среди
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них один Саша (большой), так тот гад назвал семечки Сталинским шоколадом.
Сидело 2 немца. Я ему ответила, что сталинские шоколады такие же, как и
немецкие, а это не шоколады, а семечки. Так немец один сказал, что я большевик. Лена Б. сказала, что да, она большевик и я. Он ответил, что на нас не
обижается, так как мы учились и нас воспитывали. Николай сказал, что в ночь
с 20 на 21 [сентября] красные заняли Запорожье. Эх! Хотя бы была правда.
Мы никак не дождемся желанных. Когда же они придут? Вот-вот, недалеко,
и никак не дождемся. Скорей, скорей летите нас освобождать от зверских
западноевропейских палачей – “освободителей”!
Там само, ф. п-102, оп. 30 а, спр. 143, арк. 2–10. Оригінал. Рукопис.

№4
Із щоденника Г. К. Стрєльцової
3 вересня 1941 р. – 17 листопада 1942 р.
3/IX–41 г. Среда.
…Окружающая среда и настоящая жизнь побуждали меня писать дневник,
поэтому я начинаю писать с более видных дней, которые войдут, может быть,
в историю Знаменки.
22 июня 1941 года зарвавшиеся немецкие правители во главе со своим
зазнавшимся псом Гитлером начали военные действия против Советского
Союза, открыв бомбардировку городов: Киев, Севастополь.
Как один человек, мы стали на защиту своей родины и грудью уничтожаем
врага, как когда-то еще в Отечественную войну 1812 г. русский народ разгромил
500-тысячную армию Наполеона I. Гитлер забыл, как русский народ еще в 12–
13 веке во главе с Александром Невским разгромил псов-рыцарей под Нарвой;
он забыл, как русские войска в 1795 г. вошли в столицу Германии – Берлин,
когда мер города на золотой подушке преподнес Суворову ключи от города.
Он забыл еще, как громила немцев Кр[асная] Ар[мия] в 1918 г., как украинский
народ изгонял этих захватчиков.
Первого сентября все ученики пошли в школу, но занятий не было.
Проходили в школу 3–4 дня и школы закрыли. 1 сен[тября] я уехала на степь,
но, пробыв там 2 дня, нас позвали домой и отправили на окопы.
7/IX–41 г. день был выходной и я и Лида пошли на базар от нечего делать,
много видели своих знакомых и друзей.
Придя с базара, мы поболтали с Лидой немного, потом пришла Дуся Я.
и мы пошли путешествовать по бакаю по кручам. Какая прелесть здесь, на
бакаю. Мы рвали цветы, пели песни и потом бродили по кручам до самого
вечера. На другой день я уехала на степь и пробыла до 13, и в этот день я
вечером приехала домой.
Ночью с 13/IX – на 14, воскресенье, нам сообщили, что в заготзерно
разбирают хлеб, и мы долго с мамой не решались ехать, но потом съездили
несколько раз и начало виднеть, мы с мамой принялись готовить обед.
Начиная с 3 часов ночи, люди начали разбирать хлеб, весь день была
большая суета. Ни на минуту не умолкали повозки, подводы и пешие. Брал кто
сколько мог. Так как слухи о приближении немца все больше распространялись,
хлеб начали выпускать в воду.
Но наступила ночь, люди и ночью не переставали возить. Приезжали сюда
с разных концов Знаменки, и из Ильинки, и из Алексеевки, и из Каменки,
и из Водяно. То же было и 15/IX, 16/IX, люди начали тащить уже кто что
смог. В первые дни преимущественно везли пшеницу, но в этот день везли
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кто пшеницу, кто рожь, кто ячмень, кто овес, кто пшено. Но мало того, люди
начали заниматься настоящим грабежом: кто что мог, тот и уволок из заготзерно
ящики, сита, доски и дошло до того, что начали ломать сарай в заготзерно.
Начали тащить: тот – забор, тот – ворота, тот – зерно, тот – мясо, тот – ячмень,
тот – кадушки, и устроили настоящий погром.
Из заготзерна перебросились на колхозы. Начали разбирать все колхозное
имущество. Брали лошадей, подводы, корыта, кадушки, смолы, улья, рундуки
и т. д.
Пустели колхозные дворы, опустели все магазины (разворованы были
еще 14/IX и 15/IX), все открытые склады взорваны, потоплено много речного
транспорта.
Все ожидали немца. И вот 18/Х–41 г. утром получили сообщение о том,
что вечером 17/IX была германская разведка в Алексеевке, убили 3 человека
наших, и был убит один ихний. Возникло большое волнение среди населения.
Вечером в 6 часов прошли первые отряды германских войск. Остановились они
в “городку”. Им надо было переправиться в Каменку, но мост был сломан, они
хотели его справлять, но в нем оказались мины, и они остались до другого дня.
Пробыв 18 часов, они многое кое-что сделали... Забирали у людей кормленых
кабанов, курей, яйца, молоко, варенье. Лазили самовольно по сундуках, по
шкафах и брали кто что мог, ушли они в 2 ч. дня. Проходили мимо нас 35 мин.
без остановки. Проходила конница (преимущественно ослы), проходили подводы, несколько машин и один мотоцикл. Когда проходили войска, немного
полегчало.
21/IX–41 г. в 3 ч. ночи было сброшено 6 бомб. Немцы пришли, но
безвластие еще продолжалось. И только 26/IX была установлена германская
власть. Был избран староста – Раевский И. Я. (бывший офицер), были изданы
приказы, по которым надо было сносить колхозное имущество, лошадей и
кончать уборку хлеба. Существование колхоза допускают до 1942 г.
Приход Германской армии многих жителей Знаменки порадовал. Началось
волнение среди населения. Раскулаченные начали входить в свои дома и
занимать свои огороды, которыми пользовался колхоз, а также колхозники.
Причем, еще не успев войти Германская армия в Знаменку, как все
мобилизованые мужчины из Знаменки – дома. Еще с 21/IX начали приходить
пленные. Ночью 27/IX на 28/IX наскочили красные партизаны. Рано утром 28/IX
началась перестрелка: тарахтели пулеметы, винтовки, гранаты. Бой продолжался
и на другой день, 29/IX, и в этот день перестрелка почти не умолкала весь
день. Появились германские самолеты, пролетали группами по 21, меньше и
больше, были сброшены афиши, в которых писали, чтобы сдавались в плен
красноармейцы и командиры. Самолеты летали очень низко. К вечеру стало все
утихать. Ночью пролетали самолеты. 30/IX перестрелки уже не было слышно.
Партизаны ушли, оставив убитых 18 человек (по некоторым данным) и 100 чел.
германских. Но самолеты летать не переставали.
1/Х–41 г. утром опять слышно было тарахтение пулемета, миномета,
винтовок, но это все происходило в другом направлении в плавнях. В плавне
как будто есть много партизан. Эти партизаны (по разговорам) пробирались
в села, забирали всю молодежь: девушек, ребят и мужчин (не хотевших идти
расстреливали), брали питание и уходили в плавни. Так было (по рассказам)
в Ушкалке и некоторых поселках, но вскоре жители этих местностей заявили
командованию германской армии и были посланы солдаты на охрану. В плавни
партизаны не допускают никого, и немцам никак нельзя туда зайти. Перестрелка
была 2–3–4/Х, многие крестьяне в Знаменке настроены против Советской
власти, – некоторым безразлично, но есть частичка, которые болеют за свою
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Родину, но они ничего не могут сделать, ибо один в поле не воин, так и эта
частичка среди населения.
Дневник свой я с 8/IX–41 г. бросила писать. На это есть ряд причин,
которых здесь я не стану описывать. Теперь, начиная с 8/ХІ–41 г. по 2/ХІІ–42 г.,
я напишу коротенько за весь этот период. Партизаны, которые находились
в плавне, выходили оттуда группами и сдавались. Здесь же их забирали
и отправляли дальше, в Никополь (говорят, что их расстреливали). И вот
16 ноября 1941 г. мне и моим подругам, которые были со мной, пришлось
встретить несколько партизан, приблизительно человек около 10. Мы шли
с Каменки и нам встретилось две подводы, на которых везли партизан под
охраной. С первой подводы один мужчина с нами поздоровался, мы ответили
тоже и остановились, глядя на них. С другой подводы один, еще на вид
молодой мужчина, махнул рукой и хотел что-то сказать, но на него полицейский
погрозился. Подводы помчались быстро и скрылись. Тяжело было смотреть на
эти удаляющиеся подводы, на которых сидели партизаны.
В декабре месяце все уже утихло, ничего не слышно о партизанах. Только
в плавне находили то каски, то коробки какие, то шинели, портсигары. Я также
имею портсигар, найден был 16 января 42 г. в плавне... Все проходило пока
тихо. Но не долго так было. 11/ІІ–42 г. забрали истребительный батальон, не
весь, отправили их в Никополь. Там они пробыли до 28/ІІ. Рассказывает один
из очевидцев, сколько страданий, сколько мучений и слез перенесли они в
эти несколько стремительно уходящих дней. Каждый день имеет двадцать
четыре часа, каждый час имеет 60 минут, и каждая минута приносила им все
новые страдания, с минуты на минуту они ожидали смерти. Но близился конец
ихних переживаний. И вот настал этот решительный день, час и минута (это
было 28 февраля 1942 г.). Часовой вызывает несколько человек, строит их и
выводит из того дома, в котором они были. Эту горсточку людей он отправляет
домой, дает им пропуска. Как были счастливы эти уходящие. Они не верили,
что их отпустили. Но вот настала решительная минута и для остальных. Ровно
в 10 часов утра 28 февраля, суббота, их вывели за город и там кончилась
их жизнь. Их расстреляли, кто не погиб от пули, они посылали своих собак
догрызать этих людей, в которых еще билось… сердце. Как дорога была жизнь
этих людей. Очень жаль мне соученика Бориса Олексеенко. Кончил только
10 кл., пришел с фронта ранен и наконец угасла совсем его жизнь.
С этих дней снова жизнь пошла без особых изменений. В декабре м[еся]це
я поступила на немецкие курсы и училась до мая м[еся]ца. В мае м[еся]це
должны были кончаться курсы, но тут нагрянула снова беда. 3-го мая началась
вербовка в Германию. Сначала было добровольно, но потом стали раздавать
повестки. Какое волнение было в это время среди населения, а особенно среди
молодежи. Отправили из 20 мая 42 г. приблизительно 200 чел. из Знаменки.
Вторая вербовка началась 14 июня, и отправили 25 июня. И по сей день не
слышно ничего от них. Где они? Никто не знает. Уехало несколько соучеников
моих. С мая м-ца я работала в колхозе на степи по август м-ц.
…Ну и жизнь настала, нет времени даже несколько слов черкнуть. Когда
всему будет конец?
11 мая. Понедельник. Было небольшое событие, по поводу которого было
много рассказов. Вблизи села Рогачик был высажен десант красных, в каком
количестве – неизвестно. Была послана полиция и немцы на уничтожение его,
но встретили сокрушительный отпор. Бой был всю ночь. Кольцом окружили это
место, где были бойцы, и к утру хотели взять их живьем, но их не оказалось,
неизвестно где, как и сколько исчезли, оставив убитыми 2 красноармейца.
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24 мая – воскресенье. Этот день я хочу потому записать, чтобы вспомнить,
как протекала наша юная жизнь. Утром ко мне пришла Паша П., мы взяли коечто, пошли к Дусе Ж., где была компания, и немножко повеселились. Перед
вечером гуляла на дворе Доры Беловой веселая компания: Дора, Василиса
К., Паша П., Лида Б., Ваня Е., Валентин С. и я, играли все в карты, смеялись
с буянства пьяных, которых было много в этот день. Но подошел вечер, все
перешли на старое место гулянья, т. е. к моему дому. Принесли музыку, начались
песни, танцы, шутки, компания собралась большая, приблизительно человек
20. Но не долго продлилось это веселье. Быстро нагрянула полиция, и наша
компания разбрелась кто куда. Одни побегли на огород, другие в погреб, третьи
в комнату, одним словом, кто куда мог. Когда проехала полиция, я вышла на
улицу, увидела чью-то фуражку, оставленную на заборе. Потом пошла, созывать
свою братву. Наконец сошлись все с разных уголков и начали рассказывать,
кто, где был и как убегал. Было много смеху. Для молодежи только вечером
свободные минуты. Хочется повеселиться, поговорить, пошутить в компании,
но и это запрещено. Закрыты все дороги, все веселья. Как тяжело жить!
6 июля – суббота. У моей соученицы Нади Ж. был вечер, она выходила
замуж за Мишу П. Вечер прошел хорошо, весело. Свадьба должна быть
12 июля, в воскресенье.
В субботу 11/VII ко мне приходили несколько раз, приглашали на свадьбу,
я пообещала, но не тут-то было. Рано утром 12 июля ко мне приходит моя
соседка, которая была в этот день в Каменке, и сообщает мне, что этой
ночью было расстреляно 300 человек на кучугурах. Эта весть меня поразила
как громом, я до того была взволнована, что не находила места, где мне что
положить. На свадьбу, конечно, не пошла. Да и какое может быть веселье в
это время.
Часов в 12 дня мы с подругами (Лидой, Дусей, Пашой) решили, чтобы
развеять это горе, поехать на лодке на Ильинку по вишни. Приехали оттуда
в 4 ч. дня. Выходим на улицу и видим, что весь народ взволнован. Мы
спрашиваем: “Что случилось?”, но нам не ответили ничего, но мы сами поняли,
что “черный ворон” приезжал к нам. Берут мужчин и женщин, за что – никто
не знает. Кругом слышны крики, плач, стоны, проклинания. Нельзя описать
того, что происходило в этот день, сколько было пролито слез матерей, жен,
детей. Так было и на другой день.
13 июля 1942 г. Трудно описать, что происходило в этот день. Весь день
с самого раннего утра были слышны крики, стоны, рыдания народа. Ведь уже
каждый знает, для чего их берут, каждому ясна была смерть. Близился час
смерти. С 12 часов дня начали некоторых отпускать, остальным писали крест
на спине и бросали в подвал. И вот настала решающая минута. В 6 часов вечера
их грузят на машину и везут на кучугуры, и там расстреляли совсем невинных
людей. Некоторые пытались бежать, но их тут же догоняли и убивали. Одному
мужчине (Т. М.) удалось убежать до моста, по нему стреляли, он был несколько
раз ранен и весь окровавленный, он не переставал бежать, но не успел он
броситься в лиман, как его добил один немец.
И вот этот день и всю ночь стонала вся Знаменка, политая слезами. Пролита
кровь невинных людей и слезы родных и близких, так не останется, за это они
отомстят.
Они расстреляли по всей Украине несколько тысяч людей, но пусть помнят,
что не расстреляли Советскую власть. Не уничтожить большевиков! Они придут
скоро сюда, и красное знамя скоро развеется на сельсовете, его увидят все люди.
Пусть знают: надойдет час мщения. Пусть живет партия большевиков!!!…
31 июля. Пятница. В этот день снова начали брать людей. Но взяли
немного и отправили где-то на работу. Где и как, ничего не слышно за них.
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4 августа. Вторник. Утром я прибираю в комнате. Вдруг зовет меня
мать, и так сильно, что не знала, куда бежать. И какая-то сила выталкивает
меня во двор. И что же я вижу. Над нами пролетело 5 советских самолетов
в направлении северо-восточном. На крыльях горели яркие пятиконечные
звезды. Пролетали они в 8 ч. 23 м. Да, очень хотелось бы мне полетать вместе
с ними туда, где живет могучая, боевая жизнь, где свобода, где бьет ключом
комсомольская жизнь!
6 августа. Четверг. Мне кажется, что я еще не жила, а мне на этот день
стукнуло ровно 19 лет. Года, как ветры, пролетают мимо…
В этом месяце уплатили налог, с каждого трудоспособного по 80 руб., за
то, что ходим по земле.
6 сентября. Воскресенье. У моей лучшей подруги Наты П[ечуриной]
были именины. Ей сравнялось 20 лет. Была свойская компания, и мы подняли
бокалы за своих братьев, отцов и друзей, которые защищают свою Родину, за
вольную Украину, за борцов и героев войны.
18 сентября – пятница.
В этот день сравнялось ровно год, как господствует в нашей Знаменке
немец. Русских считают за скот, собак, они должны робить от зари до зари на
немца. Ночью работать для себя… Тяжелая жизнь.… В этот день поставили
памятник годовщине немцев и посадили дуб, который через два дня засох.
Значит, и немцы недолго просуществуют здесь.
25 сен. – суббота. С этого дня снова началась вербовка в Германию, уже
III, и не добровольно, а принудительно. Забирают всю молодежь.
Но никто не желает ехать, потому что каждому стало ясно, как там живут,
ибо получают оттуда письма, и самая основная причина – это то, что с каждым
днем слышно о приближении красных. Весь народ заговорил... Каждый ждет
возвращения советской врасти, ибо многие уже укусили немецкой власти и
теперь поняли, что только советская власть давала всем равноправие, свободу.
Заколыхалась вся Украина. Все ждут решающего момента.
Близится час победы, и мы снова будем с вами, дорогие братья, отцы!
Смерть врагу!
3 октября, в субботу, я устроилась на роботу в перевалке. Здесь работают
5 девушек, которые, как одна, напитаны духом коммунизма. Мы говорим
свободно о своих братья, которые гибнут на полях, о приближении фронта,
мечтаем, как будем встречать своих братьев, мужей, отцов. Мы живем только
последними известиями. Поем советские песни. И каждое утро при встрече
поем друг другу: “Ой на серці легко стало, звістку радісну дістала, та ще краще
йому буде, як з війни до нас прибудуть”.
13 ок[тября] – вторник. Я не пошла на роботу и решила записать дневник.
Вот теперь, наконец, записала все, отставать теперь не буду. 2 ч. дня.
Сегодня, т. е. 13 ок., в 6 ч. вечера горела ракета в северо-восточном
направлении.
17 ок[тября] – суббота. Рано утром я сорвалась на роботу. На дворе
шел мелкий дождь. Вдруг ко мне кто-то стучит в комнату… и я вижу свою
лучшую подругу Тамару Мальт, которая сообщает, что останется в моем доме.
С работы я пришла в 1 ч. дня, она мне сообщила, как и почему она пришла ко
мне. Вечером она дала мне первое поручение. Я с большой радостью взялась
выполнять поручение.
18/Х–42 г. Воскресенье. Рано утром мы встали с ней и сделали уборку
комнаты. В девять часов я пошла к Наташиной матери, понесла ей письмо из
дороги от Натки. По дороге мне встретился один соученик, Иван Чурюков,
который прибыл вместе со мной. В моей комнате мы собрались вчетырех,
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поговорили о международном положении, в это время мы с Людкой получили
снова поручение, но более важное. В 2 часа этот молодой человек ушел к
себе домой. Вечером мне пришлось первое поручение исполнить, я побывала
в двух местах. На второе поручение получила отрицательный ответ. Вечером
мне пришлось встретить соученицу Полю Ч. Т., которая рассказала о своей
жизни и работе.
20/Х–42 г. Вторник. В 6 ч. вечера мне было дано боевое поручение и я
21 ок[тября] в среду, это поручение исполнила. Вышла из дома в 12 ч. 35 мин.
и была на мосту до 2-х часов 25 мин. Кого было надо, я встретила, и привела
домой благополучно. Уже вечер, 5 ч. 20 мин., а моей подруги с ребенком все
нет. Мы рассчитывали, что я приду поздно, но оказалось, что она. А, может, с
ней что-то случилось? Узнать вечером поздно. Не успела я ручку бросить, как
открыла моя подруга. Все хорошо, что хорошо кончилось, везде без малейшей
задержки. В этот день в 2 ч. дня пролетал советский самолет.
24 ок[тября] 42 г. Суббота. Этот день будет жить долго в моей памяти.
Еще 23 ок., в пятницу, ко мне пришла моя подруга Тамара М., и мы с ней долго
вечером беседовали на разные темы, говорили о настоящей жизни, вспоминали
прошлое и мечтали о будущем. Но в субботу 24 ок. произошли большие
изменения. Я пришла с работы и узнаю, что приходили за моей подругой, я
иду к ней... В это время приходит ее брат и сообщает, чтобы она шла домой,
ибо вместо нее берут в Германию мать и выдали уже все документы. Делать
оставалось нечего, она решила ехать вместо матери. Здесь же она уничтожила
некоторые документы, дневник, а военный дневник и комсомольский билет
отдала мне с условием, что я должна была ей принести 25 рано утром. Итак, я
ее немного проводила, пожали друг другу крепко руки и разошлись, но совсем
не распрощались, надеясь увидеться 25-го. Как жаль мне было расставаться с
этой задушевной подругой. Я ее полюбила за ее пламенные речи, за красоту,
веселость, откровенность, как родную сестру. Нет и не будет у меня такой
подруги, как она. Когда мы расставались, мое сердце было камнем. Я не могла
ей ничего сказать, правда, я еще надеялась увидеть. Вечером я попрощалась с
двоюродной сестрой Верой…
25 ок[тября]. Воскресенье. Рано утром я и Люда идем и несем некоторые
вещи. Когда подошли к сельуправе, здесь увидели много народу, который
отправляли в Германию. Было много знакомых. Среди этой большой толпы мы
отыскали мать. Но никого не видели и пошли к ней в дом, но дома тоже никого
не оказалось, висел большой замок. Мы пошли снова к сельуправе. Долго
пробыть здесь не могли, потому что прощание родных и близких с уезжающими
действовало и на нас, ибо все, кто был возле сельуправы, проливали слезы.
Мы спешили домой, боясь облавы. Только мы стали пробираться, как нас
задержала полиция, но мы ловко ускользнули в плавни, пришли домой. О,
какие чудные мечты были у нас, когда мы шли по плавням. Наши сердца
рвались к нашим воинам на встречу, в эту минуту нам хотелось быть вместе
с ними. Если бы нам крылья дали на плечи, мы бы запели, полетели к бойцам
навстречу. Весь день прошел скучно и невесело, я просидела все время одна,
смотрела на фото, вспоминала своих друзей-товарищей. Как хочется вместе
побыть хотя бы минуту.
26-го. Понедельник. Вечером приземлился немецкий самолет на горе.
Ночью с завода продукты были вывезены. В этот день мы узнали, что в
Германию не послано 120 человек.
28. Среда. Я посетила свою подругу Тамару М. в 6 ч. вечера. Я увидела
снова ее, она жива, здорова и невредима, живет боевой прежней жизнью. Я
беспредельно счастлива, что снова увидела ее. Частичка моей жизни вернулась,
а когда вернется Советская власть, тогда вернется вся моя жизнь.
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Ну и времечко настало, ничего не разберешь, кто что вздумал, то и говорит.
Хоть оно и неправда, может быть, но для нас интересно, когда говорят в пользу
красных. Вот сейчас слухи идут, что немцы отступают кругом и всюду (как
говорит пословица: “Наступали в полном сборе, удирали без штанов”). Сейчас
заготзерно засыпано хлебом, немцы мешают все свозить до кучи, продукты и
хлеб. Колхозники облагаются большими налогами, берут курей, коров, телят,
свиней. С каждым днем все сильнее и сильней растет недовольство среди
населения. Слышно, что якобы румыны выступили против немцев, за то, что
они вывозят хлеб, продукты, скот и людей…
Близится конец, когда “Красная армия навсегда сотрет с лица земли эту
кровожадную сволочь!.. Да здравствует Социалистическая революция во всем
мире!..”. Это слова моего брата. Читая его письма, а особенно, если загляну в его
книгу (которую он своим трудом написал), “Конец интервентам”, поднимается
настроение и вера в то, что скоро к нам вернутся вновь, словно увенчаны наши
ясные соколы. Я готова и жизнь свою отдать, чтобы только помочь своим
братьям в уничтожении врага. Да… теперь бы мне хотелось услышать голос
родного брата Жоржа…
Сегодня мне почему-то вздумалось прочитать кое-какие его стихи, рассказы
и письма. В одном письме он пишет: “… Мы, сыны своей родины, должны, как
львы, драться с зарвавшимися бандитами, охраняя мирный труд наших отцов,
матерей, братьев, сестер, стариков и детей!.. Зато тогда, когда этот гнилой
мир будет уничтожен, ох, .., и выпьем тост за счастье народа всего мира!..
(24.06.41 г.)”. Дождаться бы того часу…
В 8 ч. вечера мне пришлось поработать немного над знаменем, которое мы
достали с большими трудностями, но достали. Я считала, что влилась в ряды
борцов за свободу, что я есть частичка Красной армии. А особенно счастлива,
когда выполняю боевое поручение…
30 ок[тября]. Пятница. …Приходит одна женщина к нашему зав. перевалки за советом, что ей делать, куда обратиться, у нее забрали все в доме,
потому что сын активистом был. Она рассказывала о том, как немцы и полиция
забирают одежду, обстановку в комнате и пр. у тех, кто был партийцем, активистом и т. д.
Народ недоволен. Масса все больше и больше обостряется. Сейчас забрали
в 10 колхозников коров (нашего колхоза “Колос”). О фронте ничего сейчас не
слышно, все говорят о внутренней обстановке. Да… хочется уже услышать
правду, где продвигаются наши войска, скоро ли они придут к нам. Только
мечтами о будущем и успокаиваешь себя. Я ни о чем сейчас так не думаю,
как про минуту, когда через нашу Знаменку будут проходить наши славные
воины, когда зацветет Знаменка красными знаменами и можно будет громко
от всего сердца сказать – “Товарищи!”. Эх, скорее бы эту минуту… Вечером
помогала матери в домохозяйстве…
1 ноября 1942 г. Воскресенье. Встаю рано утром, как всегда, делаю уборку
в комнате, помогаю матери в хозяйстве. К 10 часам ждала почты, но ее не
оказалось. В 10 ч. я отправила мать с отцом на свадьбу к двоюродному брату
Александру А., а сама осталась дома. В этот день, говорят, в церкви венчалось
7 пар. Люди спешат жить. Ну и времечко.… С 10 ч. осталась одна дома и так
просидела весь день, никто не приходил. Грусть овладела мною… Я посмотрела
фотографии моих друзей, которые были разбросаны по всем уголкам нашей
необъятной родины, а теперь их судьба мне неизвестна, где они! Живые?
Никаких известий нет ни от кого. Как надоела эта скучная, полная тоски жизнь.
Нет ни одного дня выдающегося, веселого, как раньше бывало, а теперь каждый
день всегда одно и то же, эта цепь однообразных дней томит меня. Когда конец
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настанет моей тоске! Убиты все мечты, под тягостью печали меркнут грезы,
жизнь с каждым днем становится мрачней,. и нет конца… всегда одно и то
же. Всегда… всегда. Вечером получила новость, что якобы перемирье. Все
заговорили. Много различных толков. Но мне почему-то кажется, что вряд
ли Советский Союз согласится на мир. А, может быть, в связи с некоторыми
условиями.
2 ноября. Понедельник. Мы идем на работу в сельпо, где встречаю мать
(Тамары М.), узнаю об ихней жизни. Все идет пока хорошо. Вечером с Людкой
идем к Тамаре Мальт, где получили боевое поручение: “rasprostranitь listowki:
Ilьinka. – 5, к-за K-Mar – 3 м. Kamenka – 7, Bodjanoe – 5, Dneprowka – 5.
Nedostaющix dopisatь”. Задание возлагается на обоих и Таню Т.
4 ноября. Среда. Надо было засыпать бурт, но, как рабочих не доставало,
отложили на другой день, а нас отпустили домой. Весь день делали уборку в
комнате, на дворе, готовясь к празднику 7, 8 ноября. В этот день я услышала
от многих, что якобы в Знаменке много стало появляться красноармейцев,
переодетых в немецкую одежду, в вольную, и как хочешь. Рассказывает один
колхозник к-хоза “Колос”: “Заходят к нам в табор 3 чел., одетых в советскую
одежду и просят кушать, но на кухне не было ничего. Потом я заметил, что все
они вооружены, и при этом в одного увидел миномет. Тогда я пошел, принес
свою сумку с харчами. Они покушали, поблагодарили и ушли…”. О, какое
счастье людям, что они могут встречать парашютистов, как бы и мне хотелось
встретить такого человека.
Вечером приблизительно в 7 ч. 15 мин. что-то горело в северо-восточном
направлении, я сама не видела, ибо писала листовки. Ко мне, когда это горело,
пришла, сообщила молодая пара, Шура с Петей.
6 ноября. Пятница. Я не была на работе. Сделала уборку дома и приготовилась к празднованию 25 годовщины Октября. На столе поставила открытки
великих вождей: Ворошилова К. Е., В. И. Ленина, И. В. Сталина и В. И. Ленина
на июльской конференции, Кирова С. М. и 7 фото своих близких (брата, дяди
и других). На столе стоял цветок, где висела пятиконечная звездочка, Ленин
и Сталин. Вот как я приготовилась встретить Ок. революцию.
7 ноября. Суббота. Весь день работала, не получилось и попраздновать.
Работали до 8 ч. вечера.
8 ноября. Воскресенье. Я лежала долго в постели, ибо на дворе выпал
большой снег, приблизительно 7 см. Это был первый снег наступающей
зимы. Только я встала с постели, ко мне вбегает Тамарка. Мы перебросились
в нескольких словах... В 10 часов все были в моей комнате... Снова получила
боевое задание... распространить листовки: “Miчurin – 1, Д. Bodina – 5, Kamenka – 20, Иwanowka –10, M. Бelazerka – 20, д. Бelaserka – 5”. Весь день
почти просидели над писаниной. Вечером поделились мнениями, поговорили
о фронтах, завидовали тем, кто сейчас празднует эти дни, а нам не удалось
отпраздновать. Ну ничего, мы еще свое натянем.
5 ноября застрелился немецкий офицер, нечаянно, перед домом одной
дамы, которая его не пустила в дом. Это было в Знаменке...
Жорж, знай, что твоя родная мать тоже большевичка, она помогала в моей
подпольной работе. Любимый брат! Помни, что твоя единственная сестра Анна
Тебя никогда не забывала, не забывает, и не забудет до конца своей жизни.
Ты, мой неотделенный брат, стойкий большевик, как и твоя сестра, бейся с
врагом до последней капли крови, бейся до последнего конца. Если живые
твои, а также мои друзья Алеша Макаренко, Петр Алешин, Гриша Белов, Шура
Скирдов, передай им мой горячий комсомольский привет. Желаю им счастья
в ихней жизни, я уважала их как братьев, особенно Алексея и Петю, ибо у

280

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

меня были родные братья Алексей и Петр, и поэтому я их крепко любила.
Эх, как тяжело вспоминать прошлые жизни, и сейчас передо мной прошлое
восстало, я вспоминаю о вас, брат и друзья, а слезы, жгучие слезы льются
из очей. Мне бы хотелось последние прощальные слова услышать от вас,
мой любимый брат и друзья. Я смотрю на ваше фото, которое сейчас передо
мной, а мне кажется, что я с вами разговариваю, но только вы не отвечаете.
Как я горю желанием хотя бы минуту побыть с вами сейчас, но все надежды
рухнули. Круто повернулось колесо моей жизни. Много пришлось пережить
в это время, и в 19 лет твоя сестра на голове имела много седого волоса. Иду
на все… быть или не быть…
Прошу того, к кому попадет этот дневник в руки, передать моему брату
Жоре, если он вернется, а если нет, то прошу сберечь его для другого брата,
Бориса, который еще мал, еще 5 лет.
Боря! Иди по стопам своего брата Жоржа и сестры Анны, они сражались
с врагом до последней капли крови, только брат был на фронте, сестра в
подполье. Будь стойким большевиком! Борись за дело партии, вступай на смену
нам. Будь ленинцем в борьбе, труде и учебе. Оставляю свой комсомольский
билет, с которым никогда не расставалась, а с собой беру пятиконечную
звездочку.
Ваша единственная сестра Анна Стрельцова.
Фото, братья мои, храните. Кому написаны будут, и те люди будут здесь,
то отдадите и больше никому. Целую вас, братья, горячо и друзья.
14/ХІ–42 г. Сегодня жду каких-либо известий. Обещала прийти Лида. Ну, и
надоедливо сидеть без дела, нечего и почитать и писать нечего, сидишь только
мечтаешь. Только во сне мне сегодня было весело, я видела всех своих друзей,
Люду, Натку, Шуру, Зину, брата своего Жоржа, Алексея М., Петю Ал., Гришу
К., всех своих учеников и посторонний публике, даже снился Наташин отец, о
котором и разговоров не было, и воспоминаний, а самое главное это, что немцы
отступали, а красные приближались и было слышно взрывы снарядов. Эх, если
бы это не сон был, а правда, сколько бы радости было у меня, и передать того
нельзя. В 11 ч. прибыла ко мне Люда и многое кое-что рассказала. Во-первых,
что была у нас вчера полиция, но матери не было дома, а сегодня мать вызвали
в сельуправу, она пошла с Борей, результат ихний не знаю. Берут, говорят, в
Германию тех, кто не выработал норму трудодней, партийцев, истребительный
батальон, комсомольцев. Забирают имущество у партийцев. В моей тети Д. Р.
взяли патефон, а больше нечего было. О, какой ужас сейчас творится на нашей
улице, одних самих забирают, в других имущество. Что дальше будет, я не
могу себе представить. И так прощай, всему настал конец. Пришли и отсюда
забрали. 15/ХІ–42г. М. И. Прощайте все и все, и жизнь моя.
15 ноября, в воскресенье, получила документы, комиссию прошла, уезжаю
21 ноября 42 г.
17/ХІ. Вторник. Мать готовит все к отъезду и заливается горькими слезами, и я вместе с ней. Как тяжело, я это не переживу, покончу жизнь свою.
Мать не перестает, плачет, я не могу уговорить ее. Вечером складываю вещи,
которые остались дома и смотрю на фото своих друзей, а слезы, жгучие слезы
так и бегут из очей. Как еще жить хочется, когда у тебя отнимают жизнь.
Прощайте все. Прощай жизнь.
Стрельцова Аннушка.
Там само, ф. п-102, оп. 30 а, спр. 144, арк. 1–14. Оригінал. Рукопис.
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№5
Із звіту про діяльність Мелітопольського об’єднананого комітету
партизанів-більшовиків по боротьбі з німецькими окупантами
в тилу ворога за період з жовтня 1941 р. до жовтня 1943 р.
з інформацією про підпілля ОУН
на території Мелітопольського району
1944 р.
Группа Лихинина Александра Львовича организовалась с начала
1942 года…
Сам Лихинин на совещании от 18/VI-43 г. был избран в члены комитета,
активной работы не проявил …В сентябре месяце 1943 г. вступил в связь
с украинско-националистической организацией и был на совещании в селе
Вознесенка, куда ездил вместе с Наговским и Шевченко. Принял приглашение
для объединения в их группу, ему же обещали выдать 100 тыс. руб. на
приобретение оружия. Знал о задачах и составе организации. Подробности
совещания скрыл, а известил о приглашении его для переговоров с КурилоКрымчаком, что было резко отвергнуто членом комитета Шестоперовым. После
чего Лихинин замкнулся и в работе комитета не проявил активности, а вносил
дезорганизацию.
Еще в 1942–1943 гг., до связи его с украинскими националистами, был
связан с группами Щеглова, Василенко, Харченко…и другими, которым передавал листовки для распространения, даже и оружие. Открытых предательств
с его стороны неизвестно. Работал в немецком отделе агитации и пропаганды
как артист-спортсмен. Известен один случай ареста его СД, через сутки был
освобожден.
В самый ответственный организационный период подготовки групп
к помощи приближавшимся войскам РККА, в виде установления связи и
выступления, от работы как член комитета уклонился… В оформлении отчетов
о работе групп за время оккупации отказался.
…Националистическое движение и их организация.
1. Комитету известно о существовании в г. Мелитополе украинсконационалистической организации, руководимой Курило-Крымчаком, бывшим
научным работником краеведческого музея в г. Мелитополе, при немцах –
староста села Вознесенка, а в 1943 г. – староста г. Мелитополя, дважды
награжденным немцами медалью.
Организация имела руководящий центр из Полтавы от какой-то писательницы и из гор[ода] Ровно. Это известно из следующего: в феврале-марте
мес[яце] 1943 г. в с. Константиновка (пригородная часть гор[ода] Мелитополя)
СД, по полученным сведениям, прибыла в дом агронома Шевченко, где при
попытке проникнуть в квартиру получила вооруженное сопротивление. В
результате были убиты сын и жена Шевченко, сам Шевченко тяжело ранен,
двое посторонних, прибывших к нему в эту ночь, вместе с дочерью Шевченко
скрылись.
При обыске в ульях и других местах СД обнаружило большое количество
типографски отпечатанных листовок и брошюры, содержание которых было
направлено против немцев и за самостийну Украину. Тяжело раненый Шевченко
был помещен в больницу, откуда при содействии Курило-Крымчака бежал.
Курило-Крымчак в с. Вознесенка, в своем доме имел радиоприемник
(разрешенный ему), собирал групповое совещание, слушали сведения, получаемые по радио. Группа имела вооружение и средства. Как факт, в первых
числах сентября месяца 1943 года пригласили к себе члена нашего комитета
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Лихинина, с предложением объединиться для совместной работы, предлагали
ему 100 тыс. рублей на приобретение вооружения. Имелись подгруппы, в
частности группа, руководимая Шевченко Александром (другое лицо), бывший
член ВКП(б), ныне работник Приазовской МТС, который у себя созывал
совещания, распределял деньги. Его сестра – Шевченко Галина, в квартире
Костюкова получила от брата 13 тыс. рублей денег, в том числе давались
деньги и Лихинину. Проводилась вербовка в члены их организации как среди
молодежи, так и учительства. … Материалы о существовании организации и
лицах, состоящих в ней, переданы контрразведке “Смерш” 4-го Южного фронта
и НКГБ Мелитополь…
Член Мелитопольского объединенного комитета
партизан-большевиков

Шестоперов

Руководители отрядов [и] групп

Харченко
Кснелашвили

Члены групп

(16 підписів)

Там само, ф. п-3, оп. 1, спр. 103, арк. 1, 16, 17, 20, 21, 40.
Оригінал. Машинопис.

№6
Зі спогадів Г. Г. Полковникова
3 березня 1964 р.
…Поэтому я постараюсь вспомнить все, что я знал об этих людях и кого
знал в интересующий Вас период.
…В апреле 1942 г. я и Петр [Буркут] обезоружили на улице города
немецкого офицера. Произошло это так: вечером до комендантского часа
мы зашли в город (до этого мы оба находились за городом), в 10–11 часов
вечера закончился спектакль в клубе для немцев и населения, “публика” стала
расходится по домам. Мы пошли в толпе за “парочкой”, он – здоровенный
немецкий офицер, она – девушка из местных немцев. Постепенно толпа
рассеялась, остались только мы и наша “парочка”. Мы быстро подошли сзади
вплотную к ним, Петр сразу, не раздумывая, ударил гирей на проволоке немца
по голове, я его подхватил и отволок, помню, в какую-то мелкую канаву вдоль
улицы, а Петр стал разделываться со спутницей немца. Я хотел снять с немца
обмундирование, нужное нам, но из переулка и очень близко к нам появилась
толпа запоздавших из клуба. Я успел вытащить только пистолет из кобуры
немца, и нам с Петром пришлось как ни в чем не бывало двинуться дальше,
завернуть за угол и скрыться. Немца и немку обнаружили только утром в
тяжелом состоянии и отвезли в больницу. С этой улицы были взяты заложники,
но через некоторое время были отпущены, так как жизни немца не угрожала
опасность – он был всего лишь ранен. Этот случай для нас всех оказался пробой
сил и разведкой. Оказалось, не так-то просто бить немцев. Несмотря на то, что
их легко можно было уничтожать поодиночке, но невыгодно, ибо за одного
немца страдали бы сотни наших граждан. Немцы заявили и объявили: “Если
был бы убит немецкий офицер или умер бы от ран, были бы расстреляны
взятые заложники”.
В конце апреля или начале мая 1942 г. я и Петр из села Скелеватое ночью
пришли в Токмак. Никто из наших не знал, и нас не предупредили, что в связи
с чем-то немцы поставили всю полицию и комендатуру на ноги – по всему
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городу патрули и разъезды (на тачанках). В центре города мы нарвались на
полицейский пост (в р[айо]не бывшей синагоги), в нас выстрелили из винтовки
и полицай погнался за нами. Мы побежали огородами к речке. Так как я был
более опытен и тренирован, то приказал Петру бежать, перейти речку вброд и
укрыться на известной нам обоим квартире Степана Амвросовича Лисачука.
Петр юркнул в сторону, а я подпустил ближе к себе гнавшегося за нами полицая
и повел его за собой. Мне не стоило большого труда перемахнуть через тричетыре забора повыше, и полицай в ночной темноте потерял меня из вида,
только взбудораженные собаки провожали меня лаем.
Утром, когда я встретился с кем-то из своих, я узнал, что Петра ночью
схватили на кладочке (узкий мостик через речку)... У кладочки была засада,
Петр от них скрылся, но на другой стороне реки его задержал немец из комендатуры с полицаями...
В полиции находились арестованные Веретенников В., Трощук и Буркут
Петр. Эти товарищи никого не выдали, хотя знали много. В мае 1942 г., если
не ошибаюсь, их за городом расстреляли.
…Я после моего ареста полицией в г. Токмаке в январе 1942 г. бежал
из эшелона наших военнопленных, которых немцы отправляли в Германию,
вернулся в Токмак в марте 1942 г…
…в июне м[еся]це 1942 г. кажется, точно не помню, в с. Куркулак, это
там, где находится большой ставок – озеро Лебединое или Священное, там
была организована ранее Акуловым небольшая подпольная группа (несколько
человек). В чем заключалась их деятельность? – саботаж, вредительство. В селе
находилась большая овечья кошара с большой отарой овец Рамбулье (когда я
там был с Акуловым, эта отара была уже в несколько раз уменьшена), которая
особенно опекалась немецкой комендатурой. Старанием группы было как
можно быстрее уменьшить эту отару, что успешно и осуществлялось. Там же
ночью мы попросту украли, если можно так выразиться, из кошары двух овец
и за ночь пригнали на окраину Токмака в наш дом (к Рекуненко Гаврилу, дом
стоял около теперешнего техникума), где мы временами укрывались. Оказалось,
что мы похитили самого ценного производителя (на всю округу) Рамбулье (я
выбирал овцу покрупнее в кошаре). Потом товарищи передавали, что немцы
приезжали из комендатуры и сильно горевали об этом баране и ругались, но
никому из жителей не причинили зла.
Летом 1942 г. токмакская полиция распоясалась вовсю в отношении тех,
кто менял в селах вещи на продукты. Города немецкими властями совершенно
не снабжались продуктами, городское население голодало. Горожане потянулись вереницами с поклажей на плечах или с ручными тележками в руках,
в большинстве женщины, старики и также мужчины по дорогам и селам,
выменивая за последние вещи продукты. Такая оживленная дорога проходила
и на окраине Токмака у кладбища. Немецкие власти запрещали производить
обмен и двигаться по дорогам, всюду проверялись документы и разрешения
комендатур на право передвижения. Полиция попросту стала грабить этих
несчастных меняльщиков, отбирая у них без разбора вещи и продукты.
…В июле 1942 г. немцы стали усиленно вывозить в Германию на
работу нашу молодежь и трудоспособных граждан. Сначала немцы объявили
добровольную вербовку, потом добровольно-принудительную и затем принудительную. Наша задача, всех нас и всех наших подпольных групп, – всеми
мерами срывать вербовку и отправку наших людей в Германию. Все делать,
чтобы люди, особенно молодежь, не боялись всеми способами избегать
отправки в Германию, даже вплоть до того, чтобы прятаться или уходить в
подполье. Наш товарищ подпольщик (я забыл его фамилию, звали, кажется,
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Анатолий, его хорошо помню, сам он техник, в последнее время у него дома
был замаскированый радиоприемник (у Буркута И. нельзя было уже держать
радиоприемник), он принимал сводки Совинформбюро и все прочее и передавал
все это для информации и распространения среди населения, он жил легально,
получил повестку, явился на сборный пункт, поехал со всеми в Германию, по
дороге, педварительно агитируя с ним едущих бежать с эшелона, сам подал
пример, убежал. После побега скрывался вместе со мной, Акуловым и Тереховой на огороде у С.А. Лисачука. Впоследствие погиб – расстрелян.
…Лисачук Степан Амросович. Пожилой, уже старик, сын его в то время
был в Красной армии, о нем он ничего не знал. Его дом был при станционном
поселке на северо-восточной околице города, за его двором уже расстилалась
степь и ко двору подходила очень длинная и широкая балка. …Лисачук жил
с женой, тетей Катей (как мы ее называли) и невестками: Олей, Марусей и
Раей, мужья которых были в Красной армии, у невесток были маленькие дети.
Лисачук с женой очень много, систематически помогали продуктами и всем
нашим раненым, которые лежали в больнице и жили у местных жителей на
поселке и в городе. Они, как говорится, отрывали от себя и несли раненым
(нашим бойцам), собирали продукты для раненых и несли в больницу, им также
приносили продукты для передач раненым. Все это Степан Амвросович и тетя
Катя проделывали молча, сосредоточенно и открыто, не таясь ни полиции,
ни немецких властей. А те, в свою очередь, смотрели на Лисачуков сквозь
пальцы, считая такую деятельность их филантропией на религиозной почве
и не мешали им. Можно было видеть, как Степан Амвросович, тетя Катя с
помощью невестки, а то и всех торжественно несли ведра с борщом, торбы с
продуктами – со своей окраины в центр города к раненым в больницу.
Кажется, в июле 1942 г., не помню каким образом, мы установили связь
с одним человеком, имя и фамилию которого я не помню, но тогда знал, он
был партийным. По внешнему виду высокий, худой, средних лет, угрюмый,
с иронической, злой усмешкой, говорил с украинским акцентом и даже произносил некоторые слова неправильно – произвел на меня впечатление простого
рабочего. Впервые … встретились с ним на огородах. …Он нам рассказал, что
сейчас работает в немецкой мастерской или ремонтных мастерских, которые
немцы организовали на месте нашего эвакуированного завода. Он сказал, что
сейчас в мастерской ремонтируют автомашины и много военных мотоциклов.
Что есть в мастерских рабочие и даже инженер, готовые организоваться для
подрывной работы против немцев на заводе. Он искал связь с более крупной
подпольной организацией. Мы, в свою очередь, сообщили ему, что мы оба
являемся членами подпольной организации. Он также сообщил нам, что на
заводе, т. е. мастерских, инженер-технолог разработал такой состав бабита,
что после ремонта автомашина очень быстро выходит из строя, комар носа
не подточит, а мотоциклы можно так ремонтировать, что через два часа езды
он годится только на свалку и тоже комар носа не подточит, и все это уже
проверено на практике...
Оказалось, что на заводе фактически действовала подпольная группа.
…Еще один эпизод: …в Фаршнау, туда мы пробрались ночью, нас
встретили какие-то мужчины, провели на высокий чердак большого, немецкой
постройки дома, наполовину превращенный в сеновал. Там мы жили около
недели или дней пять, а потом ночью ушли. Днем к нам на сеновал заходили
мужчины, я с ними беседовал, они интересовались сводками Совинформбюро,
которые мы помнили еще, беседовали просто так, я ругал немцев и предрекал
им неизбежную гибель чтобы то ни было. Да еще слушали грустные украинские
песни, которые пели девчата, сидя на подводах, на которых их везли из
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окрестных сел в Токмак на сборный пункт для отправки в Германию. Потом,
когда мы оттуда ушли, … мне сказали, что мы гостили у немцев-колонистов.
Еще должен упомянуть о своей матери – Полковниковой Глафире
Ивановне.
В свой дом к матери во время немецкой оккупации я впервые зашел в
октябре 1941 г. с двумя своими товарищами-однополчанами. Пробыли мы
ровно сутки в доме моей матери и ушли на Ростов-н/Д, чтобы там перейти
фронт и вернуться в расположение частей Красной армии. Снова я пришел
в дом к матери в ноябре или в декабре 1941 г. после неудавшейся попытки
перейти фронт под Ростовом-н/Д. Проживал у матери не регистрируясь и
не имея права на жительства, что необходимо было согласно расклеенных
всюду приказов немецкой комендатуры. Проживал, пока меня не арестовала
полиция и не отправила в Мелитопольский лагерь военнопленных, как
военнопленного лейтенанта Красной армии (меня выдал полиции, заявил
в полицию, один житель, знакомый моей матери, который впоследствии
стал старостой горуправы, я не запомнил его фамилию). В марте 1942 г. я
бежал из желдорэшелона (в р[айо]не В. Днепровска, ст. Верховцево) наших
военнопленных, которых немцы отправляли в Германию, и в марте же снова
пришел в Токмак, где уже сотоял членом партизанской подпольной группы. В
Токмаке я уже не мог находиться и проживать легально. В доме моей матери
находили убежище время от времени я, Буркут Петр, Акулов, Щава [члены
подпольно-диверсионной группы]. 20 августа 1942 г. я покинул Токмак и
расстался, как оказалось, навсегда, с домом матери. Ей и своей младшей сестре
я принес очень много горя. После моего ухода вскоре мою мать арестовали за
то, что она укрывала партизан, главная ее вина была в том, что она скрывала
меня, своего сына – партизана и офицера Красной армии.
Валентина Рекуненко, которая в то время сидела в одной камере с моей матерью, рассказывала мне: ей (т. е. моей матери) следователь говорил – “Почему
вы скрывали своего сына-партизана, почему вы не заявили о нем в полицию?”.
Мама отвечала: “Как же я его выдам, если это мой сын?!”. “Но ведь он
преступник, он стрелял в полицию”. Мама ответила: “Он стрелял, потому что
он русский”. В мае 1943 г. ее расстреляли. А моей, в то время 17-летней, сестре
пришлось бежать из города, чтобы избежать участи матери, и она скиталась
на оккупированной немцами территории, пока ее не освободила наступающая
Советская армия. С сестрой я встретился лишь в 1950 году.
…Должен описать еще один эпизод. От Буркута Г., Буркута И., Акулова
я слышал рассказ о том, что при отходе наших войск в 1941 г. в р[айо]не
и городе Токмаке был сформирован партизанский отряд для действия на
оккупированной немцами территории. Отряд получил оружие, боеприпасы,
продукты. Командиром отряда был назначен некто Г. С приходом немцев
отряд распался. Кое-кто из членов этого партизанского отряда, напр[имер]
Акулов и Буркут Г., обращались с вопросом к Г: “Что делать дальше?”. Он
односложно отвечал: “Уйти в подполье и ждать.” В августе 1942 г. по моему
настоянию я и Акулов отправились к Г. Целью нашего визита было просить у Г.
взрывчатки, а я хотел вообще увидеть, что за Г. Акулов или Буркут Григорий,
не помню, знали адрес Г. – за г. Молочанском... Нам стоило большого труда до
него добраться через толпу немецких солдат, офицеров, жандармов, местных
немцев и еще черт знает кого. Наконец мы его разыскали. Он оказался, как
мне показалось, тщедушным старикашкой с видом аккуратного колхозного
счетовода. Жил в отдельном домике в зелени деревьев и кустов. В окружении
солидной жены-немки и оравы немецких, именно немецких детей. Озабоченная
немка не отходила от нас ни на шаг, видно было, что она догадывалась, кто мы
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и зачем пришли. Улучив минуту, мы все же завели разговор с места в карьер.
Немка быстро повернулась, прервала наш разговор, стала нас выпроваживать,
ссылаясь, что опасно, что у них дети, что никакого разговора не должно быть. Г.
все же сказал нам, что взрывчатки у него нет, оужия нет. Акулову лично передал
приказ – сидеть, ничем себя не обнаруживая, и ждать, когда приблизится фронт.
И, показывая глазами на немку: “Не могу избавиться от стража”.
Я понял, что у этого командира сидят на шее жена-немка и орава детишек,
и что они и его собственная шкура для него дороже всего, и что он кается,
что поступил необдуманно, дав согласие кому-то когда-то командовать партизанским отрядом. Я потянул Акулова, чтобы быстрей унести отсюда ноги.
Вот я и описал некоторые события и некоторых людей, которые более
ярко сохранились в моей памяти, правда, возможно не так уж точно и полно
описано…
Своеобразные условия местности – голая и безлесая степь, населения –
множество немецких колоний (так называли села и городки с немецким населением), жители которых были враждебно настроены по отношению к местному
населению, которым оккупанты создавали исключительно благоприятные
условия по отношению к украинцам, русским и др. В связи с этим для оккупантов создавались исключительно благоприятные условия для угнетения и
террора всех оставшихся на оккупированной земле советских людей.
Как уже было видно, немцы сами и с помощью организованной ими “Украинской полиции”, состоящей из предателей своего народа, жестоко расправлялись
и беспощадно с каждым, отстаивающим свободу и независимость своей Родины.
Поэтому здесь, в степях, не летели так часто немецкие желдорэшелоны под
откос, не пылали комендатуры, не гремели бои с воинскими частями немцев,
как это имело место в лесах Белорусии, Полесья Украины и др. Но зато и здесь,
в широких степях, велась борьба не менее жестокая, еще более ожесточенная,
непримиримая и, пожалуй, более трудная, чем где-либо.
В июле и августе 1942 г. пришли дурные вести: Севастополь пал. Немцы
прорвались на Кавказ и рвутся к Волге.
Наши люди притихли, затаились, переживали (дед Лисачук украдкой
плакал), было очень горько. Шумно заликовали все немецкие прихвостни.
К этому времени подполье организовалось. Подполье требовало действия –
довольно сидеть. Я, сам в то время молодой и горячий, тоже требовал – предлагал возглавить рейд по уничтожению немецких комендатур и полицейских
участков. Рассчитывал, доказывал, что это можно осуществить на немецких же
автомашинах. Большинство – Акулов, Буркут Г., Щава и еще товарищи, возможно, которых я не знал, но такие же авторитетные – были против – считали
это авантюрой в наших степных условиях…
С уважением к Вам, Г. Полковников.
Там само, ф. п-6595, оп. 1, спр. 14, арк. 145–162 зв. Оригінал. Рукопис.
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М. СТАРОВОЙТОВ,
В. РУДЗЕВИЧ
ФОНДИ Й КОЛЕКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО
АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРІОДУ ОКУПАЦІЇ
У Державному архіві Луганської області зберігаються 94 фонди, документи яких висвітлюють становище, в якому опинилося населення регіону
під час нацистської окупації. Межі архівних фондів – 1942–1943 роки. Документи надійшли до архіву переважно у 1943 р. Їх складено українською,
російською та німецькою мовами.
Масив джерел щодо діяльності державних і общинних господарств,
машинно-тракторних станцій, установ управління сільським господарством
і управ увійшов до таких об’єднаних архівних фондів: (Р-1302 “Общинні
господарства Ворошиловградської області періоду німецько–фашистської
окупації”, 1175 од. зб.; Р-1307 “Управи Ворошиловградської області окупаційного періоду. 1942-1943 рр., 754 од. зб.; Р-1318 “Державні господарства,
машинно-тракторні станції і установи управління сільським господарством
окупаційного періоду. 1942–1943 рр., 557 од. зб.). Ці фонди створено у 1982,
1987, 1989 роках. Чільне місце посідають розпорядження, накази з основної
діяльності; відомості з обліку населення, стягнення податків, одержання
продовольчих товарів; звіти за видами робіт, про персональний склад осіб,
вивезених до Німеччини та залучених до виконання робіт, пов’язаних з
будівництвом оборонних рубежів; документи про нарахування заробітної
плати, паспорти на коней і корів, охоронні грамоти, креслення печей для
випалювання керамічних виробів, схеми молотильного агрегату й чигиря.
У архівні колекції сформовано накази, розпорядження оголошення
окупаційних установ щодо роботи навчальних закладів, здавання зброї,
примусове відправлення громадян на роботи до Німеччини, газети “Нове
життя”, “Ранок”, атласи бойових дій, географічні карти, посвідчення осіб та
робочі книжки радянських громадян, спогади, листи (фонди Р-1717 “Колекція
документальних матеріалів окупаційної влади за 1942–1943 рр.”, 12 од. зб.;
Р-1755 “Колекція документальних матеріалів (газет і географічних карт),
видрукуваних у період окупації Ворошиловградської області, 25 од. зб.;
Р-1763 “Колекція документальних матеріалів (посвідчень осіб, робочих
книжок), виданих радянським громадянам окупаційними установами на
території Ворошиловградської області”, 36 од. зб.; Р-1746 “Колекція спогадів
радянських громадян про фашистську неволю”, 211 од. зб.; Р-1748 “Колекція
спогадів школярів шкіл Ворошиловградської області про чорні дні окупації
області німецько-фашистськими військами”, 49 од. зб.).
Важливим джерелом інформації з означеної тематики є матеріали Ворошиловградської обласної комісії по сприянню в роботі Надзвичайної державної комісії зі встановлення та розслідування злочинів та збитків, завданих
окупантами громадянам, установам, організаціям (Р-1658, 1089 од. зб.). У них
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містяться статистичні дані щодо померлих і страчених, акти, заяви осіб, які
постраждали від переслідувань окупантів, опитувальні листи громадян, які
повернулися з Німеччини, а також відомості про перебування населення в
тимчасових таборах і гетто на території області.
Про реалізацію розроблених окупантами ще до початку агресії планів,
згідно з якими передбачалося впровадження на захоплених землях нових
територіального поділу, адміністративного устрою й організації влади,
йдеться в документах (700 од. зб.) Новосвітлівської (Р-1327), Городищенської
(Р-1332), Лисичанської (Р-1448), Миколаївської (Р-1492), Марківської (Р-1694),
Біловодської (Р-1974) районних поліцій; Криворізького (Р-1369), ЛозовоПавлівського (Р-1546), Алмазнянського (Р-2177) старостатів; Гарнізонної
комендатури с. Мілове (Р-2243); Ворошиловської (Р-1461), Попаснянської
(Р-1472), Сергієвської (Р-1485), Біловодської (Р-1603) районних бірж праці;
житлових відділів Ворошиловградської (Р-1306) та Попаснянської (Р-1571)
міських управ; паспортних столів Верхньо-Теплівської районної (Р-1388),
Алчевської (Р-1451) та Ворошиловградської (Р-1654) міських поліцій; управлінь постачання підприємств продовольством продовольчого відділу
сільськогосподарських комендатур м. Ворошиловська (Р-1452) та м. Серго
(Р-1489); Старобільського (Р-1706), Білокуракинського (Р-2006) районних
адміністративних управлінь районних управ; Ворошиловградського обласного аптекоуправління міської управи (Р-1310), Ворошиловської районної
контори прибутку та збуту районної сільськогосподарської комендатури
(Р-1454), Дільничого агроному Біловодського районного земельного управління с. Баранівка (Р-1587), Міловського районного земельного управління
(Р-1702), Ворошиловградського обласного шляхового управління міської
управи (Р-2007). Це директиви та накази німецького командування, донесення поліції про становище на окупованих територіях, документи, що
стосуються боротьби з партизанами, накази, оголошення, постанови комендантів, старост. Документи цих фондів дозволяють, зокрема, відтворити
кількісний склад мешканців населених пунктів області, а також працівників
органів управління.
Представляють інтерес інструкція про відкриття господарчих банків,
циркуляри й розпорядження банків, картки обліку стягнення податків з
населення, про реалізацію сільськогосподарської продукції, реєстри надходження податків, прейскуранти цін на пошив одягу, взуття та ремонт
годинників, витратні кошториси, вимоги установ на видачу грошей для
виплати заробітної плати. Вони зберігаються, зокрема, у фондах (185 од. зб.)
Ровеньківського (Р-1361), Попаснянського (Р-1473), Біловодського (Р-1604),
Марківського (Р-1696) фінансових відділів районних управ, ВерхньоТеплівського (Р-1386), Новопсковського (Р-1456), Сергіївського (Р-1486),
Троїцького (Р-1612), Марківського (Р-1698), Старобільського (Р-1713),
Покровського (Р-2024) господарських та Містківського (Р-1649), НовоАстраханського (Р-1711) сільськогосподарських відділень банків.
Органи місцевого управління організовували постачання продуктів
для рейху, задовольняли потреби армійських підрозділів. З цією метою їм
була підпорядкована робота млинів (Р-1317) сіл Новосвітлівка (Р-1432),
Новопсков (Р-1459), Біле (Р-1469), Іванівка (Р-1503), міст Біловодськ (Р-1588),
Макіївка (Р- 1633) обласного управління борошномельної, олійницької
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і хлібопекарської промисловості, ворошиловградських емалювального
(Р-1308), шкіряного № 1 (Р-1311), овчинного (Р-1315), цегельного (Р-1316),
пилотерпугового (Р-1725), гірничого (Р-2025), Сентянівського (Р-1465) та
Сергіївського (Р-1496) молочних, Біловодського масло-сирового (Р-1614)
заводів, ліжкової фабрики Ворошиловграда (Р-1314), Сергіївського шахтоуправління (Р-1541), Новопсковського промислового комбінату (Р-1542).
У зазначених фондах відклались описи матеріалів заводів, відомості про
одержання хліба й овочів, випуск продукції, реалізацію молочних продуктів
та щоденний їх відпуск поліції та комендатурі, звіти щодо перероблення
зерна, помольні квитанції.
Привертають увагу матеріали невеликих за обсягом фондів – Р-1330,
1349, 1360, 1410, 1441, 1444, 1480, 1481, 1490, 1543, 1632, 1651, 1653,
1665, 1707, 1708, 1992, 1993, 2011, 2032, 2070. Це документи лікувальних
закладів, споживчих і кооперативних спілок, контор, лісництва, які діяли
в ряді населених пунктів області.
Населення окупованої території всіляко протистояло “новому порядку”. Документи фонду “Партійне підпілля і партизанський рух на
території Луганської області в роки Великої Вітчизняної війни” (Р-1790,
289 од. зб.) відображають діяльність партизанських загонів, підпільної
молодіжної організації “Молода гвардія”, партизанських груп і окремих
представників руху Опору. Справи містять свідчення про злочини нацистів
по районах області, про прийом партизанів до лав Комуністичної партії;
спогади школярів, населення, колишніх партизанів, працівників партійних
і комсомольських органів про підпільно-партизанський рух на Луганщині.
Серед документів – доповідні записки, довідки, огляди партійних, радянських та адміністративних органів про політику, яку проводили загарбники
на окупованій території; накази, розпорядження, директиви органів управління окупаційної влади.
Комплекс документів Державного архіву Луганської області періоду
нацистської окупації має науково-історичну цінність. Але, попри активізацію
використання їхньої інформації у зв’язку зі зростанням інтересу до історії
краю, більшість документів ще чекають на своїх дослідників.

М. СТАРОВОЙТОВ
В. РУДЗЕВИЧ
ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ
ТА ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
У ДОКУМЕНТАХ ДЕРЖАРХІВУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вивчення джерел Державного архіву Луганської області дає можливість
дати аргументовані відповіді на питання, пов’язані з організацією влади та
щоденним життям населення під час німецької окупації.
* Об’єднаний архівний фонд.

© М. Старовойтов, В. Рудзевич, 2005

290

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

Як свідчать документи, територія Ворошиловградської (Луганської)
області знаходилась у зонах спочатку військового, а потім цивільного
управління. Органи військового управління були самостійними відділами і
виконували два завдання: командне й управлінське. До першого відносилося
“забезпечення спокою” в окупованих районах та охорона тилів. До другого –
створення, керівництво і контроль місцевих органів управління, “мобілізація
резервів” для ведення війни.
Згідно з адміністративним поділом на території Ворошиловградської
області існувало вісім округів: Біловодський, Білокуракинський, Ворошиловградський, Ворошиловський, Сватівський, Свердловський, Старобільський,
Троїцький, до яких входив 31 район (ф. Р-1318 “Державні господарства,
машинно-тракторні станції і установи управління господарством окупаційного періоду. 1942–1943 рр.” – ОАФ*). Було організовано шість міських,
дев’ять районних, чотири селищних та 50 сільських управ (ф. Р-1307 “Управи
Ворошиловградської області окупаційного періоду. 1942–1943 рр.” – ОАФ).
Їх очолювали начальники, в руках яких знаходилося загальне керівництво і
які несли відповідальність за всі підлеглі їм місцеві заклади, господарство
й управління, були зобов’язані забезпечувати “спокій і безпеку” на
підпорядкованій території, боротися з проявами саботажу, диверсіями, непокорою окупаційній владі, організовувати постачання продукції для рейху,
задовольняти потреби армійських підрозділів.
Документи зобов’язували: “Произвести регистрацию всего наличия
велосипедов, мотоциклов и запчастей к ним… регистрацию собак всех
пород…” (Р-1717, оп. 1, спр. 7, арк. 14); “Для упорядочения снабжения,
населения водой и электроэнергией сельуправам все вопросы, связанные с
этими видами снабжения кроме г. Красный Луч, передать в ведение отдела
местной промышленности райуправы с 1 июля 1943 г. (ф. Р-1307, оп. 2,
спр. 71, арк. 60); “С сего числа выделить промартель в самостоятельную
единицу, дальнейшее подчинение заготконторе недействительно” (ф. Р-1307,
оп. 1, спр. 96, арк. 126); “Організувати при Лимарівському кінному заводі
Державну заводську конюшню у складі 25–30 жеребців... для обслуговування
масового коневодства Біловодського і Міловського районів” (ф. Р-1307,
оп. 2, спр. 76, арк. 3); “З метою упорядкування роботи Ворошиловградського
сільськогосподарського інституту, обласної сільськогосподарської дослідної
станції і навчального господарства наказую: с/інститут і його підрозділи
підпорядкувати обласному сільгоспуправлінню” (ф. Р-1318, оп. 2, спр. 1,
арк. 26); “Населення мусить здати до 28 квітня 1943 року до ближчої
військової частини або комендатурі все військове майно німецьких і
союзних збройних сил й одяг, автомашини, інструменти, консерви, а також
заявити, хто ще має таке майно. За здачу буде видан талон на продукти”
(ф. Р-1717, оп. 1, спр. 5, арк. 14).
Аналіз архівних документів дає можливість визначити структуру органів
влади. Було створено такі відділи: загального управління, поліцейський,
шкіл і культурних закладів, охорони здоров’я, ветеринарний, фінансовий,
будівельного управління, промисловий, постачання і забезпечення робочою
силою. Їх керівники призначалися начальником райміськуправи за згодою
польової чи місцевої комендатури.
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Другою за значенням особою органів місцевого самоуправління був
бургомістр. Для своєї території його завдання відповідали завданням
керівників управ. Таким же був і порядок призначення і звільнення з посад.
Перших бургомістрів призначали війська після захоплення населених
пунктів. При усуненні з посади вони давали зобов’язання відстоювати
інтереси німецької влади. Ось як звертався до бургомістрів начальник тилу
групи армій “Південь”:
“…Організуйте охорону продуктів полеводства від псування і крадіжок,
турбуйтеся про здачу зерна, молока, масла, яєць, овочів, фруктів, птахів
і тварин і т. п... Здійснюйте підтримку керівників сільськогосподарських
підприємств у справах забезпечення робочою силою і коньми для збирання
врожаю і для осінніх польових робіт” (ф. Р-1307, оп. 1 спр. 266, арк. 517).
Нижчою ланкою місцевого управління була сільська управа, на чолі
якої стояв староста. Його призначав бургомістр. Практично діяльність
сільуправ зводилася до бухгалтерської роботи, але в більшості випадків
вона виходила за рамки обсягу, що передбачався. Старости втілювали в
“життя” розпорядження німецьких адміністративних органів, бургомістра
та начальника управи: здійснювали реєстрацію прибутків, облік місцевого
населення, збирання податків тощо. Джерелами одержання відомостей про
це є розпорядження, оголошення, накази: “Доводится к сведению всем
евреям от 14 до 50 лет, проживающих на территории Алмазной. Обязаны
в течении 48 часов нашить на левую руку белую повязку с красной
шестиконечной звездой с постоянной ноской” (ф. Р-1717, оп. 1, спр. 7,
арк. 3); “Все жители, а также граждане, проживающие в данном городе
(селе) свыше трех суток обязаны немедленно регистрироваться...” (ф. Р-1717,
оп. 1, спр. 5, арк. 7); “С 1 по 10 июля 1943 года будет проведена перепись
местного населения...” (ф. Р-1307, оп. 2, спр. 88, арк. 57); “...Немедленно
пройти регистрацию. Лица, не прошедшие регистрацию до 15 сентября 1942
года будут оштрафованы на 500 рублей каждый” (ф. Р-1717, оп. 1, спр. 3,
арк. 2); “все жители г. Ворошиловска и близлежащих населенных пунктов
рождения 1927, 1928, 1929 годов, работающие и безработные в целях
проверки возможности использования на работе, как учеников, явиться...
на Биржу труда...” (ф. Р-1717, оп. 1, спр. 3, арк. 7); “Всем домовладельцам
и жильцам коммунальных квартир ежедневно против своих домовладений
расчищать от снега и грязи тротуар и дорогу шириной не менее 6 метров”;
“...В течение ближайших 2-х дней привести в надлежащий санитарный
порядок свалочные места” (ф. Р-1302, оп. 2, спр. 23, арк. 41).
Органи місцевого управління діяли в умовах повної підконтрольності
й залежності від німецьких адміністративних і поліцейських окупаційних
органів. Про це свідчать написи на наказах і розпорядженнях місцевої
влади: “на підставі наказу”, “відповідно до розпорядження командуючого
Німецької армії” тощо.
“Забезпечення спокою” і “мобілізація резервів” у зоні військової адміністрації, а також “панування”, “управління” й “експлуатація” в цивільній
адміністративній зоні означали грабунок і терор місцевого населення, що
здійснювалося за допомогою каральних органів: гестапо, служби безпеки,
таємної польової поліції, німецької польової та румунської жандармерії,
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поліції і служби порядку, військ СС, підрозділів вермахту і держав-союзниць
тощо. Це також засвідчують документи: “В найближчі дні буде відновлена
Українська поліція, яка буде працювати під керівництвом німецької влади.
Поліцейським може бути: від 18 до 40 років, не засуджений, фізично
здоровий, володіючий українською мовою (пише, читає), підтримуючий
політику німецької влади...” (ф. Р-1318, оп. 2, спр. 74, арк. 85); “Поліцейські
мають пов’язку з надписом “На службе Германской армии”. Польова
комендатура ставить печатку на пов’язку і видає посвідчення на три
місяці...”; “Чисельний склад поліції – відсоток всього населення” (ф. Р-1307,
оп. 1, спр. 266, арк. 127).
Органи управління поряд зі спеціальними і каральними підрозділами
були провідниками терористичної і грабіжницької політики. В окупованих
районах вводилася комендантська година, обмежувалося пересування
населення, можливість вільно змінити місце проживання: “Хто при перевірці
після 8 години вечора у своєму будинку не буде зустрінутий, того будинок
буде спалено”; “Жодна особа не повинна знаходитись в селі без пов’язки”
(ф. Р-1307, оп. 2, спр. 71, арк. 52).
Окупаційна влада докладала зусиль для введення трудової повинності
на загарбаній території, забезпечуючи роботу бірж праці, що була далекою
від організації вільного найму. Вона зводилася до здійснення примусової
реєстрації і використання робочої сили шляхом застосування штрафів,
ув’язнень, конфіскації майна, тілесних покарань та фізичного знищення
громадян з причини оголошення їх “саботажниками”: “Усі мешканці у віці
14–65 років, які не працюють, повинні щонеділі три рази з’являтися на
Біржу праці” (ф. Р-1717, оп. 1, спр. 3, арк. 7); “З 1 до 10 липня 1943 р. буде
проведено перепис місцевого населення...” (ф. Р-1717, оп. 1, спр. 7, арк. 105);
“14 червня дитячий садок повинен розпочати роботу. Жінки, які мають
дворічних дітей, зобов’язані ходити на роботу, діти до 12 років – до школи”
(ф. Р-1307, оп. 2, спр. 74, арк. 38); “Робочий час з восьмої години ранку,
кінець о 16-30, перерва з 12 до 12-30 за берлінським часом” (ф. Р-1318,
оп. 2, спр. 69, арк. 34); “...Зобов’язую Вас організувати молотьбу вдень і
вночі...” (ф. Р-1307, оп. 1, спр. 266, арк. 130); “Ми, сільськогосподарські
офіцери, прийшли до вас на допомогу. Перед вами стоять великі труднощі
і якщо ви не будете працювати, то вас настигне великий голод” (ф. П-1790,
оп. 1, спр. 264, арк. 33); “До всіх безробітних шахтарів Свердловського
та Краснодонського районів, до всіх працездатних чоловіків! Гірниче
виробництво в Сталінській області набагато продуктивніше, ніж у вас. Тому
для вас виникає можливість зараз же одержати роботу і хліб і цим достатньо
забезпечити ваші родини. Тому закликаємо вас працювати на шахтах
Сталінської області... Всім шахтарям заборонено працювати в колгоспах...”
(ф. Р-1717, оп. 1, спр. 1, арк. 9); “...Проводиться набір добровольців у
гірничо-будівельний батальйон за слідуючими спеціальностями: інженери,
техніки. Бажано люди не сімейні... готові боротися проти більшовизма...”
(ф. Р-1717, оп. 1, спр. 1, арк. 4); “Забороняю без дозволу комендатури чи
земельного управління видавати коней, волів для роз’їздів. Хто порушить
наказ, буде залучений до покарання...” (ф. Р-1302, оп. 2, спр. 23, арк. 12);
“Попередити всіх громадян, які обмінюють речі, про те, що вони будуть
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притягуватися до відповідальності, у тому числі і до розстрілу” (ф. Р-1302,
оп. 2, спр. 23, арк. 58).
Колоніальна експлуатація економіки шляхом проведення хижацької
фінансової, податкової політики, сприяння військово-економічним органам –
ще одна сфера діяльності окупаційних органів управління. За документами
архіву встановлено 194 особи, у яких було конфісковано 1659 предметів та
13 пар сережок із золота і срібла на суму біля 1 млн. 190 тис. крб. (ф. Р-1658,
оп. 1 у 190-та спр.). Для вилучення і вивезення продовольчих товарів були
призначені спеціальні “сільськогосподарські фюрери” східних областей.
Сурове ставлення до населення було вимогою численних наказів, директив,
інструкцій.
На території області було створено мережу місць примусового утримання населення та військовополонених. У містах Ворошиловграді,
Ворошиловську, Рубіжному, Кадіївці, Краснодоні, Красному Лучі, Попасній, Старобільську та селах Новопскові, Станично-Луганському, Слов’яносербську діяли тюрми; у м. Ровеньки, Старобільську та селах Піски
Новопсковського, Нижнє – Попаснянського, Стара Кондрашівка – СтаничноЛуганського районів – табори для цивільного населення (ф. Р-1658, оп. 1,
спр. 82, арк. 5; спр. 404, арк. 4; спр. 490, арк. 38, 40; спр. 503, арк. 4;
спр. 445, арк. 62–65; спр. 523, арк. 90, 118; спр. 819, арк. 11; спр. 740,
арк. 3; спр. 821, арк. 9 зв; спр. 830, арк. 71; спр. 879, арк. 41 зв; спр. 939,
арк. 4; спр. 911, арк. 2, 15, 16). Акти сільських, районних, міських комісій
сприяння НДК СРСР, протоколи допитів свідків, заяви та листи окремих
громадян містять інформацію про режим, що існував у місцях примусового
утримання, відомче підпорядкування таборів. Характерною ознакою цих
установ була смертність через голод, знущання над в’язнями та їхнє знищення, відсутність медичної допомоги.
Так у загальних рисах виглядало щоденне життя населення окупованих
територій області.

А. МАКАРОВА
ДЕЯКІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ
(за документами Луганського
обласного краєзнавчого музею)
У фондах Луганського обласного краєзнавчого музею зберігається
значна колекція документів з історії Другої світової війни.
Чимало з них раніше не експонувалися, є маловідомими. Більшість цих
джерел має відношення до періоду тимчасової окупації України. Частина
документів, таких, як оголошення, накази, вказівки, звернення до населення
окупованих територій, не мають прив’язки до конкретної місцевості.
Зазначені документи друкувалися трьома мовами: німецькою, українською, російською. У них викладалися загальні положення окупаційного
© А. Макарова, 2005
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режиму, йшлося про різні заборони, обмеження. Так, оголошенням “Вказівки для старости” заборонялись “... всякого роду збори і демонстрації
політичного характеру. Забороняється організовувати нові політичні
партії. Забороняється подорожування і перехід із одного міста в друге. Забороняється виходити на вулицю від 20 години до 4 години ранку.., забороняється самовільний поділ землі, худоби і запасів”1.
Зазначалося також, що “безробітних належить негайно відправити на
обробку і посів полів і огородів, а також збір врожаю”.
“Оголошення рейхкомісара України” доводили до відома населення, що
“... Карою смерті буде покараний кожний, хто посередньо чи безпосередньо
підтримує чи переховує членів банд, саботарів, бродяг, полонених, що
втекли, чи дасть будь-кому з них харчі чи будь-яку поміч”2.
Привертає увагу документ “Вказівки керівникам державних і громадських господарських організацій (колгоспів, радгоспів)”3. На початку
окупаційного режиму на Україні німецька пропаганда обіцяла ліквідувати
колективні господарства, повернути власникам конфісковане у період
колективізації майно, відновити приватну власність на землю, засоби
виробництва. Але насправді колгоспи й радгоспи було перетворено на
общинні господарства. Положення цього документа підтверджують це:
“Рілля, худоба, збіжжя радгоспів є власністю держави. Худоба і збіжжя
колгоспів є громадською власністю і не вільно її ділити... Керівник відповідає перед старостою міста чи села за те, що робота в довіреному йому
господарстві буде проходити без жодних перешкоджень... Керівник мусить
негайно виконувати вказівки німецьких господарських урядів... Треба
негайно звезти все тягло. Де бракує машин, користуватися ручною працею,
до якої треба притягти все населення від 14 років... Негайно приступити
до молотьби хліба...”3. Система оплати, податки, норми поставок були
залишені ті ж, що діяли за радянських часів. “Зарплата лишається тою,
якою до цього часу була. Можна в рахунок зарплати видавати продукти.
Остаточний розрахунок проводиться в кінці року”3.
У декларації Рейхкомісаріату “Україна” від 3 червня 1942 р. ішлося, що
уряд Німеччини визнає селянську земельну власність, збільшує присадибну
землю, створює одноосібні двори, дозволяє приватну власність на землю
(для “перевірених” селян). Але все це було лише декларацією, реалії життя
були зовсім іншими. Від 1942 р., коли вже була окупована Луганська (Ворошиловградська) область, відбувалося тотальне вилучення врожаю, а зрив
роботи чи її саботаж призводили до репресій.
Іншу групу документів складають листи та особисті документи остарбайтерів. Примусове вивезення на роботу до Німеччини 2,4 млн. юнаків
і дівчат з України було одним із заходів економічної політики нацистів4.
З Луганської області було вивезено 70 тис. молоді із сіл, шахтарських
селищ, міст5.
За документами музею можна з’ясувати анкетні дані осіб, депортованих
до рейху, дістати уявлення про умови їх життя та праці, психологічний стан,
ставлення німецького населення до остарбайтерів.
Так, анкетні дані містять робочі картки (Arbeitkarte) та трудові книжки
іноземних робітників. Робочі картки є двох видів. Одні вироблено з кар-

ОКУПАЦІЯ: МІЖ ДВОМА ТОТАЛІТАРИЗМАМИ. ГОЛОКОСТ

295

тону розміром 14,5 х 21 см, де в окремих графах подано інформацію про
робітника: прізвище, ім’я, рік народження, професія, освіта; тут же містяться
фотокартка та відбитки пальців.
Внизу фотокартки проставлено номер. На деяких робочих картках є
відбиток штампу з текстом російською мовою: “Владельцу сего разрешается
выход из помещения единственно ради работы”6. Усі записи в документах
було зроблено німецькою мовою.
Інші робочі картки виготовлено з паперу, текст набрано у друкарні.
Переважна більшість робочих карток належить жінкам та дівчатам 1915–
1926 років народження, що мешкали в Краснодоні, Ізваріному, Рубіжному,
Кремінному, селах Сватівського та Біловодського районів. Трудові книжки
мають таку саму інформацію, як і робочі картки. Вказувалось також місце
роботи, розподільчі пункти безпосередньо в Німеччині.
Вивозили молодь у товарних вагонах, по 40–50 осіб у кожному. Шанси
на виживання залежали від того, коли і де остарбайтери працювали – на
заводах, фабриках, у сільському господарстві та ін.
Різноманітна інформація щодо цього міститься у приватних листах
остарбайтерів. У музейному фонді їх налічується 35 одиниць.
Листи написано переважно на поштових картках, виготовлених друкарським способом, із поштовими штемпелями та марками з портретами Гітлера. Поштові картки дозволяли відправляти двічі на місяць. Євген Чубаров
з Ровенецького району писав: “... письма нам не разрешают писать, только
открытку и то 2 раза в месяц. Догадайся сама, почему. Я бы описал все
подробно, но оно тогда не дойдет”7.
Колишні мешканці шахтарських селищ писали здебільшого російською
мовою, проте зустрічаються в листах і українські слова. А вихідці із сільської
місцевості вживали в листах переважно українську мову, щоправда, нерідко
застосовували й російські слова та вирази. З листів можна з’ясувати, що
більшість респондентів працювала на промислових підприємствах та у
приватних господарствах. Умови життя тих, хто працював у приватному
господарстві чи як домашня прислуга, були значно кращими, ніж на
промислових підприємствах. Ось цитати з окремих листів:
Єфимова з Кремінної (грудень 1942 р.): “Я живу в городе Штутгарте.
Мы живем в бараке 50 человек, работаем 12 часов на фабрике. Дают
кушать хлеба на 4 дня 1 кг, … три раза приварок, в 6 часов утра, чай в 12
часов, обед и в 6 часов вечера ужин. Варят суп, буряки, капусту, моркву,
картошку в мундирах…
Як я дома їла буряки квашені, то тут подавно їм... нам поміняли гроші,
за 250 крб. 230 марок і видають кажду п’ятницю гроші від 8–10 марок. За
ці гроші ми купуємо картошку, редьку, моркву, капусту”8.
Євген Чубаров з шахти № 30 “Михайловка” Ровенецького району
(30 жовтня 1942 р.): “Работаю на фабрике упаковщиком бумаги. Работаем
по 10 часов. Кормят нас 2 раза в день, получаем в месяц 20 марок. Только
что на ситро, больше здесь ничего не купишь”.
Олександра Дика із села Преображенне Сватівського району (грудень
1942 р.): “Я нахожусь у одного німця, лавушника. Хазяїн хороший, мене
жаліють, хорошо кормять, одівають. Зробила завівку, отдала 12 марок...
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Хожу в кіно в неділю, хазяїн дає гроші. Кіно 1 марка. Сьогодні неділя,
якийсь празник, не знаю, я була в церкві. Тільки не так як у нас, півчі нема,
а співають люди під музику... живу сейчас хорошо, тільки малерія опять,
хини нема, хазяїн не понімає, що таке хина і я болію... своїх дівчат никого
не бачила, а вообще українців тут багато. Роблю з 8 утра. Живу на верху на
4 етажу. Кімната чиста, простора... Хозяїва за мене беспокоються, справили
пальто осінне хороше, туфлі і вообще все”9.
Катерина Погорєлова з м. Рубіжне (17 листопада 1942 р.): “Я працюю на
заводі... Робим по 10 часов, з семи до шести. Нам видали вже по парі білля.
Ходимо кожної п’ятниці в баню... нас у бараці до ста дівчат... годують так:
утром триста грам хліба і чай і два рази якого-небудь борщу”10.
Робітники зі східних окупованих територій були зобов’язані носити
знак “Ost” на верхньому одязі, дотримуватися численних заборон та обмежень.
Зі згаданих листів можна дізнатися про види роботи, її тривалість,
інколи – рівень заробітної плати. Докладно описуються побутові умови,
харчування, йдеться про можливість спілкування з іншими остарбайтерами
або про раптові зустрічі зі своїми односільчанами, знайомими.
Більшість поштових карток – схожі за змістом, у них чимало привітань
до родичів, сусідів. Молоді люди дуже важко переносили відірваність від
родини, моральне приниження. Надія Дробицька із села Свистунівка Сватівського району писала: “... Куди не глянь, чужі люди і чужа сторона...
Чуть не кожень день збиру всі карточки і наплачусь. Думаю. Невже мені вас
більше не прийдеться побачити...”11. Бажання повернутися на батьківщину
пронизує більшість листів: “ ... тільки б те і писала, що скучила. Боже, як
не знаю полетіла та крилець не маю, а це далеко, як думаю, так серце в’яне
і жити нема охоти” (Ніна Белоцерковська з Ворошиловграда)12.
Поступово відходять із життя покоління свідків воєнного лихоліття, але
в музейних колекціях зберігаються документальні реліквії, що є безцінними
свідченнями життя людей за тієї доби.
1
2
3
4

С. 95.

5
6

7528.

Луганський обласний краєзнавчий музей, КН – 34134/ЛГК – 653.
Там само, КН – 8820/ЛГК – 1555.
Там само, КН – 8819/ЛГК – 1554.
Коваль М. В. Україна. Невідомі і прочитані сторінки історії. – К., 1995. –
Державний архів Луганської області, ф. Р-2514, оп. 1, спр. 16, арк. 5.
Луганський обласний краєзнавчий музей, КН – 43113-43126/ Д – 7515–

Там само, КН – 43127/Д – 7514.
Там само, КН – 44682/Д – 7733.
9
Там само, КН – 44682/Д – 7734.
10
Там само, КН – 44686/Д – 7737.
11
Там само, КН – 44684/Д – 7735.
12
Там само, КН – 44685/Д – 7736.
7
8
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М. МЕЛЬНИК
ФОНДИ ПРЕФЕКТУР І ПРЕТУР ПЕРІОДУ
ОКУПАЦІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(1941–1944)
Під час нацистської окупації України в період Другої світової війни
територія Миколаївської області була поділена на дві частини. Її східні райони, розташовані на лівому березі р. Південний Буг, входили до складу
німецького Миколаївського генерального округу. Решта районів, розташованих на правому березі Південного Бугу, перебувала у складі румунського губернаторства Трансністрія (Задністров’я). Тому серед документів
Державного архіву Миколаївської області цього періоду є фонди установ,
організацій і підприємств як німецького, так і румунського підпорядкування.
Але переважну більшість складають саме останні – мабуть, через те, що
німці, відступаючи, намагались вивозити або знищувати документи.
Цікавими й цінними в інформаційному відношенні є фонди двох префектур та одинадцяти претур, що входили до складу Трансністрії. Слід
зазначити, що складовими адміністративно-територіального поділу губернаторства були: повіти (вища ланка), райони та міста повітового значення
(середня ланка), села, селища та міста районного значення (нижча ланка).
Відповідні місцеві органи державної влади були представлені префектурами,
претурами та примаріями, які очолювали префекти, претори та примарі.
Фонди Голтської (ф. р-2178, 1 опис) та Очаківської (ф. р-1028,
5 описів) префектур складають 1089 справ за 1941–1944 рр., в яких
знаходяться накази німецького військового командування (ф. р-1028, оп. 1,
спр. 42–43, 46; ф. р-2178, оп. 1, спр. 1); накази та постанови цивільного
губернатора Трансністрії з адміністративно-господарських питань
(ф. р-1028, оп. 1, спр. 47, 52, 54–55, 67, 89, 99, 102, 325, 538) документи
про проведення виборів у Трансністрії (ф. р-1028, оп. 1, спр. 50); накази,
постанови, обіжники й інструкції цивільного губернатора Трансністрії,
префектів та преторів про реквізицію в місцевого населення теплого
взуття, сільгосппродуктів (ф. р-1028, оп. 1, спр. 45, 56, 72, 81, 101, 143,
179, 323, 515–519, 537; ф. р- 2178, оп. 1, спр. 3, 67, 298, 300, 357, 549),
обов’язкову прописку населення у примаріях та візування радянських
паспортів румунською владою (ф. р-1028, оп. 1, спр. 44, 46); плани та мапи
Очаківського повіту, Варварівського та Александерфельдського районів
(ф. р-1028, оп. 1, спр. 44–45, 53, 82, 133, 289, 410; оп. 2, спр. 105). Тут
відклалися також документи про заходи щодо боротьби з партизанами,
радянськими активістами і комуністами (ф. р-1028, оп. 1, спр. 69–70, 80,
93, 104, 106, 444, 462, 498; ф. р-2178, оп. 1, спр. 4, 31, 34, 85); документи
про сутички між румунськими та німецькими військовослужбовцями
(ф. р-2178, оп. 1, спр. 6, 11, 62, 65); доповідні записки і рапорти префекта
про свавілля окупантів серед населення (ф. р-1028, оп. 1, спр. 68, 76, 108;
ф. р-2178, оп. 1, спр. 9, 86, 116); накази військового командування, інструкції
© М. Мельник, 2005
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губернатора, листування з жандармерією, дирекцією адміністрації, повітовою жандармерією та військовими частинами про організацію громадської
поліції, повернення майна колишнім репресованим (ф. р-1028, оп. 1, спр. 68,
85, 109, 124; ф. р- 2178, оп. 1, спр. 12, 33, 42, 72, 82), про використання
військовополонених, євреїв та циган на примусових роботах (ф. р-1028,
оп. 1, спр. 87, 97, 104–105, 108, 118, 122, 136, 480, 482; ф. р-2178, оп. 1,
спр. 12, 17, 20, 67, 77, 82, 86, 140, 368–370, 380, 444), розстріл євреїв у
таборі “Сливине” (ф. р-1028, оп. 1, спр. 86); списки євреїв та циган, що
перебували в ґетто (ф. р-2178, оп. 1, спр. 17, 21, 77, 86, 372–374, 457, 460,
531, 533, 547); документи про помилування та звільнення арештантів
та військовополонених (ф. р-1028, оп. 1, спр. 57); посвідчення, довідки,
перепустки, видані особам на право проїзду через кордон Трансністрії та за
межі повітів (ф. р-1028, оп. 1, спр. 74, 77, 84, 90, 107, 111; ф. р-2178, оп. 1,
спр. 10, 38–41, 44, 46–49, 51, 87–90, 93, 102–103, 112-115, 120–125, 376–379);
переліки трудових громад (ф. р-2178, оп. 1, спр. 18); постанови префекта,
рапорти чиновників і списки офіцерів та унтер-офіцерів жандармерії
на отримання нагород (ф. р-2178, оп. 1, спр. 28); документи з особового
складу німецьких військовослужбовців, списки працівників установ повітів
(ф. р-1028, оп. 1, спр. 48–49, 51, 58–64, 68, 78, 80, 85, 90–91, 97, 103, 112–116,
119, 123, 130, 132, 135, 139–141, 163, 181, 219, 222–223, 234, 239, 252, 280,
282, 289, 324, 346, 361, 363, 386, 394, 404, 444–445, 447, 449, 469, 480–481,
487–488, 490, 496, 501–502, 505, 509–511, 523, 526; оп. 6, спр. 1, 8–11, 13,
18, 22–24, 28, 30; Ф. р-2178, оп. 1, спр. 1, 5, 15, 19, 21–24, 29, 37, 42, 54,
57, 59–61, 72–74, 91, 102, 310–306, 333–355, 371, 446, 455, 526, 529, 531,
547–548, 551–561, 570). Чільне місце посідають документи про евакуацію
до Румунії осіб, що співробітничали з окупантами, та їхні списки (ф. р-1028,
оп. 1, спр. 94, 125–126, 129), а також переліки майна, транспорту та худоби
(ф. р-1028, оп. 1, спр. 133, 135, 448); постанови префекта про обов’язкове
вивчення румунської мови службовцями установ (ф. р-1028, оп. 1, спр. 120;
ф. р-2178, оп. 1, спр. 30); документи про роботу установ та трудових громад
повітів (ф. р-1028, оп. 1, спр. 65, 82, 100, 130–131, 134, 310–321, 323, 539;
ф. р-2178, оп. 1, спр. 35–36, 53, 56, 68, 71, 75, 78–79, 83, 91, 134); журнали
реєстрації кореспонденції (ф. р-2178, оп. 1, спр. 55–56, 445); списки жителів
інших місцевостей, призначених на переселення до Трансністрії, Бессарабії,
Буковини та Румунії, а також колишніх репресованих, які мали бажання
оселитися на території Трансністрії (ф. р-1028, оп. 1, спр. 128; ф. р-2178,
оп. 1, спр. 94–101, 104, 106–108, 111, 117–119, 127–128, 135); посвідчення
на право проїзду на залізничному транспорті у Трансністрії (ф. р-2178,
оп. 1, спр. 129–133); про організацію та роботу сільського господарства,
діяльність державних ферм та МТС, сплату податків населенням та членами
трудових громад, реквізицію худоби, вивезення продовольства до Румунії
(ф. р-1028, оп. 1, спр. 326–347, 349–357, 359–360, 362–376, 378–394; оп.
2, спр. 15–17, 24–25, 36–37, 40, 42, 54, 57–58, 61, 62, 71, 81–82, 86–87,
89–90, 92, 94; оп. 4, спр. 51, 55, 58; оп. 6, спр. 1, 3–33; ф. р-2178, оп. 1,
спр. 136–279). Збереглися також документи шляхових відділів префектур
(ф. р-1028, оп. 1, спр. 396–475; ф. р-2178, оп. 1, спр. 358–363); накази,
постанови губернатора, обіжники дирекції праці щодо порядку відбування
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трудової повинності цивільним населенням, табелі обліку праці жителів
(ф. р-1028, оп. 1, спр. 53, 60, 83, 307–310; ф. р-2178, оп. 1, спр. 364–367, 369,
375, 381–388, 375); списки румунських військовослужбовців, похованих на
території Голтського повіту (ф. р-2178, оп. 1, спр. 375); документи відділів
пропаганди (ф. р-1028, оп. 1, спр. 120; ф. р-2178, оп. 1, спр. 389), шкільних
відділів префектур: накази дирекції культури, постанови префекта, списки
викладачів і листування з претурами про роботу шкіл, статистичні відомості
про кількість учів, перепис дітей шкільного віку, відомості на виплату
заробітної плати викладачам, акти шкільного інспектора про результати
перевірки роботи шкіл (ф. р- 1028, оп. 1, спр. 487–514, 523, 526–527;
ф. р- 2178, оп. 1, спр. 390–410), документи відділу пошт, телефонів та
телеграфа (ф. р-2178, оп. 1, спр. 411), санітарних відділів префектур щодо
забезпечення лікувальних установ районів медикаментами, організацію
роботи шпиталів, лікарень та аптек, про заходи боротьби з епідемічними
захворюваннями, списки працівників лікувальних установ та ін. (ф. р-1028,
оп. 1, спр. 476–485; ф. р-2178, оп. 1, спр. 412–443); фінансові-господарські
документи, відомості та акти обміну радянських карбованців на німецькі
марки, відомості на виплату заробітної плати працівникам установ повіту,
документи про відкриття приватних підприємств та їх оподаткування,
документи про стан промисловості й торгівлі у повітах (ф. р-1028, оп. 1,
спр. 66, 73, 88, 127, 144–178, 180–194, 197, 199, 201–202, 206, 211–278, 281,
284, 289, 293–304, 322, 324, 520–532, 535–536, 539; оп. 2, спр. 100, 106;
оп. 5, спр. 2–3, 5; оп. 6, д. 2; ф. р-2178, оп. 1, спр. 280–297, 299, 307–332,
356, 446–570).
У фондах одинадцяти претур – Александерфельдського району Очаківського повіту (ф. р-1588, 5 описів; 384 справи за 1941–1944 рр.),
Варварівського району Очаківського повіту (ф. р-1591, 6 описів; 549 справ
за 1941–1944 рр.), Очаківського району Очаківського повіту (ф. р-1591,
3 описи; 549 справ за 1941–1944 рр.), Веселинівського району Березівського
повіту (ф. р-1593, 3 описи; 298 справ за 1941–1944 рр.), Ландауського району
Березівського повіту (ф. р-1594, 3 описи; 225 справ за 1941–1944 рр.),
с. Нечаяне Варварівського району Очаківського повіту (ф. р-1994, 1 опис;
11 справ за 1942–1943 рр.), Голтського району Голтського повіту (ф. р-2084,
2 описи; 832 справи за 1941–1943 рр.), Доманівського району Голтського
повіту (ф. р-2418, 2 описи; 161 справа за 1941–1943 рр.), Великоврадіївського
району Голтського повіту (ф. р-2425, 3 описи; 314 справ за 1941–1943 рр.),
Кривоозерського району Голтського повіту (ф. р-2689, 2 описи; 452 справи
за 1941–1943 рр.), Мостівського району Березівського повіту (ф. р-2690,
2 описи; 154 справи за 1942–1944 рр.) знаходяться накази, постанови, обіжники цивільного губернатора Трансністрії, префектів та преторів з адміністративно-господарських питань (ф. р-1588, оп. 4, спр. 3–8; оп. 5, спр. 1–
10, 12–14, 42; ф. р-1591, оп. 4, спр. 11–22, 27, 29, 31–38, 47–51, 67–74,
77–80; ф. р-1592, оп. 1, спр. 2–3, 16; оп. 2, спр. 11–18, 20–29, 33–37, 54,
56–58, 71–80, 98–99, 102–109, 113, 122, 134, 136–139; оп. 3, спр. 1–3, 7;
ф. р-1593, оп. 1, спр. 37; оп. 3, спр. 13–29, 31–36, 66–70, 79–89, 98–100, 102,
107, 109–110, 118-119; ф. р-1594, оп. 1, спр. 2, 30, 196, 204; оп. 3, спр. 5–14,
16–20, 29, 33–34, 40–41, 43–50, 66–67, 73–77, 79–84, 89–90, 96–98, 103,
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107–108, 112, 117–118, 123–125; ф. р-1994, оп. 1, спр. 1, 6; ф. р-2084, оп. 2,
спр. 1 а–2, 5–9, 1 б–20, 34, 51, 52 б, 68–71, 76–80, 103, 107–108, 111, 112 а–
113, 118–122, 243 б–243 в, 243 о; ф. р-2418, оп. 1, спр. 8–9, 12–16, 70; оп.
2, спр. 1; ф. р-2425, оп. 1, спр. 9–11, 13, 27–28, 35–36, 60; оп. 2, спр. 1–3,
20, 23; оп. 3, спр. 1, 3, 11–13, 15–17, 27–36, 48–49, 54–57, 75–76, 80–84, 91,
94–95, 98, 100–103, 123; ф. р-2689, оп. 1, спр. 1–8, 13–14, 65, 73–74, 90–96;
оп. 2, спр. 1–2, 4-5, 11–16, 21, 23–25, 27–31, 39–41 а, 42–43, 46, 48, 52–55,
57–60, 65–70; ф. р-2690, оп. 1, спр. 1–3, 6–9, 17–24, 31–35, 37–38, 63–66, 87,
89–92, 94, 96–99, 101–103; оп. 2, спр. 8); документи про реквізицію
окупантами продовольства, одягу та худоби (ф. р-1588, оп. 1, спр. 4, 7–8,
19, 21–24, 42–43, 50–52, 57, 62, 73, 83, 128–130, 134, 152; оп. 2, спр. 8; оп.
4, спр. 20, 27, 40, 68; ф. р-1591, оп. 1, спр. 168, 193; оп. 4, спр. 38, 47–49,
52, 92, 147, 149; ф. р-1591, оп. 1, спр. 26; ф. р-1592, оп. 1, спр. 45, 88; оп. 2,
спр. 59–61, 65, 82, 151–156; оп. 3, спр. 4, 6; ф. р-1593, оп. 1, спр. 54–55, 181,
220, 255; оп. 3, спр. 105; ф. р-1594, оп. 1, спр. 14, 61–62, 65, 73, 76, 79, 84,
118, 152, 163; оп. 3, спр. 51–52, 63–65, 91, 93, 95, 99–102; ф. р-2084, оп. 2,
спр. 50, 73–74; ф. р-2418, оп. 1, спр. 9, 11, 35–36; ф. р-2425, оп. 1, спр. 4,
29; оп. 2, спр. 6; оп. 3, спр. 55; ф. р-2689, оп. 1, спр. 20, 22, 26–27; оп. 2,
спр. 9, 22; ф. р-2690, оп. 1, спр. 11, 16, 18–20, 29–30); про свавілля окупантів
(ф. р-1588, оп. 4, спр. 9–10, 21, 53; оп. 4, спр. 20, 32, 39; ф. р-1592, оп. 2,
спр. 42; ф. р-1593, оп. 3, спр. 29, 40, 44; ф. р-1594, оп. 1, спр. 157; оп. 3,
спр. 11, 35); про використання на примусових роботах євреїв (ф. р-1588,
оп. 4, спр. 8, 33; ф. р-1591, оп. 4, спр. 21, 32, 40, 54, 71, 186; ф. р-1594, оп. 3,
спр. 10, 12; ф. р-1994, оп. 1, спр. 4; ф. р-2084, оп. 2, спр. 111, 219 б; ф. р-2418,
оп. 1, спр. 8, 47, 51, 62, 85; ф. р-2425, оп. 1, спр. 10; ф. р-2689, оп. 1, спр. 113;
оп. 2, спр. 8, 15) та циган (ф. р-1591, оп. 4, спр. 25, 42; ф. р-1592, оп. 2,
спр. 38; ф. р-1594, оп. 3, спр. 10, 12, 31; ф. р-2418, оп. 1, спр. 51, 62;
ф. р-2425, оп. 1, спр. 13, 19, 42; оп. 3, спр. 31, 41; ф. р-2689, оп. 1, спр. 71,
100, оп. 2, спр. 6, 18; ф. р-2690, оп. 1, спр. 96), роботу табору “Сливине”,
де вони утримувались (ф. р-1591, оп. 4, спр. 201–202, 225, 265); списки
військовополонених (ф. р-1591, оп. 1, спр. 6, 49; оп. 4, спр. 20, 44, 190–191;
ф. р-1592, оп. 1, спр. 102; ф. р-2418, оп. 1, спр. 10; ф. р-2425, оп. 2, спр. 4)
та переселенців з Криму й Кавказу (ф. р-1591, оп. 4, спр. 35), а також
українців з Молдавії та Румунії (ф. р-1591, оп. 4, спр. 104; ф. р-1592, оп. 2,
спр. 41; ф. р-1591, оп. 3, спр. 48; ф. р-1994, оп. 1, спр. 2); документи про
роботу установ, організацій та підприємств районів (ф. р-1588, оп. 1, спр. 20,
22, 68–69, 71, 72, 82, 84, 88, 105, 113, 141, 149, 153, 168–169; оп. 2, спр. 1–
3, 5–7; оп. 4, спр. 12–19, 41, 58–65, 78; оп. 5, спр. 30; ф. р-1591, оп. 1, спр. 1,
11–12, 27, 29, 53, 69, 80, 82, 91–94, 120–123, 139, 146, 152, 160, 162, 222;
оп. 2, спр. 4, 17–18, 21, 48–49, 52–55, 64, 75; оп. 4, спр. 30, 33, 60–62, 75,
133–146, 148–164, 173–176; оп. 6, спр. 11, 13; ф. р-1592, оп. 1, спр. 13, 17,
77; оп. 2, спр. 49–51, 53, 71, 85–88, 273; ф. р-1593, оп. 1, спр. 22, 69, 155,
183, 256; ф. р-1594, оп. 1, спр. 19–20, 24, 32, 36, 38, 64–65, 87, 97, 100, 138,
153, 168; оп. 3, спр. 78; ф. р-2084, оп. 2, спр. 15 а–15 б, 52 а, 83–89, 91–92,
96 а, 100–101; ф. р-2418, оп. 1, спр. 17, 27–29; ф. р-2425, оп. 1, спр. 5–6,
31–34, 37–41; оп. 2, спр. 21–29, 51; оп. 3, спр. 52–53; ф. р-2689, оп. 1, спр. 29,
35–43, 75, 78–81, 110, 326–330; оп. 2, спр. 26, 51, 56; ф. р-2690, оп. 2,
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спр. 29–36); картки статистично-економічних даних селянських господарств
(ф. р-1588, оп. 1, спр. 10; ф. р-1591, оп. 1, спр. 183 а, 197; ф. р-1592, оп. 1,
4, 15; ф. р-2425, оп. 1, спр. 26; ф. р-2689, оп. 1, спр. 67); звіти про наявність
і роботу шкіл, кількість учителів і учнів, їхні списки (ф. р-1588, оп. 1,
спр. 12; оп. 4, спр. 48, 85–104; ф. р-1591, оп. 4, спр. 11, 146, 204–216;
ф. р-1592, оп. 1, спр. 27, 40, 90; оп. 2, спр. 125–133; ф. р-1593, оп. 1, спр. 60,
68, 72; оп. 3, спр. 117; ф. р-1594, оп. 1, спр. 12, 40, 78, 124, 133, 159, 177,
207; оп. 3, спр. 120–122; ф. р-2084, оп. 2, спр. 102, 104–106, 114; ф. р-2425,
оп. 1, спр. 83–93; оп. 3, спр. 98; ф. р-2689, оп. 2, спр. 48–50); акти обміну
радянських карбованців на німецькі марки (ф. р-1593, оп. 9, 12; оп. 2, спр. 3;
ф. р-2084, оп. 2, спр. 166; ф. р-2425, оп. 3, спр. 2; ф. р-2689, оп. 1, спр. 116;
ф. р-2690, оп. 1, спр. 43, 85); документи про відкриття та роботу приватних
підприємств (ф. р-2084, оп. 2, спр. 22–30, 42, 46 в, 141–155, 157–162, 165,
171, 232–263, 390–392; ф. р-2418, оп. 1, спр. 13, 65–66, 80; оп. 2, спр. 3–9,
18–19; ф. р-2425, оп. 1, спр. 48; ф. р-2689, оп. 1, спр. 47, 124–125, 164,
205–324; оп. 2, спр. 64; ф. р-2690, оп. 1, спр. 93, 100); про ремонт будівель
церков (ф. р-2689, оп. 2, спр. 3, 19); документи про оподаткування населення
та підприємств (ф. р-1588, оп. 1, спр. 13, 34, 59–61, 78, 106–107, 120, 177;
ф. р-1591, оп. 1, спр. 14, 25, 28, 30–32, 38, 44, 46, 76–77, 104, 110, 142, 173,
193, 195, 217, 254, 329–332, 334–335, 343–346, 351; оп. 2, спр. 6–11, 27, 28,
32, 35, 39, 62, 79–81, 92, 94–95; ф. р-1592, оп. 1, спр. 50, 53, 76, 104; оп. 2,
спр. 175–176; ф. р-1593, оп. 1, спр. 283, 291, 294; ф. р-1594, оп. 1, спр. 22,
63, 95; ф. р-2084, оп. 2, спр. 39, 44б, 67, 84 б, 116–118, 120, 134–139, 156,
163–164, 167 а, 168, 172–174, 219 а, 227–230, 241, 264–267, 309, 363–364,
385; ф. р-2418, оп. 1, спр. 36, 42, 53; оп. 2, спр. 16–18, 49–50; оп. 3, спр. 25,
50, 61–65, 85–90, 99, 120, 151–154; ф. р-2689, оп. 1, спр. 28, 44–45, 117, 119,
143–145, 150–152, 154–157, 160–162, 168–173, 179–180, 182, 205–324; оп. 2,
спр. 71; ф. р-2690, оп. 1, спр. 12–16, 72; оп. 2, спр. 9, 20, 26); матеріали фінансової звітності установ, організацій та підприємств (ф. р-1588, оп. 1,
спр. 6, 7, 11, 15–16, 29–30, 35, 39, 41, 42, 48, 58, 66–67, 74, 76–77, 85, 90–94,
110, 114–116, 125, 139, 142, 148, 160, 162, 165, 173; оп. 3, спр. 1–32; оп. 4,
спр. 22–26, 31–39, 43–47, 67–77, 105–113; оп. 5, спр. 16; ф. р-1591, оп. 1,
спр. 2–3, 5, 7–8, 20–21, 23, 67–68, 88, 100, 111, 114, 118, 126–127, 149, 155,
181, 183, 185–186, 191, 216, 225, 258, 328 а, 370; оп. 2, спр. 2, 5, 58; оп. 3,
спр. 4–5, 34, 81–82, 196, 205–206, 209; оп. 4, спр. 58, 81–90, 93–101, 262,
267; оп. 6, спр. 16–19; ф. р-1592, оп. 1, спр. 7, 33; оп. 2, спр. 62–63, 66–67,
81, 89, 143–145, 157, 159–163, 169–170, 180, 182, 190–191, 272, 275;
ф. р-1593, оп. 1, спр. 1–5, 7, 15–16, 18, 25, 32–35, 40, 42–48, 52–53, 79, 82,
92, 95, 105, 113–119, 121–124, 142, 196–197, 228, 288, 309; оп. 2, спр. 1–2,
5, 7–8, 11, 13, 16, 32; оп. 3, спр. 75–76, 120–122, 125–126; ф. р-1594, оп. 1,
спр. 122, 126–127; оп. 2, спр. 37; оп. 3, спр. 42, 126, 140–152, 163–165;
ф. р-1994, оп. 1, спр. 5, 7–9; ф. р-2084, оп. 2, спр. 3, 8, 44 а, 45, 53–61, 93–94,
123–133, 140, 167 б, 221–226, 243 ж–243 л, 389; ф. р-2418, оп. 1, спр. 134–
135; ф. р-2425, оп. 1, спр. 23, 47, 55–63, 75; оп. 2, спр. 7–15, 37–44, 47–48;
оп. 3, спр. 51, 117, 121, 134–147, 155; ф. р-2689, оп. 1, спр. 46, 48–50, 52–54,
61–64, 66, 82, 121–123, 158–160, 174–178, 325; оп. 2, спр. 61–63, 66–69, 72,
74, 82; ф. р-2690, оп. 1, спр. 45–50, 70–71 а; оп. 2, спр. 1–5, 7а, 10–25, 27,
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37–43); протоколи загальних зборів членів земельних громад (ф. р-1591,
оп. 2, спр. 1, 3), табелі вироблених ними трудоднів (ф. р-1588, оп. 1, спр. 1,
5, 14, 17, 26, 28, 31, 37, 46–47, 54, 65, 75, 79–81, 86–87, 95–103, 112, 131,
137, 144, 150, 154, 158, 163, 167, 170, 172; ф. р-1591, оп. 1, спр. 42, 51–52,
65–66, 87, 90, 119, 140, 150, 210, 273, 282, 311–312, 324, 326, 336–338, 358;
оп. 2, спр. 67, 74, 97; ф. р-1592, оп. 1, спр. 5, 8, 34, 41; ф. р-1593, оп. 1,
спр. 235; ф. р-2418, оп. 1, спр. 37–38, 77–78; оп. 2, спр. 13; ф. р-2690, оп. 1,
спр. 9); табелі обліку вихододнів службовців та робітників (ф. р-2084, оп. 2,
спр. 32–33, 43; ф. р-2418, оп. 2, спр. 13; ф. р-2425, оп. 2, спр. 34–36;
ф. р-2689, оп. 1, спр. 51, 112; ф. р-2690, оп. 1, спр. 39); відомості нарахування
та виплати заробітної плати робітникам і службовцям (ф. р-1588, оп. 1,
спр. 27, 53, 93, 109; оп. 5, спр. 17–28, 46–49; ф. р-1591, оп. 1, спр. 10, 40,
44, 46, 106, 133, 269–270, 313, 328; оп. 2, спр. 11, 16, 44–45; оп. 4, 269–270,
273–309, 337–339, 352–354, 356–357, 360; ф. р-1592, оп. 1, спр. 47; оп. 2,
спр. 52, 123, 127, 135–136, 146, 149–150, 158, 164–165, 168, 170, 172–173,
177, 181, 184–187, 189, 202–203, 239, 242–248; оп. 3, спр. 8–9; ф. р-1593,
оп. 1, спр. 4, 17, 52, 58, 70, 80, 109, 112, 223, 225, 237, 249, 257, 260, 267,
269, 271, 281, 312-313; оп. 3, спр. 127–129; ф. р-1594, оп. 1, спр. 27, 91, 149,
160, 169, 178, 190, 192; оп. 3, спр. 128; ф. р-2084, оп. 2, спр. 126, 176–190,
192–218 б, 219 в, 220, 231, 276–308, 310–384; ф. р-2418, оп. 1, спр. 50–52,
71–76, 78–79, 81–82, 84–133; оп. 2, спр. 15–17, 20–25; ф. р-2425, оп. 1,
спр. 50–54, 65–70, 83–84, 86–93; оп. 2, спр. 45–46; оп. 3, спр. 2, 9, 99,
104–114, 121–122, 125–133; ф. р-2689, оп. 1, спр. 114–115, 126–142, 147,
183–204; оп. 2, спр. 48, 58, 76–81; ф. р-2690, оп. 1, спр. 44, 51–63, 73–84;
оп. 2, спр. 44–45); списки жителів населених пунктів, працівників установ,
підприємств та організацій (ф. р-1588, оп. 1, спр. 2, 6, 9, 13, 20, 22–23, 25,
32, 34, 42, 44, 62, 69–70, 83, 85, 104, 107, 119, 122–124, 128, 133, 147, 152,
156, 174, 176, 178–179; оп. 2, спр. 4, 8, 9, 53; оп. 5, спр. 31–40, 50; ф. р-1591,
оп. 1, спр. 29, 43–44, 102, 104, 113, 125, 134, 136, 161, 174, 193, 195, 253,
320, 365–369; оп. 2, спр. 6, 35, 98–99, 106–107; оп. 3, спр. 74; оп. 4, спр. 18–
19, 36, 41, 45, 74, 149, 187, 221; оп. 5, спр. 1; оп. 6, спр. 1–10, 15, 21–24;
ф. р-1592, оп. 1, спр. 1, 4, 26, 43, 50, 102, 104–105; оп. 2, спр. 37, 43 а, 57,
73, 76, 84, 122, 138, 147, 166, 188, 201; оп. 3, спр. 3; ф. р-1593, оп. 1, спр. 1–
3, 10–13, 57, 73, 86, 106, 130, 137, 139, 145, 147, 150, 152–154, 180, 189, 199,
201, 209–210, 213, 218, 229, 234, 245, 251, 262, 272, 274, 282-285, 301, 308,
313, 314; оп. 3, спр. 13–14, 18–19, 21–27, 34–36, 38, 41–42, 46, 50–51, 55,
61, 68, 70, 104, 107, 109–110, 114–115; ф. р-1594, оп. 1, спр. 3, 30, 54, 96,
176, 182, 208, 211; оп. 3, спр. 7–8, 11, 17–18, 22, 24, 32, 34, 69, 104–105;
ф. р-2084, оп. 2, спр. 4б, 10–12, 14, 20, 31, 36–37, 46 а–46 б, 47–49, 62–66,
71, 77 а, 81 в, 82, 96 в–96 г, 99, 109, 116–117, 169, 243 б, 243 д, 243 м–243 н,
268–275, 385–387 г; ф. р-2418, оп. 1, спр. 1–11, 15, 21–26, 30–31, 36, 39–41,
49, 54–64, 79–82, 89, 97, оп. 2, спр. 2, 11; ф. р-2425, оп. 1, спр. 1–3, 10–14,
17–22, 30, 38, 44–46, 49, 71–73, 75–82, 94; оп. 2, спр. 5, 19 а–19 б, 30, 33;
оп. 3, спр. 2–10, 14–15, 17–24, 38–40, 45 б, 47, 49, 66–73, 75, 79, 90, 96, 101,
123; ф. р-2689, оп. 1, спр. 2–3, 9–12, 16, 18, 27–28, 30–35, 55–60, 68, 73,
107–109, 111, 113, 118, 148–152, 181; оп. 2, спр. 9, 20, 32–33, 35, 41 г, 47,
57, 60, 64; ф. р-2690, оп. 1, спр. 1–3, 5 б, 10, 14б, 27–28, 43, 66, 68–69, 87–90,
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104; оп. 2, спр. 6, 20, 26), метеорологічні зведення метеостанцій (ф. р-1588,
оп. 1, спр. 3; оп. 4, спр. 49, 54); журнали реєстрації документів (ф. р-1592,
оп. 2, спр. 3–6, 19; ф. р-2084, оп. 2, спр. 21; ф. р-2425, оп. 1, спр. 8, 24; оп. 2,
спр. 52; оп. 3, спр. 37); журнали реєстрації метричних свідоцтв (ф. р-1592,
оп. 2, спр. 2, 9; оп. 3, спр. 5, 10–11; ф. р-2084, оп. 2, спр. 13); прохання
жителів про надання дозволу на виїзд за межі Очаківського району
(ф. р-1592, оп. 2, спр. 31–32, 44–47); прохання колишніх розкуркулених про
повернення їм конфіскованого майна та надання допомоги (ф. р-1592, оп. 2,
спр. 29, 35, 271; ф. р-2689, оп. 1, спр. 76; оп. 2, спр. 17); особові справи та
списки пенсіонерів (ф. р-1592, оп. 2, спр. 140–142, 172, 183; ф. р-1593, оп. 1,
спр. 131; оп. 3, спр. 123–124; ф. р-2084, оп. 1, спр. 3–60; оп. 2, спр. 35, 170,
191, 386–388, 393–727; ф. р-2425, оп. 1, спр. 64; оп. 3, спр. 11, 114, 148–150,
156–166; ф. р-2689, оп. 1, спр. 126; оп. 2, спр. 75).
Згадані документи є ще малодослідженими. Це пояснюється рядом
причин, перша з яких – те, що певна кількість справ – передусім списки
жандармів, колишніх розкуркулених, працівників установ – перебувала на
секретному зберіганні, і лише в 1990-х рр. ці справи було розсекречено
й обмеження щодо користування ними було знято. Нині доступ до цих
документів – вільний. Іншою причиною є те, що переважна більшість їх
складена румунською та німецькою мовами, що ускладнює користування
ними за відсутності перекладача. Про зміст більшості документів можна
дізнатись лише із заголовка справи. Тому сьогодні використовуються
зазвичай лише списки осіб, які мешкали або працювали на окупованій
території, – для надання архівних довідок про перебування в ґетто, підтвердження трудового стажу тощо, а також для експонування на виставках
документів, присвячених подіям Другої світової війни.

М. МЕЛЬНИК
ФОНДИ ПРЕТУР ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
КОРОТКИЙ ОГЛЯД
У фондах одинадцяти претур, які зберігаються в Державному архіві
Миколаївської області, є документи, що свідчать про щоденні життя
та побут населення в період тимчасової нацистської окупації області в
1941–1944 рр. Ідеться про Александерфельдський (ф. р-1588), Варварівський (ф. р-1591), Очаківський (ф. р-1592) райони Очаківського повіту,
Веселинівський (ф. р-1593), Ландауський (ф. р-1594), Мостівський
(ф. р-2690) райони Березівського повіту; с. Нечаяне Варварівського району
Очаківського повіту (ф. р-1994), Голтський (ф. р-2084), Доманівський
(ф. р-2418), Великоврадіївський (ф. р-2425), Кривоозерський (ф. р-2689)
райони Голтського повіту, про реквізицію в яких окупантами продовольства,
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одягу та худоби розповідають архівні джерела (ф. р-1588, оп. 1, спр. 4, 7–8,
19, 21–24, 42–43, 50–52, 57, 62, 73, 83, 128–130, 134, 152; оп. 2, спр. 8; оп. 4,
спр. 20, 27, 40, 68; ф. р-1591, оп. 1, спр. 168, 193; оп. 4, спр. 38, 47–49, 52,
92, 147, 149; ф. р-1591, оп. 1, спр. 26; ф. р-1592, оп. 1, спр. 45, 88; оп. 2,
спр. 59–61, 65, 82, 151–156; оп. 3, спр. 4, 6; ф. р-1593, оп. 1, спр. 54–55, 181,
220, 255; оп. 3, спр. 105; ф. р-1594, оп. 1, спр. 14, 61–62, 65, 73, 76, 79, 84,
118, 152, 163; оп. 3, спр. 51–52, 63–65, 91, 93, 95, 99–102; ф. р-2084, оп. 2,
спр. 50, 73–74; ф. р-2418, оп. 1, спр. 9, 11, 35–36; ф. р-2425, оп. 1, спр. 4,
29; оп. 2, спр. 6; оп. 3, спр. 55; ф. р-2689, оп. 1, спр. 20, 22, 26–27; оп. 2,
спр. 9, 22; ф. р-2690, оп. 1, спр. 11, 16, 18–20, 29–30). У складі фондів – й
інші документи про пограбування та насильство окупантів щодо місцевих
жителів (ф. р-1588, оп. 4, спр. 9–10, 21, 53; оп. 4, спр. 20, 32, 39; ф. р-1592,
оп. 2, спр. 42; ф. р-1593, оп. 3, спр. 29, 40, 44; ф. р-1594, оп. 1, спр. 157; оп. 3,
спр. 11, 35); звіти про наявність і роботу шкіл, кількість учителів і учнів,
їхні списки (ф. р-1588, оп. 1, спр. 12; оп. 4, спр. 48, 85–104; ф. р-1591, оп. 4,
спр. 11, 146, 204–216; ф. р-1592, оп. 1, спр. 27, 40, 90; оп. 2, спр. 125–133;
ф. р-1593, оп. 1, спр. 60, 68, 72; оп. 3, спр. 117; ф. р-1594, оп. 1, спр. 12, 40,
78, 124, 133, 159, 177, 207; оп. 3, спр. 120–122; ф. р-2084, оп. 2, спр. 102,
104–106, 114; ф. р-2425, оп. 1, спр. 83–93; оп. 3, спр. 98; ф. р-2689, оп. 2,
спр. 48–50); документи про оподаткування населення (ф. р-1588, оп. 1,
спр. 13, 34, 59–61, 78, 106–107, 120, 177; ф. р-1591, оп. 1, спр. 14, 25, 28,
30–32, 38, 44, 46, 76–77, 104, 110, 142, 173, 193, 195, 217, 254, 329–332,
334–335, 343–346, 351; оп. 2, спр. 6–11, 27, 28, 32, 35, 39, 62, 79–81, 92,
94–95; ф. р-1592, оп. 1, спр. 50, 53, 76, 104; оп. 2, спр. 175–176; ф. р-1593,
оп. 1, спр. 283, 291, 294; ф. р-1594, оп. 1, спр. 22, 63, 95; ф. р-2084, оп. 2,
спр. 39, 44 б, 67, 84 б, 116–118, 120, 134–139, 156, 163–164, 167 а, 168,
172–174, 219 а, 227–230, 241, 264–267, 309, 363–364, 385; ф. р-2418, оп. 1,
спр. 36, 42, 53; оп. 2, спр. 16–18, 49–50; оп. 3, спр. 25, 50, 61–65, 85–90, 99,
120, 151–154; ф. р-2689, оп. 1, спр. 28, 44–45, 117, 119, 143–1456, 150–152,
154–157, 160–162, 168–173, 179–180, 182, 205–324; оп. 2, спр. 71; ф. р-2690,
оп. 1, спр. 12–16, 72; оп. 2, спр. 9, 20, 26); протоколи загальних зборів
членів земельних громад (ф. р-1591, оп.2, спр. 1, 3), табелі вироблених
ними трудоднів (ф. р-1588, оп.1, спр. 1, 5, 14, 17, 26, 28, 31, 37, 46–47, 54,
65, 75, 79–81, 86–87, 95–103, 112, 131, 137, 144, 150, 154, 158, 163, 167,
170, 172; ф. р-1591, оп. 1, спр. 42, 51–52, 65–66, 87, 90, 119, 140, 150, 210,
273, 282, 311–312, 324, 326, 336–338, 358; оп. 2, спр. 67, 74, 97; ф. р-1592,
оп. 1, спр. 5, 8, 34, 41; ф. р-1593, оп. 1, спр. 235; ф. р-2418, оп. 1, спр. 37–38,
77–78; оп. 2, спр. 13; ф. р-2690, оп. 1, спр. 9); табелі обліку вихододнів
службовців і робітників (ф. р-2084, оп. 2, спр. 32–33, 43; ф. р-2418, оп. 2,
спр. 13; ф. р-2425, оп. 2, спр. 34–36; ф. р-2689, оп. 1, спр. 51, 112; ф. р-2690,
оп. 1, спр. 39).
Згадані джерела дають уявлення про умови життя мешканців окупованих
Румунією територій, що входили до складу Губернаторства Трансністрія,
їхню щоденну працю, сплату ними податків та ін. На підставі саме цих
документів надаються архівні довідки про перебування на окупованій території, використання людей на примусових роботах, про підтвердження
їх трудового стажу тощо.
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Л. ОКОРОКОВА
ФОНДИ ТРУДОВИХ ОБЩИН МИКОЛАЇВЩИНИ
(1941–1944)
Окупувавши в серпні 1941 р. Миколаївську область, нацисти поділили
її територію на дві частини. Західні райони області (на той час – Одеської)
контролювалися Румунією і входили до складу Трансністрії. Усе колгоспне
майно було оголошено власністю німецькоі армії, а колгоспи було перетворено на “громадські господарства” – трудові общини, в яких селяни
були зобов’язані працювати під наглядом наставлених окупаційною
владою старост і управителів. Підпорядковувалися трудові общини повітовим і районним претурам. Окупаційна влада виконувала “Директиви про
керівництво економікою” (“Зелена папка”), метою яких було одержання з
окупованих земель потрібних Німеччині продуктів харчування та сировини.
Майже весь урожай забирали нові “хазяї”. Трудова повинність, різні податки, обов’язкові поставки, реквізиція сільськогосподарських продуктів,
реманенту, худоби, конфіскація теплого одягу розоряли селян. При цьому
чітко велася звітно-облікова документація: про хід польових робіт, збір
врожаю, про наявність і рух худоби, стан тваринництва, наявність зернопродуктів, реманенту, майна, списки членів общин на оподаткування, списки
робітників, табелі обліку роботи, відомості на видачу продуктів. Трудові
общини існували до часу визволення області від окупантів.
В архіві знаходяться на зберіганні 319 фондів трудових общин. З метою
полегшення користування ними створено об’єднані архівні фонди (ОАФ).
В основу створення ОАФ покладено принцип однорідності цільового призначення трудових общин та їх місцезнаходження. Водночас здійснено
вдосконалення описів та редагування заголовків.
Трудові общини Веселинівського району Березівського повіту –
ф. Р-1744, 138 од. зб., 1941–1943 рр.
Звіти, акти про наявність і рух худоби, здавання молока окупаційним
військам; акти, накладні, відомості на видачу зернопродуктів членам общин,
картки розподілу врожаю (укр., рос. мови).
Трудові общини Великоврадіївського району Голтського повіту –
ф. Р-2512, 491 од. зб., 1941–1944 рр.
Накази повітової префектури і претури району; плани посівних та збиральних кампаній, звіти про хід польових робіт, збір врожаю; табелі обліку
роботи членів общин; відомості та акти на реквізовані окупантами худобу,
продукти; акти інвентаризації майна та худоби; списки членів общини та
відомості про видачу їм продуктів (укр., рос. мови).
Трудові общини Голтського району Голтського повіту –
ф. Р-2540, 600 од. зб., 1941–1944 рр.
Накази і розпорядження претури району про виконання селянами трудової
та податкової повинностей; відомості про стан тваринництва, посівів, хід
© Л. Окорокова, 2005
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збору врожаю; інвентарні відомості та акти обліку сільськогосподарського
реманенту, реквізованих у населення району продуктів, птиці, худоби; списки членів общини, поліцейських, старост; відомості на видачу продуктів;
табелі обліку роботи (укр., рос. мови).
Трудові общини Доманівського району Голтського повіту –
ф. Р-2383, 614 од. зб., 1941–1944 рр.
Протоколи загальних зборів членів трудобщин; журнали обліку худоби,
сільськогосподарського реманенту; відомості й акти про оподаткування
населення, про реквізицію окупантами великої рогатої худоби, птиці, сільгосппродуктів, теплого одягу; списки членів общин, інвентарні описи майна
трудових общин (укр., рос. мови).
Трудові общини Кривоозерського району Голтського повіту –
ф. Р-2574, 1085 од. зб., 1941–1944 рр.
Накази і розпорядження претури Кривоозерського району; статистичні
дані про стан трудових общин; відомості про хід польових робіт, стан
тваринництва, рух продуктів на складах та відомості про їх видачу; акти
реквізиції в населення великої рогатої худоби, птиці, теплого одягу для окупаційних військ; списки мешканців, табелі обліку роботи, списки платників
податків (укр., рос. мови).
Трудові общини Мостівського району Березівського повіту –
ф. Р-2469, 372 од. зб., 1941–1944 рр.
Розпорядження претури району про трудову та податкову повинність;
акти і зведення про хід сівби, польових робіт, наявність зернопродуктів, стан
тваринництва; протоколи зборів членів трудобщин; акти обліку реманенту,
продуктів, худоби, реквізованих у населення; відомості на видачу продуктів
членам трудобщин, табелі обліку їхньої роботи, особові рахунки; списки
членів общин на оподаткування (укр., рос. мови).
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Розпорядження Мостівської претури старостам сільгоспуправ, старшинам
трудобщин про проведення посівних робіт. 22 березня 1943 р.
(Держархів Миколаївської області (далі назва архіву не зазначатиметься),
ф. Р-2469, оп. 1, спр. 93, арк. 4)

307

308

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

Відомості з обліку худоби й птиці
в господарствах членів трудової общини № 3
станом на 1 серпня 1943 р. (ф. Р-2419, оп. 1, спр. 359, арк. б/н)
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Список господарств, зобов’язаних здати податок птицею. 4 вересня 1943 р.
(ф. Р-2419, оп. 1, спр. 359, арк. б/н)
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Список громадян, які сплатили церковний податок. 1943 р.
(ф. Р-2419, оп. 1, спр. 359, арк. б/н)
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Довідки, видані громаді села Бурилове,
про здавання для румунської і німецької армій худоби, птиці, продуктів
харчування. 1943 р. (ф. Р-2574, оп. 1, спр. 84, арк. 5, 9).
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Акт завідувача Маринівського скотопункту про роздавання членам общини хворих
поросят (“рахітиків і заморишів”) “для списання такових”. 20 січня 1943 р.
(ф. Р.-2383, оп. 1, спр. 389, арк. 15).

Наказ Мостівської претури старшині трудобщини № 1 с. Грибоносове
про видавання жандармам на честь свята Пасхи по 10 шт. яєць
і по одній курці на особу. 24 квітня 1943 р.
(ф. Р.-2469, оп. 1, спр. 84, арк. 100)
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Лист Мостівської претури старшині трудобщини № 1 с. Грибоносове
про вивезення з общини 40 підвод кукурудзи
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ОКУПАЦІЯ ОЧИМА ДІТЕЙ
(фонд Держархіву Миколаївської області
“Колекція контрольних робіт
учнів шкіл м. Миколаєва”)
Фонд Р-3043 Держархіву Миколаївської області складають десять справ
із творами учнів десяти шкіл, які було написано в червні–липні 1944 року
за темою “Що я пережив у період німецько-фашистської окупації”. Ці
твори – свідчення очевидців подій, яким у 1941 р. було по 13–15 років. Два
з них публікуються нижче.
Публікацію підготувала М. МЕДЧУК
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В. МАРЧЕНКО
ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ЧАСІВ ОКУПАЦІЇ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(1941–1943)
Тривалий час документи установ, які діяли під час окупації Сумської
області, знаходилися на таємному зберіганні. Нині вони стали доступними
для дослідників. Дані джерела дають уявлення про те, яким був окупаційний
режим на цих теренах.
При ознайомленні з документами, створеними під час окупації області,
на перший погляд може здатися, що нацисти прийшли сюди саме господарювати, а не завойовувати. Тут майже не зустрічається свідчень про криваві
події, які розгорталися на території краю, а просто йдеться про життя, що
йшло своїм плином: видавалися розпорядження, постанови про методи кращого господарювання на землі, велася заготівля продуктів харчування, не
припинялося навчання в школах, проходило культурне життя.
Органи управління на окупованій території. Уже в серпні 1941 р.
нацистська армія підступила до Сумської області, і почалося поступове
завоювання її території, а 19 жовтня Сумщина була повністю окупована.
Окупаційний режим тривав тут два роки; лише 19 вересня 1943 р. був
звільнений останній населений пункт.
Сумська область була включена окупантами до так званої військової
зони, яка цілком перебувала під владою німецького військового командування. Це визначалося близькістю фронту, а також тим, що область уже з
перших днів війни була охоплена полум’ям партизанської війни.
На початок війни, у 1941 р., Сумська область складалася з 31-го району.
Німці ж намагалися ввести свій адміністративно-територіальний поділ,
згідно з яким Сумщину передбачалося поділити на 8 гебітів (округів), до
яких мали входити райони:
1. Ворожба (Путивль, Буринь, Улянівка);
2. Глухів (Есмань, Шалигине);
3. Конотоп (Кролевець, Дубов’язівка);
4. Лебедин (Штепівка, Синівка);
5. Охтирка (Тростянець, Грунь, Велика Писарівка);
6. Ромни (Сміле, Талалаївка, Глинськ, Липова Долина, Недригайлів);
7. Суми (Хотінь, Миропілля, Краснопілля);
8. Шостка (Ямпіль, Середина-Буда, Новгород-Сіверський)1.
Оскільки воєнні дії у 1941–1943 рр. проходили неподалік від території
краю, цей поділ уведений не був.
На захопленій території діяв німецький окупаційний апарат, якому
допомагали новостворені органи місцевого управління. Округами керували
гебітскомісари, управління великих міст очолювали штадткомісари, а невеликих – ортскомісари. “Зі звільненням України Німецькою Армією вся
влада перейшла до рук Німецького Командування, Україна управляється
© В. Марченко, 2005
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українським народом, але вищий контроль провадять німецькі установи.
Власне управління країни українцями вимагає діяльності, порядку та твердих
переконань. Передусім повинні бути забезпечені інтереси Німецького
війська”, – повідомлялося старостам усіх районів2.
На території Сумщини були створені місцеві органи управління, які
повністю були підпорядковані німецькому командуванню: міські, районні,
сільські, общинні управи. На чолі міських і районних управ стояли голови
управ, бургомістри керували громадами (общинами), в які входило кілька
сіл, а в селах призначалися старости.
Начальники міськрайуправ відповідали за всі підлеглі їм місцеві
заклади, господарство, за “спокій і безпеку” на підпорядкованій території,
займалися заготівлею продуктів для рейху. Міські та районні управи
складалися з відділів, спрямованість роботи яких визначалася за їхніми
назвами. У Ромнах з 1 січня 1942 р. діяла міська управа, яка відала всіма
адміністративними та господарчими справами і мала таку структуру:
– промисловий відділ, який керував усією промисловістю м. Ромни
(планування, організація нових виробничих закладів, постачання
сировини та матеріалів підприємствам, розгляд та затвердження
відпускних цін);
– торговельний відділ, що керував заготівлею, збутом та розподілом
продукції, виробленої підприємствами міськуправи;
– відділ охорони здоров’я, якому підпорядковувалися лікувальні заклади міста;
– відділ освіти, що відав шкільною культосвітньою справою міста;
– відділ благоустрою та житло-орендний відділ;
– ремонтно-будівний відділ, що керував і провадив усі ремонтні та
будівельні роботи в місті;
– транспортний, фінансовий відділи, відділ зв’язку та ін.3
Другою за значенням особою органів місцевого управління був
бургомістр, який відав усіма справами на своїй території. Бургомістри
контролювали кількість мешканців на ввіреній їм території, стежили за
своєчасним надходженням усіх податків, мали “всіляко підтримувати вербування робочої сили в Німеччину”; “обов’язком і виявом подяки кожного
бургомістра і сільської громади було утримання в чистоті й порядку могил
німецьких солдатів”4.
Нижчою інстанцією місцевого управління була сільська управа на чолі
зі старостою, якого призначав бургомістр. В інструкції про порядок ведення
справ у сільській управі зазначено: “Сільська управа є державна установа,
що з доручення німецького командування здійснює адміністративну владу
на селі”5. До штату сільської управи входили: староста, писар, старший
поліцейський, два поліцейських, сторож-прибиральник6.
Органи місцевого управління діяли в умовах повної підконтрольності
й залежності від німецьких адміністративних і поліцейських органів. У
німецькому апараті управління вживаною була лише німецька мова. Так,
при звертанні із різних питань до Українського сільськогосподарського
допоміжного бюро по Сумській області всі листи мали перекладатись
німецькою мовою та стверджуватися підписом і печаткою в німецького
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районного сільськогосподарського правителя7. Хоча в адміністративному
розпорядженні зазначалося, що державною мовою була “німецька і українська, але не руська”8.
Порядки окупаційної влади. Після окупації області нові правителі
почали вводити свої порядки. Зразу ж був виданий наказ про введення
комендантської години, згідно з яким населенню заборонялося “перебувати
на вулиці з 18 години вечора до 6 години ранку. Хто з’явиться на вулиці
раніше вказаного часу – буде заарештований” 9 . Заборонялося також
освітлювати кімнати у вечірні години.
Усе населення проходило обов’язкову реєстрацію. Старости та бургомістри вели облік людей, реєстрували вибулих і прибулих. Місцевим
жителям “понад 16 років життя” видавалися тимчасові посвідчення, які
вони мали весь час носити при собі. Такий порядок був уведений для
полегшення нарахування і стягнення подушного податку. Згідно з розпорядженням Головнокомандувача воєнної області від 23 жовтня 1941 р.
“кожний працездатний житель є платником подушного податку. Подушний
податок стягується для покриття дефіцитів і встановлюється в розмірі 5-ти
карбованців у місяць”10.
Для забезпечення нормального життя та праці установ, організацій,
управління селами, лікувальної та ветеринарної мережі на 1942 р. був
уведений подвірний податок із сільського населення. Нарахування подвірного
податку проводилося залежно від кількості працездатних і непрацездатних
членів сім’ї в розмірі 100–600 крб. із селянського двору11.
Старости сіл і бургомістри відповідали за благонадійність населення
на ввіреній їм території, для чого складалися списки мешканців. Перший
список – “благонадійних”, тих, за кого староста міг поручитися, до другого
списку заносилися комуністи, кандидати в члени партії, воїни Червоної
армії, активісти; до окремого списку вносили прізвища євреїв (з позначкою
“є”) або іноземців (з позначкою “і”)12.
На облік бралася вся живність, наявна в населення. У селах старости
складали відомості про кількість птиці, поголів’я худоби станом на 1-е
число кожного місяця. Згідно з цими списками затверджувалася кількість
продукції, яку кожен житель повинен був здати на користь нових “хазяїв”
зі свого господарства.
Каральні органи. Система судочинства. Для забезпечення спокою
на окупованій території створювалися каральні органи, поліцейські
формування. Український народ активно залучали на службу німецькій
армії. “Поняття “міліція” походить від комуністичних часів і тому його не
треба вживати ні письмово, ні усно”13. Замість неї для охорони порядку
створювалася караульна служба та допоміжна поліція. Каральним органом була також охоронна поліція, яка підлягала міським і польовим
комендатурам і контролювала в’язниці й табори. При прийомі молоді до
охоронної поліції ставилися такі вимоги: зріст не менше 1,65 м, здорові
й сильні, гарний характер і бездоганне минуле14. Усі чоловіки від 17 до
30 років підлягали перевірці щодо їх здатності для служби в допоміжних
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загонах німецької армії “Гіві”. Допущені до служби місцеві жителі постійно
перевірялися таємною поліцією чи службою безпеки і завжди перебували
під контролем.
Уведена система окупаційного законодавства і судочинства спиралась
на суди, які були придатками каральних органів. Кримінальні злочини
неполітичного характеру розслідувалися місцевими комендатурами.
Нескладні цивільні справи розглядались у так званих мирових судах. У
зв’язку з припиненням роботи судів, судових слідчих і судовиконавця у
м. Суми при Сумському бургомістрі було утворено судову комісію для
розгляду судових справ і відділ правових актів, який займався оформленням
і засвідченням угод і актів громадянського стану15. Головне керівництво
судовими установами належало голові Сумського касаційного суду. З
часу вступу німецьких військ, з 10 жовтня 1941 р., на території м. Суми та
Сумської області діяли тимчасові правила про підсудність і порядок розгляду
судових справ 16. До суду притягувалися громадяни за переховування
партизанів, за хуліганство, прострочення перепустки, неблагонадійність,
причетність до партії, за забій худоби.
Політика примусової праці. Складовою частиною діяльності окупаційного режиму була політика примусової праці. Вже у листопаді 1941 р., з
метою виявлення наявності робочої сили, при комендатурах поліції у містах
утворювались управління робочої сили, які керували біржами праці17. Часто
робота бірж праці була далекою від організації вільного найму, а зводилася
до здійснення примусової реєстрації і використання робочої сили шляхом
застосування штрафів, ув’язнень, конфіскації майна, тілесних покарань.
Усі громадяни віком від 18 до 50 років були зобов’язані зареєструватись
при дільничних конторах біржі праці, одержати робочу картку і щодня
відмічатися в конторі (до одержання постійної роботи). За ухилення від
реєстрації та роботи жорстоко карали.
Окупаційна влада докладала чимало зусиль для введення трудової
повинності на загарбаній території. Із серпня 1941 р. на окупованих
територіях діяло розпорядження про загальну трудову повинність для людей
віком 18–45 років. А в лютому 1943 р. “для скорейшего окончания борьбы
издан вождем А. Гитлером” Закон про трудову повинність у прифронтовій
полосі, згідно з яким усі жителі віком від 14 до 65 років залучались на роботу
й за межами зайнятих областей18. У “запрошенні” на роботу вказувалось:
“Одеяло, летнюю и зимнюю одежду, обувь, котелок, ложку, нож, вилку
Вы обязаны взять с собой. Нарушение вашего рабочего обязательства
влечет за собою суровое наказание”19. Використовували також дитячу
працю. На торфорозробки № 5 у Конотопському районі було направлено
“патронированные дети”, яких мали використовувати на видобування торфу.
За порушення порядку та дисципліни винного утримували в підвалі20.
Окупаційна влада проводила набір робочої сили для праці в Німеччині.
Було розгорнуто пропагандистську кампанію, щоб налагодити масовий
добровільний виїзд. Німецькі агітатори намагалися спокусити людей всілякими благами, котрі начебто очікують їх у Німеччині: високими заробітками, кращими умовами праці та відпочинку, набуттям цінних спеці-
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альностей і кваліфікації. Старостам і бургомістрам давали заявку на кількість людей, яких потрібно було відправити на роботу. Направленню до
Німеччини підлягали всі працездатні чоловіки й жінки віком від 15 до
50 років. Часом були потрібні працівники для промислових підприємств,
сільського господарства, або дівчата й жінки 16–30 років, які могли б
виконувати домашню роботу в німецьких сім’ях. Населенню надсилалися
“запрошення”.
Коли ж бажаючих добровільно їхати на роботу не було, застосовувалися
примусові методи: конфіскація майна, худоби, арешт, розстріл. Накази та
розпорядження про вербування робітників обов’язково закінчувалися так:
“До осіб, які не будуть підкорятися та відмовляться від вербовки, треба
буде вжити заходи, які вказані в наказі комендатури, а саме: відбирання
всіх харчових продуктів у цілого сімейства, грошовий штраф батьків та
позбавлення права на одержання землі”21. Рекомендувалось у виділених
для поїздки до Німеччини осіб зразу ж відбирати паспорти або відповідні
документи22. “Піклувалася” нова влада і про сім’ї робітників, які виїхали
до Німеччини. Вони мали право одержувати щомісячну грошову допомогу
в розмірі 130 карбованців (з адміністративного розпорядження)23.
Сільське господарство за часів окупації. На Сумщині вже з перших
днів окупації нацисти почали прибирати до рук сільськогосподарську галузь.
Вони принесли на завойовану територію власні методи господарювання.
У постанові німецького військового командування від 30 грудня 1941 р.
зазначалося: “Зразу зі вступом німецьких військ українське селянство
стало по-новому працювати”24. У наказах і розпорядженнях вимагалося
негайно вжити заходів до найшвидшого завершення обмолочування зерна,
при потребі – організувати молотьбу ціпами, вчасно закінчити збирання
коренеплодів. Були відбудовані й відновили свою роботу заготівельні
пункти. Встановлювався план обов’язкової здачі на заготпункти сільськогосподарських культур з метою утворення посівних, харчових, страхових і
фуражних фондів. Невиконання плану в зазначений термін розцінювалося
як злочин.
У лютому 1942 р. був уведений Закон про новий земельний лад,
згідно з яким усі колгоспи були перетворені на громадські господарства.
“Громадське господарство – це переходова форма сільськогосподарського
виробництва від більшовицького колективного господарства до нових
форм господарювання. Громадські господарства працюють за напрямними
німецької влади. Земля громадських господарств обробляється гуртом.
Держання худоби членами громадських господарств не підлягає ніяким
обмеженням. Присадибна земля стає приватною власністю селян та
звільняється від податків. На прохання селян можна збільшувати її
розміри”25. У громадських господарствах уся робота розцінювалася за
трудоднями. Були встановлені норми трудоднів на рік: чоловіки повинні
були виробити 150 трудоднів, жінки – 100, підлітки та люди від 60 років –
30. За небажання працювати у громадському господарстві накладався штраф
у розмірі 100 крб.26 Загалом, штрафи й податки були улюбленим методом
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німецького керівництва збільшення казни. Податки стягували з усього,
штрафи платили за найменшу провину.
Селяни наділялися землею для одноосібного користування й об’єднувались у хліборобські спілки. Для забезпечення догляду за громадськими
господарствами та хліборобськими спілками райони були поділені на
дільниці, які йменувалися опорними пунктами. Ними керували німецькі
офіцери.
Для керівництва роботою сільського господарства було створено
Українське допоміжне сільськогосподарське бюро по Сумській області, в
районах діяли районні допоміжні бюро.
З приходом німців усі млини було зачинено, тільки за розпорядженням
німецького керівництва можна було змолоти зерно, за що стягувалася плата
в вигляді мірчука в розмірі 10–15 % від ваги зерна. Мірчук здавався на
пункти “Заготзерно” за ціною 70 крб. за 1 центнер27. Роботою млинів відало
створене 1 листопада 1942 р. Центральне управління сільськогосподарських
млинів Сумської області28.
Німецьке керівництво стимулювало розвиток свинарства: “Кожний
селянський двір чи окрема родина має право розводити в своєму господарстві необмежену кількість свиней, але в такому розрахунку: одну
голову вигодувати для власних потреб, а одну здати державі29. Заздалегідь встановлювалися плани не тільки посівів, але й урожайності
сільськогосподарських культур. Додавався навіть план парування сільськогосподарських тварин: “В течение случного сезона с 15 апреля по 1 августа
1942 г. общине надлежит случить 22 конематок”30.
Німці вимагали господарського ставлення до сільськогосподарського
реманенту та машин: “Усі сільгоспмашини та знаряддя повинні бути
очищені і сховані в криті приміщення, щоб вони не псувалися від непогоди.
Німецьке керівництво такого ганебного стану не терпить”31.
З початком окупації були негайно відбудовані заготівельні пункти:
хлібні – “Заготзерно”, скотозаготівельні – “Заготскот”, птахоферми,
пункти для заготівлі сіна й соломи – “Заготсіно”. Сумська обласна контора
“Заготскот” розпочала свою діяльність з 1 грудня 1941 р. Вона займалася
прийманням усіх видів живності, відгодівлею свиней, організовувала
заготівлю кормів для худоби та птиці. В Сумській області під час окупації
діяла 31-ша районна заготівельна контора32. Населення окупованої території
було зобов’язане виконувати поставки, встановлені органами влади.
Плани здавання постійно збільшувалися. На адресу керівників районів,
старост сіл ішли вказівки: “Ви повинні здати до 26 грудня 1941 року
на Лебединський “Заготскот” 162 штук гусей від громадян. До 4 січня
1942 року здати на “Заготскот” 11 голів свиней середньою живою вагою
1 голови 80–100 кг”33. “По распоряжению Немецкого военного командования
предлагается Вам в срок представить на скотобазу “Заготскот” в г. Ямполь
коров для продовольствия армии”34. Усі розпорядження про постачання
сільськогосподарської продукції та тварин обов’язково закінчувалися
фразою: “Зобов’язання по поставках, предписані державою, повинні
неухильно виконуватися, і той, хто буде саботувати їх виконання, буде
покараний, а продукція буде вилучена примусово”35.
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Для потреб німецьких збройних сил у населення вилучали велику
рогату худобу, коней, свиней, птицю, продукти тваринництва. Вилучення
живності проводилося передусім у сімей партизанів, членів та кандидатів
у члени партії, колишніх активістів. Керівництво сільським господарством
обіцяло відшкодувати вартість зданої продукції, складалися навіть відомості
на виплату, але все це залишилося на папері.
У фонді Сумського районного земельного управління є заяви громадян
про конфіскацію худоби: “Король Федор Дмитрович у 1942 р. в серпні
місяці здав власну корову для німецької армії. Під час переходу німецьких
військ в березні 1943 р. забрали німецькі войська теля, коня і кабана, де я
остався без нічого”36.
Селяни не мали права для власних потреб забити вигодувану ними ж
свиню чи курку, потрібно було брати дозвіл на це в керівників агропунктів.
Але дозволи на забій живності видавалися селянам та робітникам “з умовою
здачі до Заготскоту однієї годованої свині такої ж самої ваги”37. Торгівля
продуктами харчування на базарі дозволялася в разі, якщо “на руках буде
довідка від старшини села, що державні поставки з продуктів виконані”38.
Після такої “добровільної” допомоги “визволителям” у господарствах
почало гостро не вистачати коней та робочих волів для проведення
посівної кампанії 1942–1943 рр. “Весняна посівна кампанія цього року
(1943) буде мати велике затруднення”39. Тому пропонувалося землю копати
вручну, а також “привлечь к работе в период весенних работ всех коров за
исключением высокопродуктивных. Для упряжной работы на полях коров
приучать в период зимы”40.
Після вторгнення нацистів на територію області всі ріки, озера, ліси
й поля “з їхніми індустріальними підприємствами, живим і мертвим
реманентом” були проголошені “власністю німецької держави”41. Рибальством займалися лише спеціальні товариства, яким конторою “Заготскот”
був встановлений план заготівлі риби. Полювати дозволялося лише
німецьким військовим. “Населення може користуватися в лісі лише відкритими громадськими шляхами”42.
Промисловість Сумщини в період окупації. Перетворюючи економіку
Сумщини, та й усієї України, на додаток німецької промисловості, окупанти й не збиралися відбудовувати та вводити в дію великі заводи.
Робилися спроби пуску лише тих підприємств, які були потрібні для
ремонту воєнної техніки або були зв’язані з добуванням сировини, виробництвом напівфабрикатів та харчових продуктів. Підприємства, які не
було евакуйовано, перелаштовувалися на випуск продукції для німецької армії. На всіх промислових підприємствах був установлений восьмигодинний робочий день, а в суботу – на дві години коротший. Робота
починалась о сьомій годині ранку і тривала до чотирьох годин дня за
офіційним берлінським часом43. Німецький керівник підприємства був
головним наглядачем над підприємством. З українського боку призначався
управляючий виробництвом; допомагав йому виробничий староста, який
був ніби посередником між керівником підприємства і штатом трудящих44.
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Усі підприємства області підпорядковувалися німецькому командуванню,
були переведені на воєнний лад.
На підставі наказу по Управлінню місцевої промисловості Конотопської
міської управи від 27 вересня 1941 р. на основі сировинної бази і районної
контори “Заготживсировина” був створений Конотопський шкіряний
завод у складі овчинного, шкіряного, валяльного, чесального, канатного,
повстяного цехів. Через брак спеціалістів керівником валяльного цеху був
призначений військовополонений Пащенко45. Конотопський шкірзавод
виробляв продукцію виключно для потреб німецької армії.
Німцям було дуже важко воювати в умовах суворої української зими.
Цей відомий факт підтверджується документами. 1 січня 1942 р. комендатура
м. Конотоп видала наказ про термінове постачання вояків німецької армії
теплим одягом: “Провести вичинку всіх шкір і пошити з них тулупи,
конфіскований вовняний товар вжити на виготовлення зимової одежі, в
першу чергу чулок, рукавиць, шлемів, наушників, шарфів. Всі вищезазначені
речі хоча б у самому спрощеному вигляді були у найкоротший термін
представлені у розпорядження армії”46. При шкіряному заводі в м. Конотоп з
цією метою в короткий термін було створене виробництво в’язаних виробів
(трикотажний цех)47. Німецьке командування розпорядилося зібрати в
населення теплі речі (у добровільно-примусовому порядку). Кожухи, ватні
суконні пальто, ватні штани, валянки передусім забирали в комуністів,
активістів більшовицької влади. За добровільну здачу речей видавалася
премія: тютюн і горілка48.
Харчова й переробна промисловість працювали для задоволення потреб
німецької армії. У Ромнах у період окупації працювали підприємства харчової промисловості (сушильний, м’ятний, пивний, маслозаводи, пекарні), підприємства легкої промисловості (взуттєва, ткацька, галантерейна
фабрики), промислові підприємства (механічний, лісопильний, цегельні
заводи)49. Усі підприємства виконували воєнні замовлення. На маслозаводах
виробляли незбиране молоко, вершки, казеїн, масло, сироватку, різні сири:
“Бакштейн”, “Тильзит”, голландський50. Роменський м’ятний завод почав
роботу 16 вересня 1941 р., спеціалізувався на виготовленні м’ятного масла51.
У Глухові для задоволення потреб німецької армії в харчуванні відновив
свою роботу колишній засолзавод “Плодовоч”. Продукція (огірки, помідори
солоні, капуста квашена, томат-пюре, повидло, пиво, яблука мочені) в
основному реалізовувалася військовим частинам52. Спеціальні підприємства
займалися переробленням зернових і бобових культур. За розпорядженням
німецького керівництва “для снабжения воинских частей вырабатывается
70 % пшеничная мука и 80 % ржаная мука. Для населения разрешается
молоть пшеничную и ржаную муку только 95 %. Отруби, отходящие при
помоле пшеницы и ржи, применяются как фураж для лошадей и отпускаются непосредственно воинским частям. Ячмень перерабатывается
только для изготовления кофе-суррогата для нужд воинских частей и
для снабжения германских подданных. В целях пивоварения ячмень
может перерабатываться только по разрешению РКУ (Рейхскомісаріат
України. – Авт.). Овес может перерабатываться на пищевой продукт
также только для воинских частей по разрешению РКУ. Просо и гречиха
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перерабатываются для нужд воинских частей и для снабжения населения.
Переработка кукурузы производится только по особому разрешению РКУ
на крупу для нужд воинских частей. Отходящая при этом кукурузная мука
может быть предназначена для снабжения населения. Шелушить горох
или перерабатывать на крупную гороховую муку можно только для нужд
воинских частей”53.
Під час окупації пекарні випікали хліб для німецьких військових частин
та населення. Часто хліб, призначений для споживання місцевими жителями,
не можна було їсти навіть голодному. Ось результати аналізу такого
хліба, зробленого лабораторією Сумської обласної санстанції: “Окраска
бледножелтая, неравномерная, мякиш неэластичен, на ощупь липкий, без
постороннего запаха, при разжевывании ощущается незначительный хруст
на зубах, кислый вкус”54. За якістю печеного хліба стежив обласний філіал
Хлібопекарської Спілки.
Банківська система. Складовою частиною окупаційного економічного
апарату були банки, які кредитували й здійснювали банківське обслуговування
торговельних і промислових підприємств. Нові господарські банки відкривалися замість місцевих контор і відділень Держбанку СРСР. Банки
виконували фінансові операції: приймали вклади від організацій, підприємств
і приватних осіб, надавали короткотермінові кредити підприємствам,
проводили безготівкові розрахунки за дорученням клієнтури.
На початку 1942 р. був створений господарський банк у Сумах
шляхом злиття всіх існуючих у Сумській області банків в один. У деяких
населених пунктах області (Буринь, Велика Писарівка, Глухів, Краснопілля,
Миропілля, Ромни, Хотінь) відкривалися відділення господарського банку.
Керуючий Великописарівською філією господарського банку повідомляв,
що німецькі війська вступили до с. В. Писарівка 18 жовтня 1941 р., держбанк
евакуювався 11 жовтня, готівки в касі не було, сільськогосподарський
банк відкрився 15 грудня 1941 р.55. До функцій банків входило: приймання
грошей на поточні рахунки, видача кредитів, зберігання цінностей56.
До банків вносили також плату за житло. З 1 квітня 1942 р. на окупованій території діяло Тимчасове положення про квартирну плату. Всі
квартири було поділено на категорії, за якими встановлювався розмір
квартплати. За високоякісні квартири з паровим опаленням, водогоном,
електрикою стягували 1 крб. 20 коп. за 1 кв. м. При наявності в квартирі
якоїсь з вигод була встановлена плата 1 крб. за кв. м. За квартири, які
потребували капітального ремонту, та приміщення підвалів, придатних
для житла, платили 30 коп. за кв. м. Великим сім’ям надавалася знижка на
квартплату. Не житлові приміщення (кухні, передпокої, коридори, ванни,
туалети) не оплачувалися. “За несплату квартирної платні в установлений
термін – нараховується пеня в розмірі 0,1 % за кожний прострочений день.
За несплату квартирної платні протягом 2-х місяців наймачі підлягають
виселенню в судовому порядку”57.
Усі підприємства, торговельні установи були зобов’язані здавати свої
щоденні виручки в банк на свої рахунки. За невиконання цієї постанови
винні жорстоко каралися58.
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У листі німецького керівника Господарського банку в Сумах до всіх
відділень госпбанку зазначалося, що Полтавська, Запорізька, частини
Київської, Дніпропетровської та Миколаївської областей були прийняті
Рейхскомісаріатом України. В цих областях з 14 жовтня 1942 року діяла
валюта в карбованцях і проводився обмін грошей. У Сумській області, як
і раніше, діяла валюта в рублях, тому тут був заборонений обмін рублів на
знаки Державної кредитної каси або карбованці59. “Знаки карбованцев не
являются в области восточнее Днепра законным платежным средством”.
Але господарські банки цих областей мали право обмінювати карбованці
на рублі або німецькі марки у співвідношенні: 1 карбованець = 1 рублю
або 10 карбованців = 1 марці60.
Табори для військовополонених. На території Сумської області були
влаштовані табори для військовополонених. Так, з листа до начальника
Ямпільського сільськогосподарського округу, датованого листопадом 1941 р.,
дізнаємося, що на території Ямпільщини був табір для військовополонених у
кількості 13 тис. осіб. Для харчування цих людей були залучені колгоспи61.
Такі табори були в Охтирці, Глухові, Конотопі та інших містах. Працю
військовополонених використовували на підприємствах, торфорозробках,
у сільському господарстві. Деяких кваліфікованих робітників відпускали з
таборів на місце роботи під розписку. Глухівське головне лісництво зверталося з проханням відпустити з табору військовополонених-ковалів для
обозної майстерні62. Багато військовополонених було залучено для праці
на торфорозробках. Раціон полонених, які працювали на торфорозробках,
складався з м’яса (15 г), хліба (300 г), круп (30 г), жиру (10 г), картоплі
(571), буряка (286), капусти (200), моркви (50), цибулі (25), огірків (50),
борошна (30) на добу63.
Боротьба з партизанами. На Сумщині вже з перших днів війни діяли
партизани, які наводили жах на окупантів. Саме тому загарбники приділяли
багато уваги боротьбі з ними. Так, уже в листопаді 1941 р. Лебединська
міська комендатура зверталася до населення: “Всі захоплені партизани будуть
прилюдно повішені. Всі села та двори, в яких партизани міститимуться, або
в яких вони одержуватимуть харчування, будуть покарані через відбирання
млина, спалення домів, розстріл заложників та повішення співучасників
партизанів”64. У Великій Писарівці в березні 1942 р. за допомогу партизанам
були страчені мирні жителі (23 особи)65. Партизани дуже дошкуляли
нацистам своїми нападами. У фонді Шосткинського районного управління
Української допоміжної охоронної поліції є інформація про збитки, завдані
партизанами на шляху їх слідування. “В хуторе Дедовщина они ограбили
полицейских и старост, забрали все имущество, взято людей под силой
оружия. 31 октября 1942 года в с. Лушники во время боя с партизанами был
убит полицейский Андрущенко Григорий. Ними были подложены мины,
при взрыве которых убиты полицейские и модьяры. Разгромили квартиры
полицейских и старост”66.
Освіта. Культурне життя. Під час окупації не припинялась робота шкіл.
За проведенням освітньої роботи серед молоді стежила обласна організація
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“Просвіта”, в районах діяли районні відділи пропаганди і просвіти. Всі діти
шкільного віку мали відвідувати школу: навчання у школах дітей віком
7–11 років було обов’язковим. На батьків, діти яких не ходили на заняття
без поважних причин, накладався штраф до 300 крб.67 За розпорядженням
ортскомендатури від 10 жовтня 1942 р. влаштовувалися п’ятикласні елементарні школи “із всякого рода спеціальностей”, пов’язані з вивченням
історії, географії, релігії68. Були вказівки від німецького керівництва про
створення спеціальних шкіл і залучення до них молоді. Так, за дозволом
німецького командування було відкрито Сумську сільськогосподарську
школу (біля Веретенівки). На навчання приймалися лише хлопці віком
16–20 років, навчання було безкоштовним69. Буринська районна управа
повідомляла, що при Миколаївському цукровому заводі є можливість
влаштувати сільськогосподарську школу з відділами “полеводства, огородничества и животноводства” та відкрити ремісничу школу з токарнослюсарним, столярним відділами та відділом шиття та рукоділля70.
Час від часу видавалися нові розпорядження: про тимчасову заборону
викладання Закону Божого, історії та географії в початкових школах і
гімназіях, про введення релігійно-морального навчання по одній годині
на тиждень у 5–10 класах, про відведення більшої кількості годин для
викладання німецької мови замість інших іноземних.
За розпорядженням німецької влади у культосвітніх закладах вилучалася
радянська політична література. Йдеться про твори Леніна, Сталіна,
К. Маркса, Ф. Енгельса, твори А. Головка “Пилипко”, “Пісні юності”,
В. Катаєва “Белеет парус одинокий”, П. Тичини “Поезії”, драматичні
твори О. Корнійчука. З шкіл були вилучені підручники з географії,
історії СРСР, російської та української мови, задачники, українські підручники для малоосвічених, журнали “География в школе”, “Юный коммунист”, “Советская педагогика”71. Із широкого вжитку вилучалася вся
“більшовицька” література, за винятком підручників з геометрії, фізики,
алгебри та хімії. За невиконання цього розпорядження встановлювався
штраф у 5 тис. карбованців.
Зібрані таким чином книжки використовувались як писальний папір,
для обгортання, виготовлення пакетів для ліків тощо72.
В період німецької окупації в області працювали музеї, бібліотеки,
історичні архіви, друкувалися газети.
З пропагандистською метою на території Сумщини в 1941–1943 рр.
видавалися газети. Після зайняття міста Ромни був виданий наказ по
магістрату про початок видання газети “Відродження”, перший номер якої
планувалося випустити 25 листопада 1941 р. У Сумах видавалася газета
“Сумський вісник”, у Конотопі – “Визволення”, в інших містах також виходили свої друковані видання. У пресі друкувалися розпорядження й накази
керівних органів влади, вказівки для бургомістрів, старост, повідомлення
з фронту, оголошення73.
Для розваг німецького війська у грудні 1941 р. було вирішено організувати в м. Ромни єдиний музично-драматичний театр, взявши за його
основу капелу імені Леонтовича і об’єднавши всі мистецькі сили, що досі
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працювали в Ромнах по відокремлених мистецьких об’єднаннях74. У театрі
ставилися вистави українських драматургів: оперета “Сорочинська ярмарка”
за М. Старицьким, опера “Наталка-Полтавка” за І. Котляревським, комедія
“Шельменко-денщик” за Г. Квіткою-Основ’яненком, виступав хор імені
Леонтовича з українським репертуаром75.
У Сумах за часів окупації діяв український драматичний театр.
Міські управи опікувалися також долею архівів. Так, з річного звіту про
діяльність Роменського історичного архіву за 1942 р. дізнаємося, що архів
спочатку містився у Вознесенській церкві, пізніше, як відділ краєзнавчого
музею, був переведений до Олександрівської церкви. Архів не мав свого
приміщення, штату та бюджету. З 1 січня 1942 р. архів було виділено зі
складу музею в окрему установу при Роменській міській управі з окремим
бюджетом, штатом працівників, йому було надане окреме приміщення.
У напівзруйнованому будинку проводився ремонт, обладнувалось архівосховище. Архів займався видачею довідок: статистичного характеру –
установам, окремим особам – по запису актів громадянського стану76.
Окремою справою у Держархіві Сумської області зберігаються запити й
довідки про освіту, шлюб, народження, видані Роменським історичним
архівом за часів окупації області77. У фонді Роменського історичного архіву
відклалися бланки довідок, протоколів, договорів, актів і штампів різних
установ за 1941–1943 рр.
У листопаді 1941 р. було затверджено штатний розпис і фонд зарплати
Конотопського історичного архіву: директор, зав. архівосховищем, секретар,
тех. працівник, сторож. Приміщення архіву цілодобово охоронялося. Коли
ж будівля архіву була пошкоджена в результаті вибуху міни, за наказом
районного старшини були виділені кошти на ремонт даху для забезпечення
зберігання документів78.
У жовтні 1941 р. будівлю Вознесенської церкви у м. Ромни повернули
віруючим, а музею, який містився в цій споруді, було виділено інше приміщення. У церкві проводився ремонт, для церковних потреб були передані
деякі музейні речі: килим, доріжки, церковне начиння, Євангеліє 1636, 1746
років та інші книги XVII–XIX ст.79
Працівники музеїв і за тих часів піклувалися про збереження історичних
пам’яток для нащадків. У фонді Роменського музею зберігається звернення
директора музею до відділу благоустрою міста Ромни з проханням не
переорювати і не відводити під посівну площу “городище надзвичайної
наукової цінності (1901, 1906, 1926 рр.), яке знаходиться в урочищі Монастирище під м. Ромен”. У зверненні зазначалося, що “культура цього городища не має до цього часу собі подібної серед пам’ятників на Україні”80.
На тимчасово окупованій території працювали бібліотеки. Послугами
Сумської міської бібліотеки могли користуватися читачі від 16 років і
старші. Користування книжками було платне: за одну книжку слід було
заплатити 2 крб., за дві – 4 крб. щомісяця, за затримку книги стягували 10 копійок за день81. Керівники районів призначали відповідальних завідуючих
бібліотеками, які мали організувати збір книжок та збереження їх від
руйнування82.
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Німці влаштовували свята, виставки. Церковні свята відзначалися за
Григоріанським календарем. Неробочі дні під час війни були встановлені
тільки для найбільших свят – Великодня, Трійці та Різдва83.
Організовувалися свята на відзнаку “дня звільнення району від більшовицької навали”. У цей день старости мали збирати населення у школах
і роз’яснювати значення цього дня. По всіх школах проводилися вечірки
для молоді з танцями, музикою, співами84. Відзначали “дні врожаю”,
передавання землі у власність теж проводили як свято. До “Дня врожаю”
влаштовувалися виставки, на яких презентувалася німецька техніка85.
Святкували день народження “визволителя” – Адольфа Гітлера (20
квітня). Цей день широко відзначався у школах86.
Відзначалися також річниці від дня народження та дня смерті Т. Г. Шевченка. На вечорі, присвяченому 81-й річниці з дня смерті поета, був переінакшений вірш поета, де звеличувався Гітлер87.
Загалом у Державному архіві Сумської області збереглося чимало документів згаданого періоду – 355 фондів, 9020 одиниць зберігання. Це такі
фонди: органів влади, поліції; фінансово-податкових установ та банків;
органів управління промисловістю; установ та закладів сільського, лісового,
водного господарства; кооперативних, торговельних і заготівельних організацій; організацій охорони здоров’я, фармації, соціального забезпечення;
закладів освіти, пропаганди, інформації. Документи надають кожному
досліднику можливість зазирнути в минуле й створити власну думку про
події тих часів.
Держархів Сумської області (далі назва архіву не вказуватиметься), ф. Р-2171,
оп. 1, спр. 2, арк. 126.
2
Ф. Р-2792, оп. 1, спр. 1, арк. 62.
3
Ф. Р-2446, оп. 1, спр. 2, арк. 6–9.
4
Ф. Р-1978, оп. 1, спр. 1, арк. 381.
5
Ф. Р-2802, оп. 1, спр. 2, арк. 42.
6
Ф. Р-2094, оп. 1, спр. 1, арк. 52.
7
Ф. Р.-1947, оп. 1, спр. 2, арк. 47.
8
Ф. Р-2792, оп. 1, спр. 1, арк. 17.
9
Ф. Р-2172, оп. 1, спр. 1, арк. 16.
10
Ф. Р-2843, оп.1, спр. 790 а, арк. 158.
11
Ф. Р-2344, оп. 1, спр. 1, арк. 45.
12
Ф. Р-1972, оп. 1, спр. 2, арк. 41.
13
Ф. Р-2792, оп. 1, спр. 1, арк. 22.
14
Ф. Р-1829, оп. 3, спр. 6, арк. 1.
15
Ф. Р-1853, оп. 2, спр. 2, арк. 5.
16
Ф. Р-1902, оп. 1, спр. 75, арк. 7, 13–16.
17
Ф. Р-2446, оп. 1, спр. 2, арк. 3.
18
Ф. Р-2068, оп. 1, спр. 1, арк. 2.
19
Ф. Р-1961, оп. 1, спр. 1, арк. 109.
20
Ф. Р-2037, оп. 1, спр. 1, арк. 68.
21
Ф. Р-1971, оп. 1, спр. 4, арк. 91.
22
Ф. Р-1972, оп. 1, спр. 2, арк. 84.
1
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Ю. КОНИК
ОГЛЯД ФОНДІВ ХЕРСОНСЬКОГО ОКРУЖНОГО
КОМІСАРА І КОМІСАРА м. ХЕРСОНА ПЕРІОДУ
НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ
Переважна більшість документів періоду нацистської окупації України
(1941–1944) через гриф секретності тривалий час була недоступною для
об’єктивного наукового вивчення. Дозовані, “фільтровані” публікації в
офіційних збірниках документів слугували лише одній меті – показати
злочини окупаційної влади і боротьбу проти неї місцевого населення.
У 1989–1991 рр. було поетапно знято грифи “Таємно” із засекречених
документів періоду окупації України, які зберігаються в Держархіві
Херсонської області, таким чином відкривши їх для дослідників. Однак ці
фонди до сьогоднішнього дня залишаються малорозробленими, і далеко
не найменша перепона на шляху до їх серйозного вивчення – німецька
мова більшості з них. Як видається, найбільш інформаційно насиченими і
водночас найменш вивченими є фонди, яким присвячено даний огляд.
Ф. Р-1824 “Херсонський окружний комісар (гебітскомісар)” містить
2 описи, 293 одиниці зберігання. Хронологічні межі – 1941–1944 рр.
Частина документів надійшла із центральних державних історичних архівів
Української РСР (Київ, 1953) та Латвійської РСР (Рига, 1964), частина була
виявлена при розбиранні листівок окупаційного періоду у Херсонському
обласному держархіві (1964). Решта документів надійшла в 1957–1958 рр.,
безпосереднє джерело надходження не встановлено.
Ф. Р-1942 “Комісар м. Херсона (штадткомісар)” – це 1 опис, 66 одиниць
зберігання. Хронологічні межі – 1941–1944 рр. Документи надійшли на
державне зберігання в 1944 р., безпосереднє джерело надходження також не
встановлено. Частину документів було отримано з Центрального державного
історичного архіву УРСР (1964).
Загарбання Миколаївської і Запорізької областей, до складу яких на
початок війни входила територія сучасної Херсонської області, відбувалось
у серпні–жовтні 1941 р., сам Херсон було окуповано 19 вересня 1941 р.
Одразу після цього почалися створення нових органів влади і – уже
вшосте на південноукраїнських землях у ХХ ст. – зміна адміністративнотериторіального поділу. Правобережжя сучасної Херсонської області разом
з Кіровоградською, Миколаївською областями увійшло до Миколаївського
генерального округу (Generalbezirk Nikolajew). Лівобережжя Херсонської,
Запорізька область і Крим мали б увійти до генерального округу Таврія,
але фактично центр цього утворення знаходився в Мелітополі, а Крим
утворив самостійний генеральний округ (тому лівобережжя Херсонщини
могли позначати на картах частиною або Таврії, або Мелітопольського
генерального округу)1.
Миколаївський генеральний округ поділявся на південну й північну
групи округів (гебітів) на чолі з окружними комісарами. Південну групу
© Ю. Коник, 2005
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(A Süd) складали Вознесенський, Гайворонський, Миколаївський, Новобузький, Олександрштадтський (він же Великоолександрівський), Первомайський і Херсонський округи. До північної групи (B Nord) входили
Бобринецький, Долинський, Кіровоградський, Новомиргородський, Олександрівський і Олександрійський округи2. Округи поділялися на райони,
або крейси. Херсонський округ утворювали п’ять районів (крейсів): Бериславський, Білозерський, Калініндорфський (з 1943 р. – Великоінгулецький),
Снігурівський і Херсонський. Райони поділялися на орти з центрами у великих селах, до яких входило по кілька сільських управ. І, нарешті, сільські
управи об’єднували по кілька общинних господарств.
Вищу окупаційну владу в округах представляли генеральні комісари,
яким підпорядковувалися окружні комісари (Gebietskommissar), а тим, у
свою чергу, комісари міст (Stadtkommissar).
Херсонський округ очолював окружний комісар Вальтер Беренс3. Його
комісаріат складався з діловодної служби і восьми відділів: І* – загальний
(або головне бюро), ІІ – політики і пропаганди, ІІІ – управління, ІV –
фінансів, V – економіки, VІ – будівництва, VІІ – сільського господарства і
харчування, VІІІ – робітничої політики і соціальних питань4.
Адміністративним центром округу був Херсон, де вищу владу уособлював комісар міста Густав Маттерн5. До складу міського комісаріату входило три відділи: І – головне управління (бюджетне, касове і розрахункове
відділення, міський інспектор, канцелярський секретар, стенотипіст,
перекладач), ІІ – політичний, або відділ по роботі серед підростаючого
покоління, ІІІ – господарсько-технічний (господарський інспектор, міський
секретар, стенотипіст)6.
Для впровадження в життя наказів окупаційної влади були створені
органи місцевого управління, так звані українські допоміжні управління,
або адміністрації: міські управи на чолі з міськими головами (Bürgermeister), районні – на чолі з районними шефами (Rayonchef), сільські – на чолі
з сільськими старостами (Dorfschulz).
Хоча документи Херсонської міської управи і районних управ Херсонського округу як самостійні фонди на зберігання до держархіву не надходили, але вони частково відклалися в анотованих фондах у вигляді звітів,
доповідних записок, листування тощо, і це підвищує їхню унікальність
та цінність для дослідників. Фонд комісара м. Херсона містить особливо
багато документів Херсонської міської управи (Chersonischen Stadtverwaltung), а отже, з огляду на малодослідженість питання, вважаємо за доцільне
навести її структуру. Вона мала дев’ять відділів, цього разу без цифрових
індексів: головне управління (куди входили також відділ ЗАГС і землемірне
управління), фінансове управління, відділи культури й освіти, охорони
здоров’я, житла і будівництва, торгівлі (з 1 квітня 1943 р. перетворений
на торгово-продовольчу управу7), міського господарства, промисловості,
сільського господарства8.
* Назви відділів для зручності в діловодстві були зашифровані під цифровими
індексами. Так, аби не писати: відділ політики і пропаганди, ставили просто: Abt.
ІІ (тобто відділ ІІ).
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Районні управи мали приблизно таку саму структуру, як і міські. Документи управ Херсонського округу відклались у фонді окружного комісара
переважно у вигляді фінансових документів. Більше про діяльність цих
управ як інституту управління можна дізнатися з документів фонду Р-1501
“Районні управи Херсонщини”, який зберігається в держархіві й об’єднує
документи управ лівобережних районів сучасної Херсонської області. Хоча
вони і входили до складу іншого генерального округу, але їхні документи,
безумовно, є типовими.
Оскільки документи анотованих фондів практично не відображають
структури самих фондоутворювачів, можна застосувати лише галузеву схему
їх огляду. Одразу слід зауважити, що документи по кожній галузі, окрім
хіба що фінансової, навряд чи можуть створити цілісну картину діяльності
обох комісарів – вони надійшли на державне зберігання безсистемно, з
різних джерел та в різні роки, а тому мають логічні й хронологічні лакуни.
Проте й наявні документи містять багатий матеріал для різнопланових
досліджень.
У фондах відклалася значна кількість наказів, розпоряджень, директивних вказівок, циркулярів вищестоящих владних структур, Рейхскомісара
України, Миколаївського генерального комісара і самих фондоутворювачів
про організацію роботи промисловості, сільського господарства, транспорту,
зв’язку, банківської системи, введення нового земельного ладу і податкової
системи, мобілізацію матеріальних і людських ресурсів на потреби фронту,
співробітництво з місцевим населенням, вербування й відправлення його
до Німеччини та ін.
Детальніше зупинимося на розгляді масивів документів, що стосуються
впровадження в життя цих самих наказів і розпоряджень безпосередньо на
території м. Херсона і Херсонського округу.
Заслуговує на увагу розгорнута доповідь старшого інспектора м. Херсона Ернерта, який у вересні 1942 р. перевіряв діяльність херсонської
влади по всіх напрямках9. Оригінал доповіді було надіслано до м. Рівне,
Рейхскомісару України Еріху Коху, а копія лишилась у фонді комісара
м. Херсона. На початку документа дається стисла характеристика самого
міста. Зокрема, зазначено, що перед війною в ньому налічувалося 100 тис.
жителів, а на момент перевірки – близько 60 тис. (без урахування окупаційних
військових і цивільних служб). Раніше, зауважував Ернерт, Херсон був
містом пенсіонерів, і, незважаючи на “більшовизацію”, ситуація мало змінилася. Зруйнованих будинків у місті мало, промисловість представлена
трьома крупними заводами, на яких зайнято 2,5 тис. робітників, і багатьма
дрібними підприємствами10. Доповідь містить перелік посад і окладів
працівників Херсонського міського комісаріату, міської управи, її відділів
та підпорядкованих служб, характеризує стан установ освіти і культури,
підприємств промисловості, комунального господарства, транспорту, закладів торгівлі, медичного обслуговування тощо.
Комплекс документів стосовно промисловості представлений головним
чином звітами про роботу підприємств, листуванням з Миколаївським
генеральним комісаром, Херсонським окружним і міським комісарами,
німецькими фірмами про підпорядкування, постачання паливно-мастильних
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матеріалів, розподіл і виконання військових замовлень, встановлення нових
розцінок на продукцію, ревізію обладнання і т. п.11 Заслуговують на увагу
розгорнуті анкети підприємств м. Херсона (1942), а саме: машинобудівного
заводу № 1 (у документах його часто називали просто “Petrowski”, оскільки
за радянської влади він носив ім’я Г. Петровського), консервного заводу
№ 1 (колишнього заводу ім. Сталіна), заводів протипожежного обладнання,
“Металіст”, металопрокатного, трактороремонтного, двох авторемонтних
майстерень, лакофарбової фабрики, артілі “Ліскооп” і Бериславського
автотрактороремонтного заводу12. Анкети містять інформацію про керівництво, кількість працюючих, випуск продукції, постачальників за радянських часів, грошово-товарний обіг. Задля отримання інформації з останнього питання бланки анкет були оптимістично розкреслені на період з
1937 по 1941 рр., але деякі дані про нього вказано лише по Херсонському
машинобудівному і Бериславському автотрактороремонтному заводам. Решта
традиційно пов’язувала відсутність інформації з відступом більшовиків, які
при цьому знищили документацію. У фонді комісара м. Херсона є також
список підприємств міста із зазначенням кількості робітників.
Відомості про міське господарство м. Херсона стосуються головним
чином роботи водогону й паротурбінної електростанції. Електростанція була
частково відновлена після пошкоджень знов-таки “більшовиками при їх
відступі з м. Херсона”13, і працювала стабільно, маючи головною проблемою
обмежені потужності. Водогін же залишив куди більше листів зі скаргами:
знищення планів дуже ускладнило відновлення артезіанських свердловин,
зруйнованих повінню 1942 р., лазарет для військовополонених скидав бруд
і нечистоти прямо під його стінами, хлору для дезінфекції води бракувало,
а, на додачу, охоронець водогону внаслідок необережного поводження зі
зброєю прострелив собі руку і смертельно поранив чергового машиніста14.
У фондах є анкети обох підприємств15, списки працівників електростанції16
та охоронців водогону17.
Ситуація на ринку робочої сили регулювалася за посередництва бірж
праці, які були підпорядковані міській і районним управам і займались
обліком безробітних та забезпеченням підприємств робітниками. Херсонська
біржа була відкрита 14 вересня 1941 р.; наказ про організацію районних
бірж окружний комісар видав 9 березня 1942 р.18, хоча фактично вони
почали роботу значно раніше. Через рік після відкриття Херсонська міська
біржа влаштувала, як сказано в запрошенні, “маленьку урочистість” з нагоди святкування своєї річниці та “ліквідації в основному безробіття в
м. Херсоні”19. Стосовно боротьби з безробіттям у фондах відклалися такі
документи, як статистичні дані, місячні звіти, зведення Херсонської міської і
районних управ про стан робочої сили і кількість безробітних по м. Херсону
і районах20; список безробітних, що перебували на обліку Херсонської біржі
праці21; заявки на робітників від підприємств промисловості й транспорту22;
список молоді Херсонського округу 1925 року народження, направленої в
робочі команди23; договори між підприємствами і батьками учнів, прийнятих
на роботу до Херсонського трактороремонтного заводу, лісопильні й приватних фірм24. Виїзд на роботу до Німеччини також “сприяв” ліквідації
безробіття в окрузі: маємо список відправлених туди із зазначенням місця
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перебування й роботи, а також відміткою стосовно способу відправлення
(добровільно чи набором)25, список херсонців 1920–1926 років народження
для відправлення до Німеччини 26, місячні звіти, листування міської і
районних управ з окружним комісаром про виплату допомоги сім’ям осіб,
що виїхали на роботу27. І, нарешті, є список і анкети самих працівників
Херсонської біржі праці28.
Документи обох фондів багаті на відомості про особовий склад органів
влади – як окупаційних, так і допоміжних, місцевих. Це передусім особові
справи службовців Херсонського окружного і міського комісаріатів (включаючи й самих комісарів), міської, районних і сільських управ та підвідомчих їм установ і організацій; особові картки, анкети, автобіографії працівників різних сфер по Херсонському округу (в цьому ряду вирізняються
особові документи землемірів і картографів землемірних управлінь не
лише Херсонського, а й Гайворонського і Первомайського окружних комісаріатів29); листування з Миколаївським генеральним комісаром, сільгоспкомендантами і шефами районів про призначення і звільнення сільських
старост.
У фондах є чимало різноманітних іменних списків, які складалися з
різною метою: для обліку, отримання перепусток, оплати лікарняних листів
і т. д. Окрім згаданих вище, це: списки службовців і робітників комісаріатів,
міської і районних управ (у т. ч. фольксдойче)30; педагогів-фольксдойче по
Миколаївському генеральному округу31; сільських старост по Херсонському
округу32; власників приватних підприємств м. Херсона33; власників гужового
транспорту по м. Херсону34.
Окремі невеликі групи документів, що містять відомості про конкретних
осіб, становлять повідомлення про ув’язнених у Херсонській каторжній
тюрмі (1943), анкети фольксдойче м. Херсона, які виявили бажання змінити
ім’я чи прізвище, свідоцтва про народження і смерть фольксдойче.
Цінну статистичну інформацію дають зведення, відомості про кількість
школярів по Херсонському округу, в т. ч. окремо представників німецької
національності35; про результати перепису населення м. Берислава (1942)36;
про кількість населення і наявність населених пунктів, колгоспів, землі,
селянських господарств по Білозерському району37; списки сільськогосподарських общин по Миколаївському генеральному округу із зазначенням
року їх заснування38.
Одним з найважливіших напрямків діяльності окружного комісара було
впорядкування фінансового господарства й уніфікація пов’язаної з ним
документації. В поясненні до господарського плану українських допоміжних управлінь на 1943 р. він зазначав: “Госпплани до теперішнього часу
в Генералкомісаріатах складаються по-різному, через що перевірка планів
вельми ускладнена...”39, а отже, щоб покінчити з цим, вводилась єдина схема
складання господарських планів міських і районних управ40 і звітності по
них. Маємо зведений звіт про виконання окружного бюджету за 1942/1943
фінансовий рік41, бюджету Херсонської міської42 і Бериславської районної43
управ, місячні звіти про виконання районних бюджетів44; зведений фінансовогосподарський план і штатні розписи на 1943/1944 р. окружного комісаріату45,
Херсонської міської управи46 і районних управ47; баланси, кошториси, звіти
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про їх виконання по медичних закладах округу і лікарняних касах при
міській і районних управах48, Бериславського мотороремонтного заводу49,
транспортного двору50 і підсобного господарства51 окружного комісаріату;
акти ревізій фінансово-господарської діяльності за 1942–1943 рр. районних
управ52, відділів, установ і організацій, підвідомчих Херсонській міській
управі53, районних лікарень54. Акти ревізій особливо цікаві тим, що дають
картинку в русі – до і під час окупації.
Помітне місце в документах фонду Херсонського окружного комісара
посідають карти й плани (1942–1943). Це передусім загальні карти залізниць Німеччини, доріг України, дорожня карта району Північного
Причорномор’я, карти Миколаївського генерального округу55, а також
більш детальні – Долинського, Миколаївського, Олександрштадтського
округів56, Білозерського і Калініндорфського районів Херсонського округу, Баштанського, Володимирівського, Казанківського і Новобузького
районів Миколаївського округу57. Фрагментами одного великого плану з
позначенням територій сільськогосподарських общин є плани Бобринецького,
Вознесенського, Гайворонського, Кіровоградського, Олександрійського
і Олександрштадтського округів58. На окрему згадку заслуговують план
Миколаївського генерального округу з позначенням колишніх радянських
аеродромів, схеми Херсонського цивільного аеродрому, аеродромів і
авіамайданчиків Бобринецького, Вознесенського, Гайворонського, Долинського, Олександрійського, Первомайського округів59 і, нарешті, плани і
схеми телефонних ліній Білозерського району і с. Снігурівка Херсонського
округу60, території Херсонської суднобетонверфі, транспортного двору
Херсонського окружного комісара в м. Херсоні61.
У характеристиці будь-якого комплексу архівних документів археографічне описання є не менш важливим, аніж анотація їхнього змісту. Це тим
більш вірно у нашому випадку, коли зійшлися дві воюючі сторони, з яких
одна була окуповуючою, а інша – окупованою, відбулася різка зміна влади.
Отже, документи окупаційної влади, як правило, надруковані на якісних
друкарських машинках на цупкому, так само якісному папері, часто з
водяними знаками фірм-виробників. Натомість Херсонська міська управа
послуговувалася, в кращому разі, папером нижчого ґатунку і машинкою,
що явно потребувала налагодження й заміни друкарської стрічки. Відділи
управи, установи, підприємства, а тим більше – приватні особи, які
зверталися до них із заявами, взагалі використовували все, що траплялося
під руку: шматки шпалер, старих креслень, вітчизняні й німецькі бланки
тощо. Частина документів написана на зворотах нерозрізаних етикеток,
по яких можна вивчити, наприклад, довоєнний асортимент консервних
заводів м. Херсона (тут і “горох з яловичиною в бульйоні”, і “баклажанна
ікра”, і “консервовані огірки”). “Популярними” також були нацистські
плакати: рекламні краєвиди Німеччини, чепурні українські селяни, суворі
німецькі солдати з добрими очима і карикатурні радянські вояки. Плакати
ставали в пригоді передусім при складанні розлогих фінансових таблиць.
А більшість кошторисів у справі щодо проведення ремонту медичних
закладів Херсонського району за 1942 р. написано на зворотах документів
Херсонської губернської земської психіатричної лікарні за 1896–1916 рр.62
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(ця справа тим цікавіша, що самі по собі документи названої лікарні на
зберігання до держархіву області не надходили).
Оскільки в межах огляду проанотувати групи документів з усіх сфер
діяльності неможливо (до того ж, часто їх досить складно об’єднати у
групи), багато питань лишилося не окресленими нами. Але це жодною
мірою не зменшує значимості названих фондів для об’єктивного вивчення
малодослідженого періоду нацистської окупації.

Скорочення, найбільш уживані
в документах фондів:
Abt./Abtl. (Abteilung) – відділ;
ARGE (Arbeitsgemeinschaft Eisenbeton) – профспілка працівників залізобетонної
промисловості;
DKVAU (Deutschen Krankenversicherungsanstalt für die Ukraine) – німецькі
установи страхування хворих для України;
I. A. (Im auftrage) – за дорученням;
LKW (Lastkraftwagen) – вантажівка;
PS (Pferdestärke) – кінська сила (одиниця виміру);
RKU (Reichskommissariat Ukraine) – Рейхскомісаріат “Україна”;
RM (Reichsmarka) – рейхсмарка;
WBfh (Wehrmachtsbefehlshaber) – командувач Збройних сил;
Z. d. a. (zu den akten) – до справ;
ZHO (Zentral-Handelsgesellschaft Ost) – Центральне торговельне товариство
“Ост”.
Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні: Збірник документів і
матеріалів / Упоряд. А. А. Батюк, І. Л. Бутич (керівник), П. М. Костриба та ін. – К.:
Держполітвидав УРСР, 1963. – С. Х (передм.).
2
Державний архів Херсонської області (далі назва архіву не вказуватиметься),
ф. Р-1824, оп. 1, спр. 155, арк. 5.
3
Там само, спр. 170, арк. 1–9.
4
Там само, спр. 70, арк. 9–9 зв., 61.
5
Там само, спр. 198, арк. 1–3.
6
Ф. Р-1942, оп. 1, спр. 19, арк. 14.
7
Ф. Р-1824, оп. 2, спр. 30, арк. 67.
8
Ф. Р-1942, оп. 1, спр. 19, арк. 2.
9
Там само, спр. 19, арк. 1–16 зв.
10
Там само, арк. 2.
11
Ф. Р-1824, оп. 1, спр. 119, арк. 1–21; спр. 120, арк. 1–36; ф. Р-1942, оп. 1,
спр. 5, арк. 1–120; спр. 6, арк. 8, 15–15 зв., 56; спр. 15, арк. 16–34 зв., 74, 79,
108–114; спр. 20, арк. 2–72, 77–82, 86–97; спр. 27, арк. 1–27; спр. 28, арк. 1–48;
спр. 30, арк. 1–31; спр. 31, арк. 1–26; спр. 41, арк. 1–45.
12
Ф. Р-1942, оп. 1, спр. 13, арк. 3–64.
13
Там само, спр. 21, арк. 11.
14
Там само, спр. 112, арк. 8–12; ф. Р-1942, оп. 1, спр. 22, арк. 7, 17, 27, 28,
40.
15
Ф. Р-1942, оп. 1, спр. 13, арк. 19–22 зв., 25–26 зв.
1
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Ф. Р-1824, оп. 1, спр. 108, арк. 27–35.
Там само, спр. 123, арк. 2.
18
Там само, спр. 9, арк. 13.
19
Там само, арк. 31.
20
Там само, спр. 4, арк. 5–7, 18–26; спр. 9, арк. 9; спр. 10, арк. 1–148; спр. 113,
арк. 2–5; спр. 118, арк. 16–32 зв.; ф. Р-1942, оп. 1, спр. 2, арк. 12.
21
Ф. Р-1942, оп. 1, спр. 12, арк. 150–155.
22
Там само, спр. 33, арк. 1–77; спр. 42, арк. 1–62.
23
Ф. Р-1824, оп. 2, спр. 59, арк. 1–12.
24
Ф. Р-1942, оп. 1, спр. 38, арк. 1–66.
25
Ф. Р-1824, оп. 1, спр. 84, арк. 38–42.
26
Там само, спр. 148, арк. 1–2.
27
Там само, спр. 99, арк. 1–43; спр. 109, арк. 1–61.
28
Там само, спр. 149, арк. 1–75.
29
Там само, спр. 131, арк. 1–18; спр. 132, арк. 1–12; спр. 133, арк. 1–84; спр. 134,
арк. 1–38; спр. 135, арк. 1–26; спр. 136, арк. 1–75.
30
Там само, спр. 3, арк. 119–123, 127, 133; спр. 19, арк. 1–70; спр. 23, арк. 23 зв.–
34; спр. 39, арк. 17 зв.–18; спр. 98, арк. 45–45 зв., оп. 2; спр. 10, арк. 19–25 зв., 30;
спр. 12, арк. 15–29, ф. Р-1942, оп. 1; спр. 7, арк. 32–34; спр. 65, арк. 1–8.
31
Ф. Р-1824, оп. 1, спр. 153, арк. 1–6; оп. 2, спр. 10, арк. 35–45 зв.
32
Там само, оп. 2, спр. 33, арк. 1–4; спр. 34, арк. 1–5; спр. 35, арк. 1–5; спр. 36,
арк. 1–4; спр. 39, арк. 13; спр. 41, арк. 4; спр. 42, арк. 1–5; спр. 47, арк. 1–22.
33
Там само, оп. 1, спр. 93, арк. 4–11, 17–20 зв.
34
Ф. Р-1942, оп. 1, спр. 17, арк. 1, 2.
35
Ф. Р-1824, оп. 1, спр. 85, арк. 43–51.
36
Там само, спр. 9, арк. 10.
37
Там само, арк. 37.
38
Там само, спр. 155, арк. 6–82.
39
Там само, спр. 94, арк. 1.
40
Там само, арк. 1–38.
41
Там само, спр. 38, арк. 1–19.
42
Там само, спр. 100, арк. 1–41.
43
Там само, оп. 2, спр. 19, арк. 5–7.
44
Там само, оп. 1, спр. 102, арк. 1–47; спр. 101, арк. 1–11; спр. 103, арк. 1–52;
спр. 104, арк. 1–50; спр. 105, арк. 1–45; спр. 106, арк. 1–45.
45
Там само, оп. 2, спр. 11, арк. 6.
46
Там само, спр. 12, арк. 1–29.
47
Там само, спр. 13, арк. 1–25; спр. 14, арк. 1–41; спр. 14 а, арк. 1–16; спр. 15,
арк. 1–33; спр. 17, арк. 1–5.
48
Там само, оп. 1, спр. 39, арк. 1–95; спр. 97, арк. 1–40; спр. 107, арк. 1–122,
оп. 2; спр. 4, арк. 1–6; спр. 23, арк. 1–26.
49
Там само, оп. 2, спр. 21, арк. 1–4.
50
Там само, спр. 22, арк. 1–19.
51
Там само, спр. 16, арк. 1–32.
52
Там само, спр. 7, арк. 1–74; спр. 27, арк. 1–29; спр. 28, арк. 1–13; спр. 29,
арк. 1–24.
53
Там само, спр. 25, арк. 1–14; спр. 26, арк. 1–68; спр. 30, арк. 30, арк. 1–124,
126–134; ф. Р-1942, оп. 1, спр. 22, арк. 66–69.
54
Ф. Р-1824, оп. 2, спр. 30, арк. 125–125 зв.; спр. 31, арк. 25–29.
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Там само, оп. 1, спр. 85, арк. 52; спр. 162, арк. 1; спр. 163, арк. 2, 4, 5, 6, 7.
Там само, спр. 30, арк. 11; спр. 162, арк. 12, 22, 35, 2; спр. 63, арк. 1, оп. 2;
спр. 63, арк. 1.
57
Там само, оп. 1, спр. 30, арк. 11; спр. 162, арк. 4, 5, 12, 13, 22, оп. 2; спр. 63,
арк. 1.
58
Там само, оп. 1, спр. 155, арк. 21, 27, 77, 82; спр. 162, арк. 10, 28, 33; спр. 163,
арк. 1.
59
Там само, спр. 162, арк. 6–9, 14–26, 27 а–37; спр. 163, арк. 3.
60
Там само, спр. 30, арк. 9, 13.
61
Там само, спр. 67, арк. 31, ф. Р-1942, оп. 1; спр. 30, арк. 30, 31.
62
Ф. Р-1824, оп. 2, спр. 6, арк. 1–85.
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Н. КУЗОВОВА
ПОБУТ НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНЩИНИ
ЗА ЧАСІВ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
Документи про життя і побут населення Херсонщини за часів нацистської окупації відклались у більшості фондів цього періоду, що зберігаються
в державному архіві області. Значна частина цих документів створена у
процесі діяльності окупаційної влади та органів так званого “місцевого
самоврядування”: міських, районних та сільських управ тощо. Ці джерела
відображають політику нової влади по відношенню до цивільного населення,
містять інформацію про розпорядок його життя, регламентований “згори”.
Документами, що утворились у результаті автономної діяльності населення Херсонщини під час окупації, є порівняно невелика група джерел,
сконцентрована переважно у фондах сільських общин, мирових судів,
товариств взаємодопомоги. Це протоколи засідань загального сільського
сходу, скарги населення на зловживання місцевої влади, конфіскацію майна
і продовольства румунською та німецькою арміями, заяви про звільнення
від трудової повинності через стан здоров’я, позови до суду, заяви про
матеріальну допомогу тощо.
Оскільки ці документи були створені за межами великих установ,
що відігравали провідну роль у житті Херсонщини періоду нацистської
окупації, а також мали свою специфіку, – на перший погляд, сумнівну
історичну актуальність, низьку інформативність, неповний склад, – вони
не привертали заслуженої уваги дослідників. За умови зростання в останній час інтересу істориків до вивчення життя пересічних людей, так
званої “мовчазної більшості”, ця група документів представляє значний
науковий інтерес для вивчення життя та побуту населення Херсонщини
в 1941–1944 рр. Разом з управлінською документацією вона є, фактично,
єдиним джерелом, що відображає громадське та культурне життя регіону
під час окупації.
Життя і побут сільського населення за часів нацистської окупації
відображено в певних групах документів фондів сільськогосподарських
© Н. Кузовова, 2005
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общин. Общинні господарства районів утворюють як об’єднані архівні
фонди – Генічеського (ф. Р-1413), Голопристанського (ф. Р-1475), Горностаївського (ф. Р-1414), Каланчацького (ф. Р-1492), Каховського (ф. Р1628), Нижньосірогозького (ф. Р-1535), Нововороноцовського (ф. Р-1399),
Олешківського (ф. Р-1422), Сиваського (ф. Р-1586), Скадовського (ф. Р-1554),
Херсонського (ф. Р-1488), так і окремі фонди – общинного господарства
№ 26 “Зелений дуб” Трохимівської сільради Іванівського району (ф. Р-1815),
общинного господарства № 7 с. Людмилівка Новокалузької сільської управи
Великоолександрівського району (ф. Р-1606) та МТС Великоолександрівської
сільськогосподарської комендатури.
За довоєнним адміністративно-територіальним поділом ці господарства
входили до складу двох областей: Миколаївської та Запорізької, після окупації
вони стали підпорядковуватись окружним комісарам – Херсонському та
Мелітопольському, відповідно.
Сільськогосподарські общини створювалися на місці колгоспів. На чолі
общини знаходився призначений окупаційною владою староста, виконання
його розпоряджень забезпечували солдати української поліції – поліцаї. Крім
сільськогосподарських робіт, общинники несли різні трудові повинності.
Іноземна армія потребувала провіанту, тому на першому плані були посівна
та збиральна кампанії, а також продрозкладка, що часто була просто
конфіскацією продовольства й худоби. Общинні роботи були обов’язковими,
потрібно було відробляти трудодні, як і за радянської влади.
У фондах сільськогосподарських общин відклалися документи, що
регламентували життя колишніх колгоспників під час окупації: розпорядження окружних комісарів, районних земельних управ, сільських управ,
керівників сільськогосподарських общин. За змістом їх можна умовно
поділити на три групи.
Перша група документів стосується основних засад управління сільськогосподарською общиною. Це розпорядження, накази, вказівки, інструктивні
листи про паспортизацію населення, проведення інвентаризації майна общини
тощо. Вони відображають основні зміни, що відбувалися при переході від
колгоспів до общин, від общин до індивідуального господарства. Штучність
цих процесів залишалась незмінною за грабіжницької сутності політики
окупаційної влади. Це також інструктивний лист старостам про призначення
з числа колгоспників особи, яка буде старанно виконувати покладені на
неї обов’язки української народної міліції, та про зарахування їй 37-ми
трудоднів на місяць (1941р.)1. Перехід від общини до індивідуального
господарства ілюструє наказ коменданта по роз’ясненню закону про
землеустрій від 26 серпня 1943 р., за яким всі розділені общини було
зобов’язано проводити збирання врожаю та осінню сівбу одноосібно. “Це
означає – кожний працює сам на себе”, – уточнював комендант. Віднині
трудодні підраховувати заборонялось, а з листопада 1943 р. усі ще не
розділені колгоспи мали розділитися, що, в принципі, означало перехід до
одноосібного господарства2.
Другу групу складають розпорядчі документи про проведення сільськогосподарських робіт, у тому числі посівної компанії, боротьбу з епізоотіями
та шкідниками. Сюди також можна віднести документи про плани, строки
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і норми примусового здавання продовольства, відбір худоби для перегону
до Німеччини, збирання теплих речей для німецької армії. Це, наприклад,
розпорядження Каланчацької сільської управи від 16 жовтня 1942 р. про
прискорення посівної кампанії, скирдування соломи, обмолоту зерна,
збирання картоплі, негайну ліквідацію заборгованості з натурповинності,
заборону забою худоби та ін.3
До третьої групи можна віднести документи, що стосувалися загальних
моментів життя населення сільських районів. Це розпорядження про вивезення населення до Німеччини, списки вже відправлених до Німеччини
та мобілізованих до німецької армії; накази військової комендатури про
заборону руху цивільного населення і транспорту; розпорядження щодо
примусових робіт общинників тощо4.
Серед документів, що створювались у результаті діяльності сільських
общин, – списки общинників, заяви від населення про прийом їх до членів
общини, звільнення від трудової повинності через хворобу, відомості обліку
роботи, видавання зерна членам общини, інвентаризаційні відомості про
нерухомість і сільгоспінвентар общин, документи бухгалтерського обліку.
Особливий інтерес представляють протоколи загальних сільських зборів.
Вони відклались у фонді лише однієї сільськогосподарської общини –
колгоспу “Заповіт Ілліча” с. Керменчик Каланчацької районної управи, за
кінець 1941 р. Серед рішень зборів – про вибори голови колгоспу, проведення посівної кампанії, наймання пастуха5. На зборах староста ознайомлював колгоспників із наказами окупаційної влади, як-от: наказом про здачу
зброї, реєстрацію колишніх червоноармійців, що прибули з полону6. Збори
приймали рішення про подання списків колгоспників, що не виходять на
роботу до комендатури, видачу корів тим колгоспникам, у яких їх забрала
німецька армія, тощо7.
Важливими джерелами з історії громадського і культурного життя
Херсонщини є документи з фондів Генічеського (ф. Р-1444) та Херсонського
(ф. Р-1617) мирових судів. У них відклалися документи про характер,
перебіг та результати розгляду місцевими судами скарг та позовів місцевого
населення під час нацистської окупації. Вказані фонди складаються з 20- ти
одиниць зберігання за 1943 р. і містять протоколи засідань та вироки мирових судів, протоколи допитів, позови, заяви, свідчення, виконавчі листи,
виклики до суду, квитанції, свідоцтва про народження дітей, висновки медичної експертизи, довідки лікарів тощо.
Інформацію цих фондів доповнюють документи районних та сільських
відділів української допоміжної поліції, що входять до складу чотирьох
фондів: районні – Генічеська (ф. Р-1677) і Скадовська (ф. Р-1578), сільські –
Князе-Григорівська (ф. Р-1632) й Ушкальська (ф. Р-1633). Вони налічують
19 одиниць зберігання за 1941–1943 рр.
Так звані “мирові суди” були утворені окупаційною владою і займалися цивільним судочинством. Українські мирові суди в Генічеську та
Херсоні підпорядковувались окружним комісарам: Мелітопольському та
Херсонському, відповідно. Мирові судді – шліхтери – займалися розглядом
цивільних справ про крадіжки, сварки, виплату аліментів на дітей та старих
батьків, наданням дозволів на всиновлення тощо. До компетенції мирового
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судді входило також вирішення майнових та земельних спорів. Питання
більш значимі вирішував Німецький карний суд, що уособлював окупаційну
військову владу. У своїй діяльності мирові судді користувалися Німецьким
карним укладенням.
У цьому комплексі документів особливий інтерес становлять заяви і
скарги громадян, протоколи допитів, протоколи засідань і вироки суду, що
відображають проблеми правового характеру, з якими стикалося населення
на окупованій території. Ці документи відображають також деякі моральноетичні аспекти поведінки людей за воєнних умов.
Однією з найбільших груп документів є справи про сварки, образи
словом та дією між родичами, сусідами, членами общини. Вони свідчать
про занепад моралі, пов’язаний із погіршеннями умов життя, необхідністю
виживання у важких умовах окупації. Напівголодне існування, нестерпні
побутові умови, невизначеність майбутнього, страх за власне життя та
життя близьких були джерелом сварок, бійок, що закінчувалися навіть
кровопролиттям. Так, приводом для судового розгляду стала заява Софії Р.
про завдання їй образи односельцем Іваном К. у черзі за хлібом, що видавався общинникам, які залишилися без запасів, керівництвом общини
за рахунок трудоднів. Іванові здалося, що у Софії ще залишилося трохи
хліба8. Анастасія С. звернулася до Бобровокутського відділу поліції про
притягнення до відповідальності сусідів та відшкодування ними збитків,
завданих їхньою худобою кукурудзяному полю позивачки9. У цих документах чітко вимальовується особистість судді, що уважно та прискіпливо
розбирав найменші подробиці справи і виносив вирок на свій розсуд. Так,
суддя Генічеського округу П. П. Беліков-Сокол виявив неабияку кмітливість
при розгляді скарги Лідії Б. на односельчанку Ганну С. через образу. Вирок
про визнання Ганни С. винною у лихослів’ї є справжнім шедевром серед
подібних документів10.
Окрему групу становлять справи про призначення аліментів на дітей і
батьків. Утримання на дитину було таким, як і в доокупаційний період, –
25 % від доходу; новим явищем стало призначення аліментів на немічних
батьків. Інколи зустрічаються справи про розлучення та всиновлення дітей.
Позиція суду, а саме забезпечення захисту інтересів дитини, відображається
у справі Михайла Б., херсонського поліцая, та його дружини Олександри про
удочеріння дитини її сестри, Марії П. Для того, щоб вирішити це питання,
урядовий опікун за завданням мирового судді провів обстеження майнового
стану Михайла та Олександри Б. Рішення суду про дозвіл удочерити дитину
було прийняте лише після сприятливого висновку опікуна11. При розгляді
справ про розлучення суд визначав винну сторону, на яку покладав судові
витрати, призначав аліменти на утримання дітей, стежив за їх своєчасною
виплатою12.
У документах мирових судів відображено також майнові спори. Це,
наприклад, лист начальника Юзкуйської окружної поліції до начальника
Генічеської міської поліції про повернення Надії К. корови, що була продана без дозволу власниці та сільського голови, довідка, протокол допиту,
постанова Генічеської міської поліції про визнання продажу дійсним у
зв’язку з попередньою угодою Надії К. з покупцем13; листування Генічеської
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районної управи з керівником сільськогосподарської общини “Плугатар”
Юзкуйської сільської управи про розрахунок із жінкою за роботу її чоловіка,
вбитого бомбою14.
Хоча нова влада заявляла, що виступає проти більшовизму, у найважливішому з майнових конфліктів – поверненні власності, конфіскованої
радянською владою, вона виявляла цілковиту байдужість до інтересів
громадян, що постраждали під час розкуркулення. Даремно колишні власники поверталися до своїх хат: суд, керуючись спеціальною вказівкою
окупаційної влади, відмовляв колишнім власникам, якщо їхнє майно було
згодом придбано у держави іншими особами в законному порядку. Цей
аспект відображено в кількох документах Генічеського окружного мирового
суду. Серед них – заява солдата шуцполіції Михала Б. про повернення будинку, відібраного радянською владою15; протокол про розгляд майнового
спору між Микитою П., охоронцем Сокологірненського бавовнопункту, та
Катериною й Єфимією С. за хату, відібрану радянською владою в останніх,
рішення суду про виселення Катерини та Єфимії С. через те, що хата була
куплена Микитою П. у держави на законних підставах16. У той же час,
була задоволена заява Марії В. про затвердження її у правах спадкоємиці
на будинок після визнання чоловіка, репресованого радянською владою у
1932 р., померлим17.
Найсуворіше, порівняно з іншими провинами, каралися вияви непокори
та виступи проти окупаційної влади: небажання віддавати худобу та майно на
користь армії, необережні висловлювання проти її представників. Подібний
випадок відображено у справі трьох громадянок сільськогосподарської
общини “Плугатар”, звинувачених у завданні образи словом сільському
старості та поліцейському с. Юзкуї, перешкоджанні їм виконувати свої
обов’язки та відмові виконувати зобов’язання перед державою – здати
єдину корову (1943 р.). Справа закінчилася вироком суду про арешт винних. На допомогу звинувачуваним прийшли односельці, що свідчили на
їхню користь, та лікар, що надав необхідну довідку про нервову хворобу,
яка могла пояснити “неадекватні” дії, що теж зафіксовано у відповідних
документах18. Це стосувалося й крадіжок общинного майна, однак не завжди
суд визнавав вину підозрюваних. Так, справа про звинувачення членів
сільськогосподарської общини “Південна” Новогригорівської сільської управи у крадіжці общинного зерна завершилася вироком суду про тюремне
ув’язнення винних на підставі свідчень членів общини, протоколів допитів
свідків, акта вилучення зерна19. Але розслідування, що проводилося протягом 15 травня 1943 р. – 22 червня 1943 р. про звинувачення трьох членів
сільськогосподарської общини “Північної” у крадіжці общинного зерна,
завершилося виправданням звинувачених та віднесенням витрат суду
на рахунок держави. На їхню користь свідчив акт перевірки общинних
документів про відпуск звинуваченим ячменю і соняшнику та позитивна
характеристика одного зі звинувачених – Єфима К. (за добру роботу його
було призначено бригадиром)20.
Відомості про життя мирного населення за часів окупації містять
окремі документи фондів Бериславського міського комітету взаємодопомоги
(ф. Р-1498) та Голопристанського добровільного благодійного товариства
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(ф. Р-1607), які складаються з двох одиниць зберігання за 1942–1943 рр. Це
численні заяви від старих, немічних людей та відомості про надання матеріальної допомоги (переважно у розмірі 100 крб.), протоколи засідань.
Документи складено переважно російською, українською, рідко – німецькою мовою. Як правило, документи написано від руки, однак майже всі
вони засвідчені підписами й печатками. Основний елемент печаток – тризуб.
Стан документів задовільний, умови їх використання – без обмежень.
Згадані документи є важливим джерелом з історії життя й побуту мирного населення під час нацистської окупації Херсонщини.
Державний архів Херсонської області, ф. Р-1492, оп. 21, спр. 3.
Ф. Р-1535, оп. 6, спр. 1, арк. 1.
3
Ф. Р-1492, оп. 21, спр. 3, арк. 86.
4
Там само, арк. 6.
5
Там само, арк. 99–99 зв.
6
Там само, арк. 110.
7
Там само, арк. 111, 111 зв.
8
Ф. Р-1444, оп. 1, спр. 15, арк. 9.
9
Там само.
10
Ф. Р-1677, оп. 1, спр. 1, арк. 39–42.
11
Там само, арк. 26–31.
12
Там само, арк. 51–53.
13
Ф. Р-1444, оп. 1, спр. 12, арк. 1–6.
14
Там само.
15
Там само.
16
Там само, арк. 50, 50 зв.
17
Ф. Р-1617, оп. 1, спр. 1, арк. 17–18.
18
Ф. Р-1444, оп. 1, спр. 12, арк. 67.
19
Ф. Р-1677, оп. 1, спр. 1, арк. 17–31.
20
Ф. Р-1444, оп. 1, спр. 1, арк. 13–26.
1
2

ОКУПАЦІЙНА ПРЕСА ХЕРСОНЩИНИ
(Матеріали газети окупаційної влади “Наш путь”,
30 червня – 19 серпня 1943 р.)
Чимало інформації про життя на окупованій території містять розсекречені свого часу газети того періоду, які зберігаються в науково-довідковій бібліотеці Держархіву Херсонської області. Орган Херсонської
міської управи газета “Голос Дніпра” (виходила з 20 вересня 1941 р. по
26 вересня 1943 р.) добре відома дослідникам, а ось газета “Наш путь”
(період виходу – 30 червня – 5 листопада 1943 р.) дослідниками практично
не використовувалась.

Публікацію підготували
А. КАРПОВА, Л. ВИНОГРАДОВА
© А. Карпова, Л. Виноградова, 2005
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№1

Державний архів Херсонської області, науково-довідкова бібліотека,
№ 26, 19 серпня 1943 р.
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№2
По городу
В знаменательный день двухлетней годовщины войны Германии с СССР
в Херсоне открылся новый книжный магазин, помещающийся на углу Главной
улицы и Успенского переулка.
Красиво и культурно оформленное помещение магазина в течение целого
дня было заполнено публикой, интересующейся жизнью современной Германии
и красотами ее природы.
Журналы и брошюры о Германии, изданные на русском языке, с прекрасными
иллюстрациями, имели большой успех, чему немало способствовали доступные
для населения цены на эту литературу.
Здесь же производилась розничная продажа первого номера Херсонской
газеты “Наш Путь”.
С открытием магазина “Наш Путь”, организованного начальником Херсонского отдела агитации и пропаганды г. Зейпелем, в Херсоне возникло
культурное учреждение, в котором жители города, интересующиеся Германией
и ее жизнью, не только могут приобретать соответствующую литературу, но
и получать разъяснения и ответы по тем или иным вопросам, касающимся
Германии.
№ 4, 30 червня 1943 р.

№3
Журнал для казаков
Вышел № 3 двухнедельного журнала для казаков “На Казачьем Посту”,
посвященный первой годовщине основания казачьих частей на Украине.
В отличие от предыдущих номеров, № 3 этого журнала содержит много
хорошо выполненных иллюстраций, характеризующих различные моменты
жизни казачьих частей, формирования их для борьбы с большевиками.
По содержанию он значительно полнее отражает настроение той части
казачества Дона, Терека и Кубани, которая сражается в рядах Русской Освободительной Армии.
В журналах помещено несколько казачьих песен и стихотворений, посвященных отчизне и полководцам.
Изгой
№ 4, 30 червня 1943 р.

№4
Всем короводержателям г. Херсона
Доводится до сведения всех короводержателей, что продажа коров
разрешается на территории города в том случае, если покупателем будет
выполнен годовой план сдачи молока.
За разрешением обращаться в Сельскохозяйственную Комендатуру.
Городской голова Горайский
№ 20, 6 серпня 1943 р.
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№5

Торгово-продовольственная контора
Снабжение городского населения продуктами первой необходимости производится Торгово-Продовольственной Конторой Городской Управы, имеющей в
составе своей торговой сети 25 продовольственных магазинов в центре города
и 19 на его окраинах.
Кроме того 6 овощных лавок, 4 промтоварных магазина, 1 книжный магазин, 2 фуражных и 1 дровяной склад, 19 точек для продажи безалкогольных
напитков и 3 скупочно-комиссионных магазина.
Для снабжения работников городских предприятий, вокзала и театра при
этих предприятиях в учреждениях имеются еще 8 продовольственных магазинов.
Все точки городской торговой сети, за исключением скупочно-комисионных
магазинов, получают продукты и товары от Центрального торгового О-ва по
ценам, единым для всей Украины.
Основные показатели Торгово-Продовольственной Конторы за истекшее
полугодие и за июль месяц т. г. свидетельствуют о том, что план по товарообороту выполнен с превышением, а именно, в особом квартале (январь,
февраль и март) 111 %, в первом квартале (апрель, май и июнь) 135 % и в
июле 100 %; реализованное наложение – в особом квартале 109 % и в первом
квартале 132 %.
Расходы за те же кварталы снижены против плановых на 10–13 % и на
20 % (в июле). Снижение это достигнуто, главным образом, за счет сокращения
оперативных расходов по торговле.
В то же время накопления составили в январе–марте 185 % и апреле–июле
230 % против планового задания.
№ 22, 11 серпня 1943 р.

№6

Церковь
До революции в г. Херсоне было 22 церкви. Каждый праздник, каждое
воскресенье эти церкви были полны верующим народом. В тяжелые годы
1917–20, во время кровавой междоусобной войны, единственным утешением
для жителей оставалась церковь Христова.
В 1920 г., когда окончательно установилась советская власть, и провозглашен был лозунг “Религия – опиум для народа” – началось гонение на церковь
Христову.
В 1921 г. при церквах были организованы, так называемые “пятидесятки”,
и каждая церковь могла существовать только при условии, если члены “пятидесятки” подвергались преследованиям советской власти. Пользуясь всякими
предлогами, безбожники начали закрывать и разрушать церкви. Снимали
кресты, колокола, реквизировали церковное имущество.
Таким образом в г. Херсоне к 1-му октября 1937 г. осталось только две
церкви: Кладбищенская и Греческая, но впоследствии была закрыта и она.
В сентябре 1937 г. все духовенство, за исключением о. протоиерея Гошкевича
и Никольского, было арестовано и посажено в тюрьму. В 1939 г. те из священников, которых не успели выслать на Север, были выпущены, но к службе в
церкви они приступить уже не могли за отсутствием церкви.
Когда началась война, верующие почувствовали, что приблизилось освобождение, но выражать свои чувства не могли, так как за ними зорко следил
НКВД.
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С момента вступления немецких войск стали образовываться инициативные
группы по восстановлению разграбленных и оскверненных церквей.
В настоящее время в г. Херсоне служба Божия совершается в семи храмах
при 15-ти священниках.
В Херсоне имеется Духовное Правление, возглавляемое Архимандритом
Александром.
Заботами прихожан храмы украшаются и постепенно начинают принимать
подобающий вид, а благолепное служение привлекает много молящихся. В этом
мы видим свидетельство того, что вера не может быть уничтожена из души
нашего народа, ибо и врата адовы не одолеют ее, как сказал Христос.
А. А.
№ 26, 19 серпня 1943 р.
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Ю. ОЛІЙНИК
ПОДІЛЛЯ ЗА ЧАСІВ ОКУПАЦІЇ
(документи з фондів Держархіву Хмельницької області)

Розпорядження генерал-комісара генеральної округи Волинь – Поділля
про введення в районних адміністраціях посад мирових суддів.
(ф. Р-420, оп. 1, спр. 28, арк. 105)
© Ю. Олійник, 2005
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Постанова Шепетівського гебітскомісара про направлення колгоспника
Федора Семенюка до примусового табору с. Судилків.
(ф. Р-420, оп. 1, спр. 46, арк. 33)
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Наказ польового коменданта “Про реєстрацію червоноармійців, що втекли з полону, в місцевій комендатурі”.
(ф. Р-434, оп. 1, спр. 3, арк. 17)

352
60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

ОКУПАЦІЯ: МІЖ ДВОМА ТОТАЛІТАРИЗМАМИ. ГОЛОКОСТ

Наказ районного керівника сільського господарства (Крайсляндвірта)
“До всіх громадських господарств,
хліборобських спілок і державних господарств”.
(ф. Р-420, оп. 1, спр. 28, арк. 193)
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Карта розселення фольксдойче у Старокостянтинівському гебітскомісаріаті. (ф. Р-420, оп. 1, спр. 1, арк. 84)
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Наказ № 1 Кам’янець-Подільської біржі праці від 13 жовтня 1941 р. щодо винаймання працівників.
(ф. Р-434, оп. 1, спр. 3, арк. 71)

ОКУПАЦІЯ: МІЖ ДВОМА ТОТАЛІТАРИЗМАМИ. ГОЛОКОСТ

355

Наказ № 5 Кам’янець-Подільської біржі праці від 20 листопада 1941 р.
“Про обов’язкову реєстрацію населення”. (ф. Р-434, оп. 1, спр. 3, арк. 70)
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Схематичний план концентраційного табору “Гросс-лазарет – Славута № 301”. (ф. П-6960, оп. 1, спр. 249, арк. 3)
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Підроблений бланк німецької перепустки, який було видрукувано
у Шепетівській друкарні.
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Т. КЛИМЕНКО
ЧЕРКАЩИНА ЗА ЧАСІВ
НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
Виявлення і збирання документів установ і організацій німецької
окупаційної влади розпочалося на Черкащині наприкінці грудня 1943 р.,
одразу ж після звільнення від окупантів. Завдяки наполегливості й
самовідданості архівістів, які працювали кілька місяців без вихідних, уже в
1944 р. на державне зберігання було прийнято документи 48-ми окупаційних
установ1, а також листи черкащан, вивезених на примусові роботи до
Німеччини (їх одразу було переведено в режим обмеженого користування).
До збирання документів цього періоду залучалась і громадськість. У районах
створювалися спеціальні комісії для збирання документів, газет, журналів,
листівок та ін.
У 1943–1945 рр. архівні установи Черкащини забезпечили концентрацію
й охорону архівних документів, друкованих видань і періодичної преси,
в яких відображено політичне, соціально-економічне і культурне життя
населення під час тимчасової окупації краю. У 1950-х роках архів провів
велику роботу із систематизації документів та впорядкування новостворених
архівних фондів.
З кінця 1980-х рр. активізувався процес надання раніше недоступних
архівних фондів для широкого користування, було введено до наукового
обігу раніше засекречені документи. Змінилися принципи відбору й публікації джерел, що позначилося появою нових документальних збірників,
публікацій у спеціальних історичних журналах та інших періодичних виданнях.
У Держархіві Черкаської області з таємного на загальне зберігання
передано 194 фонди часів окупації – місцевих органів влади, каральних
органів, органів сільського господарства, промисловості, будівництва, комунального господарства, навчальних закладів, установ медицини, редакцій
семи газет та ін.
Розсекречені архівні документи містять інформацію з багатьох малодосліджених проблем, дозволяють висвітлити теми, що до останнього часу
через недоступність джерел лишалися для дослідників періоду окупації
Черкащини, яка тривала від 29 липня 1941 р. до 23 вересня 1943 р., по суті,
закритими.
Найціннішими джерелами є документи місцевих органів влади: районних, сільських управ; дільничних уповноважених районних управ; відділів
і управлінь районних управ; старостатів.
Нацисти на окупованих землях регіону, як і на всій території України,
запровадили “новий порядок” – жорстокий режим, метою якого були
підкорення та колонізація.
У райцентрах було створено німецьку цивільну й українську допоміжну
адміністрації, які за своєю структурою поділялись на округи, очолювані
гебітскомісарами, міські громади, які очолювали бургомістри, райони на
© Т. Клименко, 2005
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чолі з головами та села, які очолювали старости2. На кожну дільницю
районною управою призначався дільничний уповноважений, який розглядав
побутові, трудові та житлові питання: виписував наряди на виконання
трудової повинності і стежив за їх виконанням, перевіряв санітарний
стан та житлові умови мешканців будинків та ін.3 При районних управах також створювались служби порятунку, до функцій яких входили:
боротьба з партизанами, самогоноварінням і спекуляцією, виявлення зброї
і нелегальних зборів населення. Однак вони не завжди виконували свої
основні функції. У фондах районних управ містяться документи, в яких
ідеться про незадовільну роботу цих служб. Так, у розпорядженні начальника Чигиринської служби порятунку йдеться про те, що сільські служби
займаються не тим, що входить до їхньої компетенції, систематично пиячать,
залякують населення і проводять безпідставні обшуки. За подібні дії винним
виносили догану, їх карали у вигляді штрафу в розмірі 200 крб. і звільняли
з роботи4. Прагнучи зміцнити своє панування на окупованій території,
нацисти залучали на свій бік невдоволену комуністичною ідеологією
частину населення. Зрештою, чимало скривджених радянською системою
почали служити в поліції, органах місцевого самоврядування, установах і
організаціях. Згідно з наказами районних управ та жандармських постів
у населених пунктах було встановлено комендантську годину – з 21.00
до 4.00. У вечірні та нічні проводилося затемнення населених пунктів5.
У розпорядчих документах зазначалося, що “особи, які порушуватимуть
наказ, будуть затримуватись і каратись штрафом, або іншим покаранням в
залежності від характеру порушення”6. В адміністративних установах був
встановлений режим роботи з 7.00 до 16.30, з обідньою перервою з 12.00
до 13.007.
Населенню за місцем постійного проживання видавались особисті
довідки (аусвайси)8. У фонді “Чигиринська районна управа” зберігається
наказ гебітскомісара Чигиринського району від 20 травня 1942 р., в якому
йдеться про те, що цивільне населення зобов’язано завжди носити при
собі особисті документи та за вимогою пред’являти їх німецькій службі
порядку.
Важливого значення набула реєстрація записів цивільного стану:
народження, шлюбу та смерті, яка проводилась за встановленими розцінками9, що постійно зростали. У постанові гебітскомісара “Про тимчасове
упорядкуваня шлюбу і розірвання шлюбу” було визначено 14 статей з
правами на укладання і 11 – на розірвання шлюбу10.
Було запроваджено обмін грошей11, облік майна з метою утримання
податків12, релігійних закладів для поновлення їх діяльності13, реєстрацію
“веломашин”14, інвентаризацію майна установ, закладів освіти15, охорону
недіючих підприємств16. Крім того, складалися кошториси на відбудову
виробничих підприємств, житлофонду, приміщень держустанов та на
“шляхове будівництво”17. Райуправи зобов’язали директорів шкіл знищувати
на території закладів освіти символи “більшовицької культури”18. Особлива
увага приділялася відбудові та охороні19 об’єктів стратегічного значення –
мостів, залізничних колій, електростанції, телефонної станції20. Так, у фонді
“Черкаська районна управа” є чимало документів про роботу спеціально
створеної комісії з огляду підірваного залізничного мосту через Дніпро в
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м. Черкаси та заходів щодо проведення ремонтних робіт задля уникнення
повені на території сіл, розташованих на правому і, значною мірою, лівому
берегах Дніпра21.
Районні управи контролювали діяльність установ, організацій і підприємств району, займалися господарськими, житловими і громадськими питаннями – безпосередньо та через квартальних і дільничних уповноважених,
а також через старостати. До структури управ входили бухгалтерія, канцелярія та відділи – загальний, фінансовий, промисловий, житловий, будівельний, земельний, охорони здоров’я, освіти і виховання.
Їм підпорядковувалися сільські управи (старостати), земельне управління, ветеринарна мережа, громадська опіка, суд та ін. До функцій сільських управ (старостатів) входило виконання постанов, наказів, розпоряджень окупаційних органів влади щодо збирання населенням грошових і
натуральних податків, продуктів харчування, одягу; організація роботи
громадських дворів; підготовка і відправлення людей на роботи до Німеччини та виконання різного роду трудових повинностей.
У фондах Черкаської, Чигиринської, Ковалівської, Драбівської, Летичівської районних управ містяться документи щодо проведення “новою
владою” заходів з організації вивезення торфу і підготовки до експлуатації
Ірдинського торфопідприємства22. Розпорядженнями і наказами районних
лісництв та районних управ сільуправам доводились хижацькі плани
щотижневого вирубування і вивезення лісу23 та здачі молокопродуктів24.
Створювались комісії для перевірки фактичного надою молока25. Усе молоко
мало здаватися на маслозавод, а в разі невиконання чи за фальсифікацію
його жирності26 корова у господаря “безкоштовно відбиралась”27. Населенню
постійно доводились плани здавання м’яса28, хліба29, інших харчових
продуктів30. Для виявлення і запобігання спекуляції продаж товарів і
продуктів власного господарства дозволявся лише в такій кількості, яку
продавець міг сам донести на базар. Крім того, було заборонено продаж
зернових культур, картоплі, масла, м’яса і м’ясних виробів, риби, живої
худоби (за винятком кіз, кролів, птахів)31. З метою контролю за здаванням
хліба були запроваджені звіти про розмір посівів під урожай32. Окрім того,
був доведений план заготівлі яєць, лікарських рослин, овочів, фруктів,
ярових зернових, городніх культур і м’яса33, за які населення отримувало
як премію сіль, цукор, сірники34. Невиконання планів суворо каралося.
Так, крайсландвірт попереджав, що “за подачу неправильних відомостей
буде накладено покарання” у вигляді “вилучення наявності збіжжя”, яке
“буде служити для покриття потреби українського сільського господарства
як посівний матеріал, харчування та кормів”35. Норми поставок харчових
продуктів постійно збільшувались і були доведені до такої критичної межі,
що навіть самі органи влади починали усвідомлювати їх непосильність для
населення. У наказах Черкаської районної управи йдеться про те, що “в
селах – Нечаївці, Байбузах, Плеваках стан виконання планів молокопоставки
настільки кепський, що навіть не досягає і до 50 %”36. За звинуваченням у
недбайливому ставленні до заготівлі продуктів харчування для армії старост
сіл карали штрафами37.
У фонді “Рацівська сільська управа” відклалися документи про створення рибконтори, яка організовувала риболовлю в усіх водоймах району
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та проводила збір рибних снастей і пристроїв для їх виготовлення 38.
Приватним особам та іншим організаціям рибалити та продавати рибу
суворо заборонялося.
Серед документів фондів “Ломоватський сільський старостат” і “Рацівська сільська управа” привертають увагу розпорядження і накази про збір
теплих речей – кожухів, штанів, валянок, за добровільне здавання яких
видавалися горілка й махорка39, залізного лому, кольорового металу, утилю
та сировини – шкір, хутра, вовни, кінського волосся, щетини, пір’я і паперу
“для потреб німецької армії”40.
Органи влади виявляли інтерес до коней і човнів у господарствах41 як
важливих засобів пересування у військовий час. Одним з першочергових
обов’язків влади були їх паспортизація і взяття на облік42 та використання
для виконання державних і сільськогосподарських робіт43 та на відбудові
військових об’єктів44. Однак, населення неохоче підкорялося наказам і
саботувало їх. Так, у наказі Черкаської районної управи повідомлялося,
що “неодноразові розпорядження районної управи про відправку підвод
на лісовивозку населенням не виконуються”. Місцева влада вдавалася до
арештів осіб, що ухилялися від їхнього виконання, а тягло господарств
вилучалося для використання за потребою45.
Окупаційна влада встановила суворий контроль за споживанням і розподілом харчових продуктів та наданням палива місцевому населенню. У
фонді “Контора Черкаської районної управи по розбиранню залізничного
мосту” є списки робітників та службовців на одержання хліба46; у фонді
“Відділ опіки та пенсії Черкаської районної управи” зберігається листування
з районним торгівельним відділом “про видачу хлібних карток”47, у фонді
“Паливний відділ Черкаської районної управи” є звіти, акти, наряди про
відпуск палива мешканцям міста48, серед документів фонду “Громадський
двір № 1 м. Кам’янка” є відомості про видачу харчопродуктів і грошової
винагороди за трудодні49. Заробітна плата була врегульована відповідно
“до шести груп робітників – залежно від роду праці”. За годину роботи
працюючі отримували від 0,75 крб. до 2,50 крб. Робітники жіночої статі
та єврейської національності одержували 80 % зазначених ставок. У разі
приналежності працюючого до німецької національності (Volksdeutsche)
він отримував надбавку в розмірі 50 % до платні. Для цього в райуправах
була чітко налагоджена система виявлення й реєстрації осіб німецької
національності50.
Рейхміністр окупованих східних областей видав декларацію “Про
особисту приватну власність на землю”, в якій засвідчувалось, що земля,
наділена селянам для індивідуального користування, визнається приватною
власністю селян. Кожен селянин мав право на земельну власність за умови,
якщо він по відношенню до Рейху виконує свої обов’язки, передусім з
трудової повинності та поставки харчових продуктів. У разі грубих порушень цих обов’язків селяни втрачали право на користування землею51.
З метою ефективного використання робочої сили окупаційна влада
оголосила загальну трудову мобілізацію. Відповідно до “Закону про трудову повинність” було введено положення про обов’язкову реєстрацію й
паспортизацію населення, про що свідчать документи фондів “Ковалівська
районна земельна управа”, “Летичівська сільська управа”, “Драбівська район-
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на управа”, “Черкаська біржа праці”. Деякі організаційні документи про
так зване “вербування” громадян на роботи свідчать про методи, до яких
вдавалися нацисти під час насильницького вивезення людей до Німеччини.
В області немає жодного населеного пункту, з якого б не було забрано
десятки й сотні людей на каторжні роботи. Під виглядом проходження
обов’язкового медичного огляду необхідно було з’явитись на біржу праці з
добовим запасом продуктів харчування, звідки людей одразу ж відправляли
до Німеччини52.
У фонді “Черкаська біржа праці” зберігаються донесення поліції та
сільських управ про направлення громадян на примусові роботи53. Призначались, першочергово, для відправлення до Німеччини “ті особи, які не
працювали в громадському дворі, або погано працювали”54. Незважаючи на
репресії, деякій частині населення усе ж вдавалось ухилятися від реєстрації
на біржі праці55. Для якомога повнішого виявлення працездатного населення
районні й сільські управи здійснювали перепис населення віком від 14 до
65 років56.
Окупанти зобов’язували сільуправи надавати довідки про наявність
молоді віком від 14 років, нібито з метою нарахування їм місячної норми
зерна (до 14 років – по 6 кг, після 14 років – по 12 кг). Коли всі зусилля
виявилися марними, адміністративні органи розпочали примусову мобілізацію людей. З різних обставин деяка частина населення їхала на роботи до
Німеччини добровільно57. За такий сміливий крок, як заохочення, німецька
влада зобов’язалася виплачувати сім’ям репатріантів щомісячно 130 крб. і
видавати пайок за 2-ю категорією58. У періодичній пресі, листівках і плакатах
поширювалися заклики добровільно виїздити на роботи до Німеччини, де
обіцялося набуття фахової кваліфікації й гарні умови праці59. Для більш
широкого залучення населення на різні роботи проводилася навіть реєстрація
працездатних жінок, що мали дітей ясельного віку60, а комітет допомоги
створював дитсадки, ясла, притулки та будинки сиріт61. Для нагляду за
належним виконанням робіт при сільуправах був створений інститут
сотенних та десятихатників, працівники якого, за певним розподілом,
“мали під наглядом по десять хат” і відповідали за виконання планових
завдань поставки продуктів харчування для німецької армії62. До роботи
залучали навіть незрячих з товариства сліпих, які виготовляли мотузки для
потреб армії63. В одній з газет окупаційної влади наголошувалося: “Ми,
українці, мусимо вважати за свій обов’язок звернути увагу на тих з нас,
хто не цілком і повністю віддає свої сили роботі. Ми повинні поставити
до ганебного стовпа кожного ледаря”64. Після здачі виконаних нарядів
на роботи працівникам видавалась винагорода – продукти харчування65.
Місцева влада організувала чіткий контроль за видачею хлібопродуктів. З
цією метою, незважаючи на гостру потребу в папері66, у Черкаській друкарні
було налагоджено виготовлення бланків хлібних карток.
Нова влада заохочувала розвиток кустарного промислу. Про це свідчить
значна кількість патентів на право займатись кустарним виробництвом і
щоквартальні декларації про прибуток кустарно-ремісничного промислу у
фондах “Чигиринська районна управа” і “Ковалівська районна управа”67.
У наказі Чигиринської райуправи наголошувалося на тому, що все
населення району віком від 14-ти років повинно брати активну участь у
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весняній посівній кампанії, до якої залучалося “все державне, громадське і
приватне тягло”. Особи, які не приймали участь у цій кампанії, розглядались
як саботажники68. У цей період базари припиняли роботу, а богослужіння
в церквах проводилось тільки під час двох релігійних свят – Пасхи і
Трійці69.
Певний інтерес представляють документи про організацію протипожежних заходів з охорони зібраного врожаю. Для запобігання пожежам було
розроблено інструкцію для начальників, створених в сільській місцевості,
пожежних команд70.
Розпочата окупаційною владою тактика підкорення населення вражає
численністю податків. Так, із наказів, розпоряджень, звітів, бухгалтерських
документів дізнаємося про їхню різноманітність: за землекористування71, з
будівель, собак, худоби72, господарств73, прибутковий з населення74, у тому
числі кустарів, ремісників, візників75, промисловий, базарний76, на мед і
віск77 і навіть з осіб єврейської національності78.
У документах містяться також відомості про організацію обов’язкового
державного страхування, якому підлягало громадське і приватне майно –
хати, худоба і посіви79.
Попри надзвичайний військовий стан, влада здійснювала деякі санітарні заходи запобігання масовим захворюванням вояків німецької армії
та населення. Так, аби уникнути розповсюдження шлунково-кишкових
захворювань всі господарі власних садиб повинні були відремонтувати
і зареєструвати криниці, а санепідвідділ – провести їх хлорування. Невиконання цього розпорядження призводило до сплати штрафу (до 500 крб.)
або примусових робіт терміном до одного місяця80. Проведенню обліку та
ветогляду худоби, яку тримало населення надавалося особливого значення81.
У разі виявлення в худоби сказу чи туберкульозу, її негайно ізолювали й
здавали на забій82. Бродячих собак знищували83.
“Новий режим” запровадив обстеження матеріально-побутових умов
жителів Черкас, члени сімей яких було репресовано органами радянської
влади до 1941 р., та видачі їм хлібних та продуктових карток84, а ті, у свою
чергу, на знак підтримки політики “нової влади”, вносили добровільні пожертви на будівництво пам’ятника загиблим від більшовицького терору в
м. Вінниці85.
Військовополонених нацисти тримали в таборах86. За використання
їх на громадських роботах командуванню таборів виплачувалася премія
в розмірі 3 крб. за кожну особу87. З перших місяців окупації за розпорядженням гебітскомісара “Про порядок і заходи боротьби з бандитизмом”88
німецькі комендатури почали збирати відомості про місцезнаходження
і кількість поранених і хворих радянських солдатів89; складалися списки
радянського активу з метою їх знищення. Населення ж, яке надавало їм
притулок, суворо каралося90. За кожного виявленого партизана або зазначення його місцезнаходження видавалася премія91. У населення вилучались
вогнепальна зброя і набої та знищувались листівки і газети, які закликали
до партизанської боротьби та саботажу92.
Але й за цих умов у містах і селах створювалися підпільні організації,
осередки й явочні квартири, формувалися партизанські загони й диверсійні
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групи. У свою чергу, військове командування використовувало різні
форми боротьби з опором населення. Так, в численних наказах місцевих
жителів застерігали від будь-яких стосунків із “бандитськими зграями”, їх
зобов’язували “пильно стежити за тим, аби на терені того чи іншого села
не появлялись як окремі бандити, так і групи людей”, а в разі появи про
це слід було негайно повідомляти відповідні сільуправи або начальників
служби порятунку93. Усі радіоприймачі, що знаходились у приватному
користуванні підлягали здаванню до районної служби порятунку. Наказом
гебітскомісара заборонялося пересування населення залізницею; це
можна було робити тільки гужовим транспортом в супроводі спеціально
призначених представників місцевої поліції. Попереджалося, що “люди,
які порушують цей наказ, будуть затримані німецькою жандармерією або
поліцією і відправлені в робочі табори”94.
Найкращим і найдійовішим засобом виховання молоді в дусі “нової
влади” було її згуртування в навчальних закладах. Для цього при районних
управах були створені відділи освіти і виховання, до функцій яких входили
організація і контроль діяльності, кадрове і господарське забезпечення
навчально-виховних закладів міст і сіл районів95. У віданні відділів перебували дитячі садки й дитячі будинки, школа глухонімих, музеї, бібліотеки,
педагогічний інститут, міські та сільські школи96.
На початку 1942 р. школи розпочали свою роботу з укомплектування
вчителями97 не маючи в своєму розпорядженні ні шкільних програм, ні
відповідних підручників, зошитів та наочного матеріалу. Так, у Черкаському
районі було відкрито 46 шкіл, з них 10 – у Черкасах98, педагогічний інститут,
фельдшерську і торгову школи99. Одночасно було розроблено навчальні
плани з географії, ручної праці, музвиховання, вітчизнознавства, граматики,
української мови, основ моралі100.
Джерелом інформації з питань театрального мистецтва та діяльності на
окупованій території осередків культури є фонди “Черкаський український
музичний театр” та “Новодмитрівська сільська управа”. За розпорядженням
гебітскомісаріату передбачалося проведення в населених пунктах регіону
літературних вечорів для місцевого населення. Як свідчать документи, в
Черкасах працював театр, який увібрав у себе, крім театральної трупи, джаз
оркестр, дві капели – хорову ім. Лисенка і бандуристів, та циркову бригаду.
Його основним завданням було “обслуговування німецьких військових
частин та цивільного населення”, до репертуару входили твори українських
і німецьких композиторів, народні твори101.
Певна увага приділялася медичному забезпеченню населення. З цією
метою при районних управах було створено відділи охорони здоров’я, які
організовували й контролювали діяльність медичних закладів, займалися
кадровими питаннями, розробляли і впроваджували санітарні заходи з
лікування і профілактики захворювань, забезпечували медичний та допоміжний персонал спецодягом102. Зокрема, у віданні відділу охорони
здоров’я Черкаської районної управи знаходились: I міська лікарня на
110 стаціонарних ліжок, II міська лікарня жіночої допомоги на 25 ліжок,
санітарно-епідеміологічний відділ, центральна поліклінніка, районна аптека,
зубопротезна лабораторія, водолікарня, медична школа, Червонослобідська
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лікарня на 10 ліжок, Мошенська і Софіївська лікарні з амбулаторіями на
15 ліжок; Руськополянська, Вергунівська і Дахнівська медичні дільниці;
Худяківський, Свидівський, Білозірський та Ірдинський фельдшерськоакушерські пункти (приблизно з кінця 1942 р. – лікарські медичні дільниці),
а також усі медичні дільниці установ, закладів і підприємств міста і району103.
Повсюдно було введено обов’язкове медичне страхування населення.
Застраховані особи мали право на безкоштовне лікування, крім того, хворий
отримував 50 % заробітної плати починаючи з 4-го дня захворювання104.
Для іншої категорії населення було запроваджено платне лікування згідно
із затвердженими райуправами розцінками. Безкоштовна медична допомога
надавалась виключно у невідкладних випадках105. Тим самим населення
було фактично позбавлене медичного обслуговування, що призвело до
поширення єпідемій інфекційних захворювань. Було встановлено розцінки
і щодо ветеринарної допомоги106. Згідно з інструкцією всі медичні установи
мали щодекадно надавати відомості про захворюваність на інфекційні
та інші найпоширеніші хвороби: висипний, поворотний, черевний тиф,
дизентерію, дифтерію, скарлатину, бруцельоз, вітряну віспу, сифіліс,
малярію, ангіну, сказ тощо107. Для запобігання поширенню епідемій за
наказами райуправ місцеві органи влади було зобов’язано відновити роботу
лазень. Сільуправам було наказано виділити окремі хати для перебування
та ночівлі в них військовополонених, а “солому, що вистілалася на підлозі,
щодня, після ночівлі спалювати”108.
За поданням ініціативної групи в січні 1942 р. почали створюватись
товариства Червоного Хреста, метою яких було надання допомоги сиротам,
вдовам, безпритульним дітям, розшук членів родин109. Однак через кілька
місяців товариство припинило своє існування через заборону владою його
діяльності110.
Згадані в огляді документи є цінним джерелом для вивчення трагічної
історії регіону часів окупації. Введення до наукового обігу цього комплексу
документів створить передумови для принципово нового етапу розвитку
історії та історіографії України періоду Другої світової війни.
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ЛИСТИ “В’ЯЗНІВ ТРАНСНІСТРІЇ”
(з фондів Держархіву
Чернівецької області)
У Державному архіві Чернівецької області зберігається чимало документів, які висвітлюють становище мешканців Буковини за часів окупації.
Особливе місце серед них посідає фонд жандармського залізничного
посту м. Чернівці, де відклалися листи буковинських євреїв з таборів та
колоній Трансністрії, які вони намагалися переслати своїм рідним та знайомим.
Документи надійшли до архіву в 1954 р. Загалом у фонді налічується
понад 160 листів, переважна більшість яких адресована до Чернівців,
Радівців, а також інших населених пунктів Буковини. Усі вони датовані
1941 роком. Їхніми авторами були нещасні, знедолені люди, яких відірвали
від родин, брутально вигнали з рідних домівок, примусово переселили на
чужину, в нелюдські умови існування, покинули, по суті, напризволяще.
Кожен такий лист – це волання про матеріальну допомогу та моральну
підтримку.
Листи, на жаль, не дійшли до адресатів: їх було конфісковано жандармами залізничного посту в м. Чернівці. Більшість послань має вигляд записок, написаних на клаптиках паперу олівцем і чорнилом, румунською або
німецькою мовами, а також на ідиш. В одному з листів ідеться про Зігфріда
Єгендорфа, чернівецького інженера, генерального директора товариства
“Bukowiner Forstindustrie”, який під час війни працював на одному із заводів
Могилева-Подільського. Він був серед тих, хто, ризикуючи своїм життям,
допомагав стражденним бранцям. Єгендорф, як свідчать документи,
облаштував на заводі спеціальне місце для листів, а згодом переправляв
їх адресатам.
Деякі з листів публікуються нижче.
Добірку підготували М. НИКИРСА, Н. МАСІЯН

№1
З листа невідомого з табору В. Ландверу
до м. Чернівців, вул. 10 травня
6 грудня 1941 р.
Мої дорогі.
Я хочу написати Вам цілий ряд новин, наскільки дозволять мої пальці, які
не згинаються. Наше становище покращилось, що ми маємо надію залишитися
на цьому місці, де ми знаходимося і не бути гнаними далі. Люди, які не
мають цього шансу, сходять зі страху з розуму. Дай Боже, щоби наші надії
справдилися.
Подальше гоніння означало би для нас вірну смерть, смерть повільну,
страшну від голоду, хвороби і замерзання. Картина, яку ми постійно спостерігаємо, залишиться навічно в нашій пам’яті, як випалена вогнем.
© М. Никирса, Н. Масіян, 2005
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Геніальний письменник не зміг би описати реальність картин горя та
злиднів. Люди самого благородного походження, доброго матеріального
забезпечення просять допомоги через холод, голод, приниження, залякування.
Велика кількість знайомих і незнайомих вмерли з голоду і з кожним
днем вмирають, не хочу говорити про це. Неможливо передати почуття, коли
дивишся на людей, котрі сидять на своїх клунках, тримають на руках грудних
і малих дітей, вночі в зруйнованих будинках, без вікон, а наступного дня їх
женуть далі, не зважаючи на немилосердний мороз. Відомий роман Данте
“Пекло” нічого не значить в порівнянні з цим становищем…
Поки що ще якось йдеться, проте, невідомо, як буде, коли буде мороз до
40ο, як кажуть місцеві люди, і сніг. Але надіємося, що до цього часу будемо
вдома. Тонція і дід плачуть всі дні і не можуть привикнути, я привик, дивлюсь
на нещасних, які без житла, і дякую Богу, що дружина і дитина відносно ще
не голодують і не замерзають. Найкраще дитині, коли вона грається з дітьми і
навіть сміється. Дитина не знає, в якому ми становищі. Виглядає погано. Вся
одежина на ній велика і довга, вона дуже скучає і страждає.
Держархів Чернівецької області, ф. 1061, оп. 1, спр. 2, арк. 1. Оригінал.
Рукопис. Переклад з німецької.

№2
З листа Т. братові до Чернівців
6 грудня 1941 р.
Мій любий брате! У мене тільки одне-єдине бажання – я хочу вийти звідси
живою чи мертвою. І, при цьому, я підкреслюю, що тут є люди, які живуть в
мільйон разів гірше, і що ми належимо до числа тих, кому можуть заздрити.
Я гину душевно і розумово, оточення вороже культурі; я і всі ми з нашими
найскромнішими вимогами відкинуті на 2000 років назад. Я стверджую без
пристрасті, що житла і обстановка гуцулів всередині та зовні в Селятині були
палацами в порівнянні з тутешніми …
Я мала не багато, навіть дуже мало щастя в моєму житті. Я, на превеликий
жаль, відчувала, що жодна з моїх дівочих мрій не здійсниться. Та хіба ж
можна було уявити собі, що я потраплю в таке нещастя! Правда, ти не без
підстав можеш сказати, що я не одна і не краща тут, але я не можу так жити і
з задоволенням відмовилась би від життя, коли б бідні діти не були замішані
в цьому.
Незліченні поцілунки всім Вам.
Там само, арк. 3. Оригінал. Рукопис.
Переклад з німецької.

№3
З листа п. Германа доктору К-му
до Чернівців
14 грудня 1941 р.
Любий Люця! В нашій колонії 600 чоловік…
10 чоловік в одній невеликій кімнаті, без їжі, в жахливих санітарних
умовах – не життя, а ясна і близька смерть.
Найбільше страждає бідна Маргаріт. Вона схудла на 20 кг та на стільки ж
років постаріла. Наше становище, наша нужда, наші страждання, наші муки,
наше приниження не піддаються описанню.
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Нужда з кожним днем набирає все страхітливіших форм. Хлібина сьогодні
коштує вже 600 леїв. На карбованці вже нічого не можна дістати. Люди хочуть
тільки одягу, білизни, взуття, мила, тощо. Але звідки це брати? За подушку
можна одержати в кращому випадку хлібину. За в’язку дров, кілограмів 25–30,
треба платити 500 леїв. Я шляховий робітник і одержую 1 кг хліба за 5 крб., і
цим ми повинні жити втрьох. Коли у нас до цього є цибулина, ми щасливі…
Масло, цукор і т. ін. знаю тільки по пам’яті. Прошу тебе мені повірити,
що я не перебільшую. Смерть тут має добрий врожай, адже вона і є метою
нашого заслання. Якщо ти коли-небудь хочеш нас побачити, то не маєш права
відмовитись від найтяжчих зусиль. Бог тобі за це віддячить, і ми ніколи цього
не забудемо.
Жаль, що ми гинемо.
З любов’ю до Вас всіх. Ваші нещасні. Герман.
Там само, спр. 1, арк. 32. Оригінал. Рукопис.
Переклад з німецької.

№4
З листа п. Польді до Леона Бахера
(м. Чернівці, вул. Мирона Костіна, 14/12)
14 грудня 1941 р.
Мої дуже і дуже дорогі!
Декілька разів я писала нашій дорогій Берті…
Хочу детально відповісти на твого листа, щоби передати наше становище,
треба написати цілий роман. Я тобі вже про це писала. Ми маємо тільки те,
що при нас. В Атаках ми втратили все, якби нам не допоміг Бубі, то невідомо,
де ми би були, чи були би дотепер взагалі живі.
Тут все дуже дорого. Заробити нема можливості. Люди падають на вулицях
від голоду. Щоденно по 20–30 чоловік. Якщо ми не отримаємо допомоги, ми
всі загинемо.
Якщо ви можете, то пришліть хоч яких-небудь продуктів. За одну буханку
хліба вчора просили 500 леїв. У нас гроші закінчуються. Нас 9 чоловік, а
отримати дозвіл на те, щоби залишитися, тут коштує багато грошей. Треба
кожен день 1500 леїв, щоби не голодувати. Наїдатися досита ми не маємо
можливості. Діти виглядають жахливо і постійно просять їсти. Рятуємося
чудом. Які ви щасливі, що спите на власному ліжку, і маєте можливість
вмиватися…
Ми тут живемо, як в пустелі. Холод, голод і воші. Хай Зонта теж читає
цього листа, тому що не дозволяється більше писати.
Там само, оп. 2, спр. 33. Оригінал. Рукопис.
Переклад з німецької.

№5
Лист п. Фрюлінг до П. Гендемо
(м. Чернівці, вул. Дудка, 4)
15 грудня 1941 р.
Мої дорогі!
Ми знаходимося в Могилеві, куди прибули тільки з тим, що мали в руках.
Гроші ми витратили повністю. Діти дуже ослабли, а Неллі уже 4 тижні хворіє.
Прошу відповісти, чи передали привіт від мого брата.
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Вишліть нам, будь-ласка, 1 кг яблук і декілька грамів чаю. Неллі це необхідно, бо вона не в змозі триматися на ногах.
У Каручеру є одна хустина, яку дала мадам Вайнштейн, прошу взяти
гроші за матерію і хустину і вислати за першої нагоди. Тут навіть хліба нам не
вистачає. Вартість від 300 до 400 леїв за одну хлібину. Бажано було би цукру і
манної крупи. На базарі нічого не дістанеш. З манної крупи готували би щось
для Неллі, оскільки тут навіть хліб дістається з великими труднощами. У нас
всіх перспектива – вмерти з голоду. Пишіть за адресою: Єврейське товариство,
Могилів, для Фрюлінг.
Там само, оп. 1, спр. 2, арк. 124 Оригінал. Рукопис.
Переклад з німецької.

№6
З листа Сусі Крайсель
п. Рудіху в Радівці
Без дати
На жаль, змушений повідомити, що я в дуже критичному стані. Після
Єдинецького пекла вичерпалися всі кошти…
Я звертаюся до вас, бо в дуже поганому становищі і ні від кого не можу
чекати допомоги. Вся моя надія звернена на вас. Можливо, ви надішлете мені
грошей настільки швидко, як це можливо.
В надії на виконання мого прохання дякую якнайщиріше, розписуюся в
моїй глибокій до вас пошані. Відданий вам Д.
P.S. Через те, що мій чоловік лежить хворий і сам не може писати, пишу
за нього я.
З повагою, Сусі Крайсель.
Моя теперішня адреса: інженеру Єгендорфу, на завод в Могилів, для Давіда
Крайселя, Могилів, Трансністрія*.
Там само, оп. 1, спр. 1, арк. 80–81. Оригінал. Рукопис.
Переклад з німецької.
* Адресу обведено червоним чорнилом, зроблено приписку румунською мовою: “Вияснити, яким чином кладуться та забираються листи”.

№7
Лист п. Рози з концтабору батькові,
К. Швіцу, до Чернівців
Без дати
Любий тату!
Я писала тобі вже кілька разів і мене дивує те, що ми не отримали від
Тебе жодної звістки. Ми вишукуємо всілякі можливості, щоби доправити Тобі
листи і отримати бажану допомогу.
В кожному листі я зображувала Тобі наше страхітливе становище і повторюю Тобі вкотре: допоможи нам грошима, продуктами харчування, такими як
цукор, сало, ковбаса, мармелад. Щодня ми все слабшаємо. Дорожнеча велика,
хліб коштує 500 леїв.
Якби не нещасні наші діти, ми б наклали на себе руки. Неможливо собі
уявити, що ми переживаємо. Нас тут дуже тяжко обібрали. Уяви собі, якщо

ОКУПАЦІЯ: МІЖ ДВОМА ТОТАЛІТАРИЗМАМИ. ГОЛОКОСТ

373

ми пішли з наших домівок і спимо тут на підлозі, а харчі вимушені просити
ті, що беруть з наших запасів, як це болить, лишень уяви собі.
Ми запитуємо у себе знову і знову: чому і за що випало на нашу долю
стільки страждань.
Найдорожчий наш татусь, допоможи нам, нас необхідно хоч трохи звільнити від наших мук.
Поцілунки від серця усім Вам, Роза.
Там само, оп. 1, спр. 2, арк. 43–44. Оригінал. Рукопис.
Переклад з німецької.

№8
Лист невідомої до Еміля Клайна Фаліка
(м. Чернівці, вул. Святого Николая)
Без дати
Шаргород. Україна.
Дорогі діти!
Ми знаходимося в дуже великій нужді. Будь ласка, пришліть нам грошей.
Ми уже не в змозі більше голодувати і замерзати. Наше єдине бажання – ще раз
вас побачити. Боюся згинути на чужині. Пишіть негайно, через рідню доктора
Зігеля. Ми будемо дізнаватися у нього.
Цілуємо Вас. Ваша мама.
Привіт сім’ї Саллі, якщо можливо, то вишліть карбованці чи леї.
Там само, оп. 1, спр. 2, арк. 102. Оригінал. Рукопис.
Переклад з німецької.

№9
Лист п. Крайсбергер
до професорки Тірон
Без дати
Вельмиповажна пані проф. Тірон!
Я надсилаю Вам найтепліші вітання з Могилева, Трансністрія.
Я звертаюся до Вас з великим людським егоїзмом. Можливо, Вам вдасться
переслати 5 кг вовни через фірму Рудіка “Пивоварня”. Я могла би в’язати рукавиці та капюшони і заробляти трохи грошей. Тут, на жаль, все так дорого, що
ми нічого не можемо собі дозволити. Для мене було б великим щастям, якби
Вам вдалося надіслати мені бажане. Реванш мусить зачекати аж до закінчення
війни; я би прийняла так багато чи так мало, як вдасться. Сім’я Саргошеса і
Лорди вже дещо отримали, думаю, завдяки їхній великій протекції.
Ми, на жаль, більше не живемо по-людськи, нам всього не вистачає і лише
надія, що це не триватиме довго, підтримує нас.
Багато вітань Вам, милостива пані, та Вашим донькам від пані Крайсбергер.
Підпис
Будь-ласка, пересилайте лише через надійні руки, інакше краще не треба,
кур’єрові заплатіть вовною, грошей ми не маємо.
Там само, оп. 1, спр. 2, арк. 82–82 зв. Оригінал. Рукопис.
Переклад з німецької.
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№ 10
Лист д-ра Гіршгорна
до Тітуса Бруно
Без дати
Дорогий Тітус,
Наші страждання не описати. Передаючи ці рядки, я спробую точніше
роз’яснити Тобі наше нещастя, ми тут приречені на смерть. Дорожнечу не
описати – 350/400 леїв вартує хліб.
Найдорожчий Тітус, я звертаюся до Тебе як до єдиного щирого друга
і прошу Тебе, Ти повинен мене врятувати й допомогти, все поверну Тобі з
вдячністю.
Надішли мені велику суму, оскільки я вже не маю грошей, позич на моє
ім’я у всіх знайомих 5000 леїв, я поверну це все з вдячністю, або хіба не
житиму.
Де Твій Тотні? Якщо він в Україні, то міг би мені переслати гроші.
Не сердься, якщо я Тебе обтяжую, в цьому нещасті я не маю іншого
виходу.
Цілуємо вас всі
Сердечні вітання
д-р Гіршгорн
Там само, оп. 1, спр. 2, арк. 129–129 зв. Оригінал. Рукопис.
Переклад з німецької.

№ 11
З листа невідомої дітям
Без дати
Любі діти!
Я сподіваюся, що ви вже отримали нашу листівку. Про наше становище
я навіть не в стані розповідати, лише одне тішить, що вас не забрали і не
заставили розділити з нами цю гірку і трагічну подорож. Будьте вдячні Богові
1000 разів!
…дитина застудилася, кашляє і нічого не можна дістати… ми їмо сухий
хліб до чаю. Люди мруть, як мухи. Д-р Гамер помер і ще багато-багато інших,
про всіх і не написати. Життя тут і в селах жахливе, можна писати романи…
Там само, оп. 1, спр. 2, арк. 34. Оригінал. Рукопис.
Переклад з німецької.
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А. ФЕСЕНКО
АДРЕСНІ ЛИСТКИ ЖИТЕЛІВ СЕВАСТОПОЛЯ
ПЕРІОДУ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
(1942–1944)
Листки прибуття людей до Севастополя та вибуття з нього у період
нацистської окупації було отримано в розсипу в 1965 р. із Кримського
обласного державного архіву. Листки було систематизовано за абеткою і
сформовано у справи. У 1966 р. був складений єдиний опис і фонд отримав
назву “Листки прибуття жителів Севастополя в період німецько-фашистської
окупації 1942–1944 років”. У 2004 р. назву фонду було змінено на “Адресні
листки жителів міста Севастополя в період німецько-фашистської окупації
1942–1944 років”.
Документи фонду Р-312 – листки прибуття та вибуття – відображають
діяльність паспортних столів Російської (цивільної) допоміжної поліції в
окупованому Севастополі.
За адресними листками можна здійснити кількісний, статевий, віковий,
етнічний, релігійний аналіз складу населення Севастополя та його зайнятості
в 1942–1944 рр. У документах фонду є інформація про підприємства та
установи, що діяли в період окупації, навчальні заклади, назви вулиць,
населені пункти.
Листок прибуття являє собою друкарський бланк, який заповнювався
від руки, він містить такі відомості про особу, яка його заповнювала: прізвище, ім’я, по батькові; дата та місце народження; стать, національність,
віросповідання, партійність, попередня адреса, адреса, за якою мешкає, мета
прибуття до міста, посада і назва підприємства, де працює, серія, номер і
дата видачі паспорта, прізвище, ім’я, по батькові та стать неповнолітніх
дітей; тут же розміщувалися дати та підписи особи, відповідальної за прописку, та співробітника відділення поліції.
Обсяг фонду – 510 справ.
Науково-довідковий апарат включає опис, інформацію в Короткому
довіднику фондів Державного архіву м. Севастополя, ІПС “Архів”, ІПС
“Окупація”. Документи фонду заповнено переважно російською мовою,
подеколи є записи німецькою мовою. Фізичний стан документів –
задовільний.
Загалом документи фонду мають неабияку історичну цінність.

© А. Фесенко, 2005
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Г. БОРЯК
ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ АРХЕОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК
З ІСТОРІЇ БІБЛІОТЕК ТА КНИЖКОВИХ КОЛЕКЦІЙ
ПЕРІОДУ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ КИЄВА
Рец.: Бібліотеки Києва в період нацистської окупації.
Дослідження. Анотований покажчик.
Публікація документів / Упор. Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова.
Ред. кол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. –
К., 2004. – 813 с.
Рецензоване видання є комплексним камерально-археографічним дослідженням про долю книжкових фондів України періоду окупації 1941–1944 рр.
Вичерпно представлено джерельну базу, виявлено, проанотовано, описано
та хронологічно впорядковано малодосліджені та недосліджені архівні
джерела – висвітлено склад і зміст документів окупаційного періоду Києва,
що збереглися в київських архівах: Центральному державному архіві вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України) (фонди 3206 –
Рейхскомісар України і 3676 – Оперативний штаб рейхсміністра окупованих східних областей Розенберга); Державному архіві Київської області
(фонди Р-2356 – Київська міська управа і Р-2412 – Музей-архів переходової
доби).
Видання має нетрадиційну і дуже перспективну для довідників такого
рівня структуру. Тут сконцентровано три види наукових досліджень, що
націлені на всебічне розкритття значення та актуальності проблеми, ступеня
її дослідженості, детальну репрезентацію її джерельної бази.
Том складається з трьох великих розділів.
Перший розділ – “Дослідження та огляди” – містить низку статей відомих дослідників історії переміщених культурних ціностей, передусім
О. С. Онищенка, Л. А. Дубровіної, Н. І. Малолєтової, Т. М. Себти, Н. Г. Кашеварової, де розкрито проблеми переміщених культурних цінностей,
історії бібліотек у контексті війни, наукові розвідки з історії бібліотек і
бібліотечної справи та огляди архівних фондів, що зберігаються як у Києві,
так і в Бундесархіві в Берліні. Ці науково-дослідні праці допомагають
з’ясувати загальний стан проблеми історії бібліотек під час війни, розкрити
історіографічні аспекти дослідження цієї проблематики, перспективу
подальших досліджень, а також визначити місце київських документів
у загальній джерельній базі історії культурних цінностей, у тому числі
бібліотечних фондів у період Другої світової війни.
Другий розділ – це безпосередньо “Анотований покажчик архівних
документів Оперативного штабу окупованих східних областей, рейхскомісара
України, Київської міської управи (1941–1944)”. Він побудований за хронологічним принципом. Кожен опис містить дату і місце створення документа, його заголовок, анотацію, легенду. Безумовним позитивом видання є
подання досить детальної анотації змісту кожного документа, яка дозволяє
© Г. Боряк, 2005
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уявити зміст без звернення безпосередньо до джерела, що є важливим з
огляду на німецьку мову документів, яка не завжди доступна українським
дослідникам цих питань. Анотація містить конкретні відомості про події,
імена, напрями бібліотечної діяльності, конкретні цифри щодо бібліотечних
колекцій, видань, розкриває імена як нацистських співробітників, так і
українських фахівців, діячів культури та науки.
У третьому розділі подається публікація найважливіших документів,
де розкрито основні напрями нацистської політики в галузі бібліотечних
цінностей на окупованій території України, зміст нацистської діяльності
щодо бібліотек у Києві та Україні загалом, а також представлено специфіку
німецьких документів, різні напрями діяльності нацистських установ. Публікація передбачає подання як оригіналу документа, так і його перекладу
українською мовою. Відбір документів цілком доречний, він відбиває цікаві
й досить показові для ідеології та практики нацистської політики в галузі
бібліотечної справи засади. Винятком, на нашу думку, із цього списку, є
лише два документи, змістовне навантаження яких цілком могло бути передане в опису документа (с. 246). Так, у світлі загального спрямування
довідника, цілком можливо було б не подавати такого другорядного для
видання документа, як копія витягу зі Звіту про роботу Президії Української
академії наук від 15.10. 1941 р. до 1.02. 1942 р. ( № 5, с. 626), та бланк про
конфіскацію приміщення ( № 7), а, натомість, подати, наприклад, Звіт ГРГУ
за листопад 1943 р., де йдеться “про події на фронті та вивезення залишків
культурних цінностей з незайнятих радянськими війсками міст України”
(с. 581). Упорядники взяли за правило не переповідати змісту документа,
якщо він опублікований у розділі 3. Хоча загалом таке пояснення може
бути прийнятним, однак все ж таки було б доцільно залишити анотацію
в опису, що спростило б користування документами, опублікованими в
розділі ІІІ.
На особливу увагу заслуговують науково-довідковий аппарат, поданий
у кількох додатках, анотований список справ рейсхскомісара України
з Бундесархіву в Берліні, а також покажчики бібліотек та бібліотечних
фондів, що згадуються в документах, покажчик установ, імений та географічний покажчики, покажчики справ, структури Оперативного штабу, рейхскомісаріату. Ці покажчики, передусім бібліотек та бібліотечних фондів, а
також покажчик установ, становлять значний інтерес, оскільки комплексно
розкривають сферу та розмах діяльності нацистів у бібліотеках.
Висвітлено історію бібліотек, архівів, музеїв, а також діяльність окупаційних установ та органів місцевого самоврядування, зокрема Київської
міської управи, оскільки загальна нацистська політика передбачала не лише
грабіжництво, а й своєрідну організацію діяльності культурних установ
на окупованій території відповідно до завдань рейху. Цікаво, наприклад,
що для окупантів передбачалося відкриття наукових крайових бібліотек, у
тому числі сільськогосподарських, а для місцевого населення – публічних
бібліотек, але після проведення суворої цензури бібліотечних фондів.
Отже, окреслюються основні засади політики нацистів у галузі культури
та науки на окупованих територіях, що передбачала перетворення України
на економічну та культурну провінцію рейху.
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Ґрунтовність праці, високий фаховий рівень наукового описування
і перекладу документів якнайкраще поєднуються із вдалою концепцією
цього довідника, що сконцентрував, разом з камерально- та едиційно-археографічними розділами, ще й науково-дослідну частину, що відкриває
довідник. Наукові статті та огляди з цього питання у першому розділі
дозволяють сповна уявити місце довідника у вирішенні проблем історії
культурних цінностей під час нацистської окупації та виявити подальші
перспективи проведення архівних та археографічних досліджень величезної
документальної спадщини, що нині розкидана по багатьох архівах країн, що
брали участь у війні. Довідник підносить українську археографію на новий
фаховий рівень у питаннях методології та методики підготовки наукових
видань подібного характеру.
Фундаментальний довідник Л. А. Дубровіної та Н. І. Малолєтової підготовлено під егідою трьох споріднених інституцій: Інституту рукопису
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної
академії наук України та Центрального державного архіву вищих органів
влади і управління України. Цей довідник засвідчує плідність інтеграційних
процесів у науковах дослідженнях складних питань вітчизняної історії.
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О. ПОТИЛЬЧАК
Н. ПЛАТОНОВА
ФОНД УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ
ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ТА ІНТЕРНОВАНИХ
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ МВС УКРАЇНИ:
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ,
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Від редакційної колегії. На виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 19.05.2004 № 76155/8/1–03 у червні 2004 р. ЦДАВО України
прийнято на державне зберігання від ГДА МВС України документи про
місця поховань німецьких військовополонених та інтернованих – загалом
321 од. зб.
У липні того ж року комісія ЦДАВО України розпочала процедуру
розсекречування справ цього фонду.
У силу багатьох об’єктивних і суб’єктивних обставин тема радянського
військового полону 1940–1950-х рр. у вітчизняній історіографії від початку потрапила під заборону та була виведена за межі актуальної науково-дослідницької проблематики. Як наслідок, документи відомств, що
відповідали за організацію, утримання, охорону, політико-ідеологічну
обробку, оперативну роботу, а також трудове використання військовополонених на довгі десятиліття потрапили до недоступних для більшості
вчених архівних установ систем органів внутрішніх справ і державної
безпеки. Лише з розпадом Радянського Союзу та утворенням незалежної
України відомчі архіви спецслужб поволі почали відкривати свої таємниці.
У 90-х рр. ХХ століття – на початку нинішнього тематика радянського
військового полону часів Другої світової війни посіла чільне місце серед
актуальних дослідницьких проблем вітчизняної історичної науки, що й
визначило необхідність забезпечення вільного доступу до відповідної джерельної бази.
Із моменту своєї організації навесні 1944 р. і до розформування – у 1953 р.
органи Управління (відділу, відділення) у справах військовополонених та
інтернованих НКВС (МВС) Української РСР нагромадили значний масив
різноманітних документів. На цій документальній основі у відомчому архіві
було започатковано окремий фонд, де на сьогодні зберігається основний
масив джерел, що стосуються військовополонених Другої світової війни
© О. Потильчак, Н. Платонова, 2005
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в Українській РСР. Певною мірою парадокс, але й у незалежній Україні
більшість цих матеріалів продовжує зберігатися під грифом “цілком
таємно”, вони є важкодоступними для дослідників. Незважаючи на закріплення за галузевим архівом МВС України статусу державного, справа
археографічного вивчення та описування його документів майже не зрушила
з місця. На сьогодні існує лише кілька праць співавторів цієї статті, де в
загальних рисах досліджується історія формування документальних фондів
архіву та зроблено оцінку його інформаційного потенціалу1.
Автори пропонованого дослідження поставили за мету розглянути історію формування фонду УПВІ в Державному архіві МВС України, здійснити
археографічно-проблемний аналіз його документальної бази та оцінити
репрезентативність інформаційних ресурсів, що стосуються регіонального
аспекту теми радянського військового полону повоєнного періоду.
Початок формування централізованих архівних фондів системи Управління у справах військовополонених та інтернованих МВС Української
РСР було покладено 16 жовтня 1948 р. Того дня заступником міністра
внутрішніх справ СРСР В. С. Рясним було підписано розпорядження № 637
“Про направлення до архіву ГУПВІ та архівів МВС–УМВС документів
розформованих таборів МВС для військовополонених, спецшпиталів і
робочих батальйонів”2. Нормативний припис супроводжувався додатком
(з переліком документів розформованих режимних установ, що мали бути
направлені до відповідних архівів і знищені після закінчення термінів їх
зберігання) та інструкцією “Про порядок підготовки та послідовність виконання робіт для здачі справ до архіву”3. Згідно з розпорядженням Москви
до архівів МВС–УМВС мали надійти: агентурні розробки, слідчі справи та
листування з оперативної роботи серед військовополонених та інтернованих;
журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, наказів, директив,
розпоряджень МВС та ГУПВІ; облікові картки військовополонених та
інтернованих, загальні реєстраційні журнали, акти та списки звільненого,
репатрійованого, засудженого, померлого та переміщеного до інших таборів контингенту; цвинтарні книги й документи з організації кладовищ і
поховання бранців війни; зведені звітні матеріали щодо захворюваності,
смертності, фізичного стану контингенту та роботи оздоровчих установ,
стаціонарні журнали лазаретів і листування з питань медико-санітарного
забезпечення військовополонених та інтернованих; документи з охорони
та режиму, кадрового та фінансового забезпечення. Значна частина документів таборів, спецшпиталів та робочих батальйонів підлягала знищенню.
Серед них: документи особливої таємності, що не підлягали зберіганню в
архівах; загальне діловодство; плани роботи таборів, рапорти співробітників;
документи статистичного обліку контингенту; листування табірних управлінь
із табірними відділеннями з питань медичного та санітарного забезпечення
бранців, амбулаторні журнали, журнали прийому та виписки хворих, копії
декадних звітів спецшпиталів; усі документи щодо трудового використання
військовополонених та інтернованих; документація табірних відділень з
обліку матеріальних цінностей, а також усі документи ветеринарної служби.
Окремі унікальні та найінформативніші матеріали вимагалося передати
до архіву ГУПВІ МВС СРСР. Такими були: особові справи агентури з
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числа військовополонених та інтернованих, особова медична документація
(історії хвороби, акти патолого-анатомічних розтинів померлих), історичні
формуляри таборів, спецшпиталів та робочих батальйонів, усе діловодство
політвідділів і парторганізацій таборів, а також матеріали з антифашистської
роботи4. Виконуючи це розпорядження союзного міністерства, протягом
листопада–грудня 1948 р. республіканське УПВІ передало на зберігання до
архіву 1-го Спецвідділу МВС Української РСР 310 контрольно-спостережних
справ оперативного діловодства на військовополонених та інтернованих5.
Надалі союзне міністерство продовжувало уточнювати перелік документів, що утворювалися в діяльності закладів системи ГУПВІ та мали
зберігатися у відомчих архівах. 1 березня 1950 р. заступник міністра
І. О. Сєров підписав наказ № 0131. Останнім набував чинності “Перелік
документальних матеріалів, що утворюються в діяльності ГУПВІ МВС
СРСР і підвідомчих установ”6. У переліку було виділено 13 груп документів
і матеріалів: 1) документація загального керівництва (накази, директиви,
розпорядження, циркуляри, протоколи та стенограми нарад, книги обліку та
алфавітні книги наказів); 2) документація з організаційних питань діяльності
управлінських структур військового полону, таборів, спецшпиталів і
робочих батальйонів (відомчі положення, листування, доповіді та огляди,
плани роботи, звіти, дислокація режимних установ, їх історичні формуляри,
доповідні записки, акти і т. ін.); 3) мобілізаційні документи (положення та
інструкції з мобілізаційної роботи, мобілізаційні плани, схеми організації
та розгортання установ, доповіді про мобілізаційну готовність, зведені
плани виведення контингенту з фронтової зони, плани комплектування
таборів особовим складом і т. ін.); 4) з кадрових питань (штатні розписи,
установ, листування, особові справи, книги обліку особового складу і т.
ін.); 5) з питань партійно-політичної роботи та партійного обліку; 6) з
антифашистської роботи у таборах, спецшпиталях і робочих батальйонах.
7) з обліку військовополонених та інтернованих (стройові записки, облікові
справи, зведені статистичні звіти, облікові картки, реєстраційні журнали,
акти та списки контингенту, цвинтарні книги, листування з питань розшуку
військовополонених та інтернованих, їхні скарги, тощо); 8) з питань охорони та режиму (журнали обліку надзвичайних випадків, зведення про
них, листування, зведення та спецповідомлення про службу охорони та
режиму, листування з обліку розконвойованих військовополонених, про
вихід контингенту на роботу і т. ін.); 9) з питань використання праці військовополонених та інтернованих; 10) щодо медичного обслуговування
(історії хвороби, медико-санітарні звіти, акти патолого-анатомічних розтинів, зведена звітність про захворюваність, смертність і фізичний стан,
листування та ін.); 11) з питань постачання та складського господарства
(грошове забезпечення, продовольчо-фуражне, обозно-речове постачання,
постачання паливно-мастильними матеріалами, бухгалтерська звітність
тощо); 12) з адміністративно-господарських питань; 13) діловодна документація та архів7.
У жовтні 1950 р. на зберігання до архіву 1-го Спецвідділу МВС Української РСР було передано 1624 одиниці контрольно-спостережних справ
на військовополонених та інтернованих і 480 справ з документами аген-
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турно-оперативної роботи, загального діловодства та відділення кадрів
республіканського УПВІ8. 20 березня 1951 р. архівний фонд Управління
у справах військовополонених та інтернованих МВС УРСР поповнили ще
595 одиниць зберігання9. Водночас тривав процес передавання архівних
матеріалів з республіканського відомчого архіву до Москви. Зокрема,
матеріали розформованих політвідділів таборів для військовополонених
(у кількості 1247 справ) за актом від 6 вересня 1950 р. були передані до
Особливого довідкового бюро МВС СРСР10.
Чергове поповнення архівного фонду УПВІ НКВС (МВС) Української
РСР відбулось у травні–вересні 1956 р. Тоді до архіву міністерства надійшло
ще 240 справ з документами Відділу у справах військовополонених та
інтернованих, а також 69 одиниць зберігання з матеріалами Тюремного
управління МВС УРСР, що опікувалося військовополоненими протягом
1952–1954 рр.11
На початок 60-х рр. спливли визначені директивними вказівками терміни зберігання багатьох документів, а відтак актом спеціальної відбірної
комісії від 16 березня 1960 р. було санкціоновано знищення 1093-х одиниць
зберігання документів фонду УПВІ. Дещо пізніше для знищення було
відібрано ще 114 справ. Проте, у ході їхнього перегляду для подальшого
зберігання було залишено справи з матеріалами про злочини окупантів
на території України12. У травні 1961 р. документальний масив фонду
УПВІ республіканського архіву МВС був переглянутий КДБ УРСР. Увагу
спецслужби привернули копії розвідувальних та агентурних матеріалів,
протоколи допитів військовополонених, інші документи оперативної роботи
з контингентом таборів, робочих батальйонів та спецшпиталів. У результаті
було зроблено висновок, що наявні в архіві документи “ні оперативної, ні
історичної цінності для органів КДБ не являють”. Водночас матеріали, що
стосувалися вербування агентури з військовополонених й інтернованих,
було рекомендовано залишити для зберігання та передати до обліковоархівного відділу КДБ Української РСР13.
У 1964–1965 рр. на відомчі архівні фонди УПВІ–ВВІ в Українській
РСР чекало чергове скорочення. 10 грудня 1963 р. заступник начальника
Головного архівного управління (ГАУ) при Раді Міністрів СРСР Л. Яковлєв,
у листі до Міністерства охорони громадського порядку УРСР вимагав
вилучити з архівних відділів обласних управлінь усі облікові картки на
військовополонених та інтернованих, дублетні примірники знищити, а
картки на бранців, померлих у таборах, спецшпиталях і робочих батальйонах
республіки, передати на зберігання до Особливого архіву ГАУ РМ СРСР14.
13 січня 1965 р. заступник міністра охорони громадського порядку УРСР
І. Бондаренко повідомляв, що, за даними УОГП областей, для передачі у
фонди Особливого архіву було відібрано 2583 одиниці зберігання документів
діловодства колишніх відділів, відділень, груп у справах військовополонених
та інтернованих, таборів, робочих батальйонів, спецшпиталів, а також 120 тис.
облікових карток на померлих військовополонених та інтернованих. Цікаво,
що загальна вага документів становила понад 1,5 тонни. До літа 1965 р. усі
ці матеріали було вивезено до м. Подольська Московської області15. З архіву
МОГП УРСР, за тією ж адресою, 2 липня 1965 р. надіслали 294 справи з
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матеріалами УПВІ НКВС (МВС) Української РСР, а також акти на знищені
та залишені для подальшого зберігання документи16. Надалі рух документів
фонду припинився, а його склад залишався стабільним. За даними акта
перевірки, датованого 15 вересня 1967 р., у складі фонду 5 налічувалося
377 одиниць зберігання17. Саме стільки справ налічує фонд УПВІ НКВС
(МВС) УРСР у Державному архіві МВС України сьогодні.
У його матеріалах сконцентровано масив документів, вивчення яких
дозволяє дослідити особливості діяльності органів, що опікувалися військовополоненими на території республіки протягом усього періоду
їх функціонування – з 1944 по 1954 рр. Усі документи фонду, будучи
єдиними за походженням, є досить різноманітними за типом і ступенем
репрезентативності. З великою часткою умовності їх можна поділити на
кілька груп: 1) протоколи допитів військовополонених. Серед архівних
справ цієї групи знаходяться: запитальник для опитування військовополонених; матеріали з питань злочинів учинених нацистськими окупантами та їхніми союзниками на окупованій території СРСР, матеріали
про ставлення військовослужбовців Вермахту й цивільного населення
Німеччини до війни тощо. Цікавими для дослідника є матеріали допитів
військовополонених українців – колишніх вояків 14-ї дивізії СС “Галичина”18; 2) матеріали з підготовки й проведення відкритих судових процесів над військовополоненими в Україні у 1945–1947 рр. Серед них:
документи з оперативними матеріалами про злочини окупантів у регіонах
України, листування з питань організації та проведення публічних судових
процесів над військовополоненими у Києві, Миколаєві, Сталіно, Полтаві,
Чернігові, Севастополі, Новгороді, Кишиневі та інших містах; альбоми
фотодокументів про хід відкритих судових процесів у Києві, Миколаєві та
Сталіно; контрольно-спостережні справи з матеріалами агентурно-слідчої
роботи оперативного відділу УПВІ НКВС (МВС) УРСР і його підрозділів
у областях України на військовополонених – військових злочинців; копії
та витяги зі звинувачувальних висновків військової прокуратури, вироків
Військових трибуналів тощо19; 3) справи з матеріалами про організацію
та проведення закритих судових процесів над військовополоненими на
території України. Серед них: алфавітний список розшукуваних НКВС
СРСР військовослужбовців і цивільних чиновників ворожих країн, службове
листування з питань організації закритого судового переслідування військовополонених й інтернованих, контрольно-спостережні справи з матеріалами
агентурної та оперативно-слідчої роботи серед бранців у таборах, спецшпиталях і робочих батальйонах інтернованих на території Української
РСР20; 4) матеріали оперативно-слідчої роботи серед контингентів таборів,
спецшпиталів і робочих батальйонів інтернованих. Серед них: доповідні
записки, довідки, звіти, листування з таборами та ВВІ УМВС областей;
списки агентури; списки військовополонених – колишніх співробітників
розвідувальних та контррозвідувальних органів ворога, які утримувалися
в таборах на території України; листування з ГУПВІ МВС СРСР щодо
військовополонених, які не підлягали репатріації на батьківщину 21 ;
5) службове листування оперативних відділів і відділень з питань слідчої і
агентурної роботи серед військовополонених японців та італійців у таборах

388

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

на території Української РСР22; 6) Матеріали зі службовим листуванням
про політичні настрої військовополонених23; 7) службове листування УПВІ
МВС УРСР із таборами для військовополонених на території України та
з ГУПВІ МВС СРСР24; 8) плани роботи УПВІ МВС Української РСР за
1949, 1952, 1953 рр.25; 9) штатний склад співробітників управління, відділів
і відділень у справах військовополонених, таборів, спецшпиталів і робочих
батальйонів по Українській РСР за 1946–1949 рр.26; 10) документи про
організацію поховання померлих військовополонених та інтернованих.
Службове листування з обліку та утримання кладовищ за 1945–1955 рр.27
Загалом, незважаючи на відчутні втрати документів (що спричинено
знищенням більшої їх частини та переданням на зберігання до інших
архівних установ), збережений на сьогодні документальний комплекс
архівного фонду Управління у справах військовополонених та інтернованих
галузевого Державного архіву МВС України досить цілісно ілюструє
основні напрямки діяльності уповноважених органів НКВС (МВС) у системі
радянського військового полону на території України в 1944–1953 рр. Це
дозволяє застосувати для дослідження теми проблемно-хронологічний
підхід із метою найповнішого використання наукового та пізнавального
потенціалу масиву збережених документів і матеріалів.
Платонова Н. В. Фонди держархіву МВС України та їх роль у дослідженні
історії України Х століття // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19–20 листопада 1996 р.):
В 2 ч. / Упор. В. П. Ляхоцький, І. Б. Матяш. – К., 1997. – Ч. 2. – С. 191–195; Її ж.
Історія та сучасний стан Галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх
справ України // Студії з архівної справи та документознавства. Т. 4. – К., 1999. –
С. 127–132; Її ж. Довідник про склад та зміст архівних документів центрального
апарату МВС, ГУМВС, УМВС України в областях, Центрального архіву внутрішніх
військ. – К., 2001; Її ж. Архівна служба МВС України: історія, інформаційні
ресурси, сучасні методи їх репрезентації: Дис... канд. іст. наук: 07.00.06. – К., 2003.;
Потильчак О. В. Іноземні військовополонені Другої світової війни у радянських
таборах на території України: до проблеми вітчизняної джерельної бази // Студії
з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т. 11. – С. 219–223.
2
Державний архів Міністерства внутрішніх справ України (далі – ДА МВС
України), ф. 45, оп. 1, спр. 206, прим. 78, арк. 1–1 зв.
3
Там само, арк. 2–6.
4
Там само, арк. 2–4.
5
Там само, ф. 5, оп. 2, справа фонду, т. 1, арк. 154–157, 158–164.
6
Там само, ф. 45, оп. 1, спр. 238, прим. 38, арк. 1–17.
7
Там само, арк. 2–17 (всі зв.)
8
Там само, ф. 5, оп. 2, справа фонду, т. 1, арк. 1, 49, 100, 109, 118, 125, 131.
9
Там само, арк. 134.
10
Там само, спр. 359, арк. 1–226.
11
Там само, справа фонду, т. 1, арк. 213, 227.
12
Там само, арк. 251, 299–305.
13
Там само, арк. 249.
14
Там само, ф. 5, т. 2, арк. 1–2.
15
Там само, арк. 77.
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Там само, арк. 113.
Там само, т. 1, арк. 123.
18
Там само, ф. 5, оп. 1, спр. 1–173, 175, 301, 315, 339.
19
Там само, спр. 177–181, 206–212, 240.
20
Там само, спр. 213, 241–262, 264–275, 277
21
Там само, спр. 176, 182, 183, 199, 201–205, 214–219, 299–300, 302–306, 308,
314, 237–239, 341, т. 1–4, 360, 365, 371, 373, 376.
22
Там само, спр. 220, 221.
23
Там само, спр. 307, 316.
24
Там само, спр. 317–338, 359.
25
Там само, спр. 313, 366.
26
Там само, спр. 184–198, 222–235, 278–291, 309–311.
27
Там само, спр. 363, 367–368, 377.
16
17
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Т. МАКСИМЧУК
ОГЛЯД ФОНДУ ДЕРЖАРХІВУ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
“ЛИСТИ РАДЯНСЬКИХ ГРОМАДЯН,
ВИВЕЗЕНИХ У НІМЕЧЧИНУ
ЗІ СТАЛІНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ПЕРІОД
ТИМЧАСОВОЇ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКОЇ
ОКУПАЦІЇ. 1942–1943 рр.”
У жовтні 1941 р. німецькі війська захопили зруйнований відступаючими
радянськими військами Донбас. Майже відразу на окупованій території було
встановлено обов’язкову трудову повинність. Уся Україна була перетворена
на величезний трудовий табір. Одночасно почала діяти пропагандистська
машина. “Донецький вісник” писав: “Украинцы, ставшие безработными по
вине изуверских, диких приказов Сталина – уничтожать все, очутились после
ухода большевиков с Украины перед перспективой затяжной безработицы,
так как рассчитывать на быстрое восстановление разрушенных по приказу
Сталина шахт, заводов и фабрик нельзя было. И вот здесь своевременно на
помощь пришла Германия”1. Потужна агітація, розгорнута серед української
молоді із закликом добровільно виїздити на роботу до “культурної і багатої”
Німеччини, не могла не подіяти на 15–16-літніх юнаків і дівчат, більшість
з яких ніколи не бувала навіть за межами свого міста або села. Спочатку
бажаючих заробити гроші і побачити інший світ було чимало, записувалися
добровільно, і вже у лютому 1942 р. зі Сталіно відбув перший ешелон із
завербованими українськими робітниками.
“Сегодня, 15 февраля”, – сповіщав “Донецький вісник”, – “отправляется
первый транспорт безработных в Великую Германию. Этим эшелоном
начинается регулярная отправка всех записавшихся. 18–19 февраля отправляется второй транспорт, 22–23 – третий. Все три эшелона направляются
в Вестфалию в г. Дортмунд и комплектуются из рабочих, работавших в
угольной промышленности или изъявивших желание работать в ней. 4-й
транспорт отправляется 27–28 февраля, комплектуется он исключительно
из женщин и направляется в Рейнскую область в г. Кельн”2.
У кожному наступному номері міської газети розповідалося про життя
українських робітників у Німеччині:
“Особое внимание уделяется украинским рабочим в Германии в
смысле создания им соответствующих культурных и бытовых условий.
Там, где наши земляки работают на крупных предприятиях, для них
устроены специальные поселки, в которых созданы все виды культурного
обслуживания: кино, театр, больница, радио, бани и т. п. Живут украинцы
в отличных, светлых, хорошо оборудованных помещениях, питаются они
так, как и коренные немецкие рабочие. Сотни писем, уже полученных
от земляков из Германии, ярко подтверждают это: 4–5 приемов пищи
© Т. Максимчук, 2005
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в день, сытные завтраки, хорошие обеды и ужины. Характерно еще и
то, что администрация предприятий, учитывая особенности каждой
национальности, ввела в меню для рабочих украинцев их национальные
блюда – галушки, вареники, квас и т. п.”3.
Але невдовзі вірити солодкозвучним рядкам німецьких газет перестали.
Розчаровані юнаки і дівчата посилали на батьківщину невтішні звістки.
Добровільний виїзд перетворився на примусовий. Молодих людей “відловлювали” по вулицях, ринках, під загрозою покарання змушували реєструватися на біржах праці. За офіційними даними, всього з Донецької області
було вивезено понад 200 тис. чоловік.
Відразу після звільнення Донецької області, у вересні 1943 р., на секретне
зберігання до архіву почали надходити листи, відправлені остарбайтерами
з Німеччини до своїх родичів. З них був сформований відповідний фонд,
що налічує 15657 листів. У 1997 р. фонд було розсекречено, а пізніше всі
прізвища остарбайтерів були введені до БД “Вивезення у Німеччину”.
Листи являють собою німецькі поштові картки, спеціально призначені для
остарбайтерів. Угорі на картці чорніє штамп: OSTARBEITERLAGER (табір
робітників зі Сходу), у правому кутку – марка із зображенням Адольфа
Гітлера. Під ними слова: “Привіт з далекого краю Німеччини в рідну і
любиму, квітучу Україну!”.
Остарбайтерам видавали дві картки на місяць. Зайве писати не дозволялося. Непотрібна інформація затушовувалася німецькою цензурою чорним
чорнилом. Зміст листів-карток дуже стислий, про себе і своє життя в полоні
намагалися не писати. Більше розпитували про те, що відбувається вдома, у
рідному селі або місті, чим торгують на ринку, який урожай. Закриті листи
в конвертах можна було передати тільки через приватних осіб, найчастіше
це робили через солдатів.
“Дорогие родители, вы должны понять, что нам, кроме почтовых карточек,
больше не разрешается писать, а их мы получаем из бюро фабрики, только
по одной в месяц, а купить их тоже негде. Мы очень часто писали письма в
конвертах, но они вертаются обратно, только из тысячи одно изредка доходит на
Украину. А ваши письма с биржи труда ходят регулярно, все письма, которые
вы писали через биржу, я получила, так что вы имеете больше возможности
писать, чем мы”4.
“Нам ведь выдают всего 2 открытки на 1 месяц, так что я не могу всем
писать и часто, а вам можно писать письма в конвертах”5.
“Нина, нам только писать полагается 2 открытки в месяц, писал бы больше,
но нельзя, пишите вы”6.
“Мамочка ты прислала мне адрес Беккера, чтобы я писала письма по этому
адресу: но дорогая мамочка, учти то, что нам письма писать не разрешается, а
в особенности по немецким адресам, за это нас штрафуют, понятно? Так что
пишем открыточки. И открыточки, мамочка, нам дают только по две штуки
в месяц”7.
“Не ожидайте от меня открытки, потому что у нас трудно достать, а закрытые письма нам не разрешают писать”8.
“Люся, пиши и письма и отдавай солдатам, пускай они кидают у свою
почту, так письма до нас доходят”9.
“Я вас іще просю, пишить побільше пісьом, як не приймають, так напишить
через солдат. Дуже багато получають через солдат і доходять бистро”10.
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“Мамочка, в твоем письме все новости были цензурой черной тушью
замазаны, так что мы опять ничего не узнали”11.
Збираючи по крихтах інформацію з листів, нам вдалося відтворити
загальну картину того, що відбувалося з нашими земляками в німецькому
полоні.
Отже, шлях у Німеччину. Завербованим українцям рекомендувалося
взяти із собою в дорогу теплий одяг, взуття, ковдру, ложку, виделку,
чашку, тарілку і, хто хоче, музичний інструмент. Дорога була довгою,
через польський кордон. Там найманці проходили дезінфекцію, медкомісію,
відвідували баню. Після приїзду до Німеччини кожен працівник отримував
ідентифікаційний номер. На одязі нашивався нагрудний знак із номером
і позначкою “OST”. На біржах праці остарбайтерів розподіляли за місцем
роботи – на завод, на фабрику або шахту, до хазяїна на сільгоспроботи або
в прислуги. От що писали про свій шлях до Німеччини наші земляки:
“Доехали мы благополучно. Дорогой кормили хорошо, два раза были в
бане. Приехали 20 июля, живем в городе Вердал. Живем в бараках, работаем
на фабрике”12.
“Мы стояли на станции Юзовка часа 2, и я хотела побежать домой. Мама,
ехали мы через Польшу, проезжали г. Краков и Львов. Ехали через Днепропетровск. Приехали мы в Польшу в г. Перемышль, там повели нас в баню.
Потом мы приехали в г. Зюст в Германии, там приехали паны и забрали нас,
20 девочек в село Зюнинкгаузен около Дортмунда. Дорогою нас кормили
тоже. Давали нам хлеба, семечек, супу. Сопровождали наш эшелон германские
солдаты”13.
“Мама, я сейчас Вам опишу всю правду. Когда в Сталино мы прошли
комиссию, у нас было много радости и что-то тревожило грудь. Я всю дорогу
плакала без перестанку. Ехали мы в товарных вагонах до самой биржи без
пересадки. На бирже была нам дезинфекция, после дезинфекции нас должны
разобрать хозяева. Сердце билось в груди сильно. И так мы попали к хозяину,
130 человек, работать на фабрике. Посадили нас в машину, едем мы и дух
притаили. Когда подвозят к воротам, а кругом огорожено колючей проволокой.
Ну тут мы и поняли, куда попали. Привели нас в деревянный барак, там четыре
комнаты, двухэтажные кровати на 20 человек. Нас в комнату сначала попало
5 человек. Тут в лагере мы побачили наших русских худых людей. Мы с Марией
подняли такой вой, что страшно было слушать”14.
“В дороге мы были очень долго 11/6-42. Мы выехали с Артемовска, ехали
мы очень долго, 9 суток, за это время нам в польском городе Haubiszow была
баня. 19/6-42 мы приехали в город Розенберг. В этом городе мы простояли 3
суток. Был медосмотр и держали карантин, кто больной, отправили домой,
а нас повезли в город немецкий Koniqshusse. Сюда мы приехали 23 числа и
простояли ровно до 30/6-42 г. Город этот красивый и большой, много заводов.
В этом городе мы работали 1 неделю и 30/6-42 г. в 4 часа вечера мы выехали.
Этого же числа в 6 часов вечера мы приехали в город Ausch.., в котором мы
остановились жить и работать. Город этот маленький и разбитый.., я жалею,
что поехала”15.
“Дорогие родители, сообщаю вам, что я доехала благополучно, ехали мы
13 дней... пересадки не было от Краматоровки до самой границы, в городе
Перемышле была пересадка, стояли мы 1 день 10 числа в 6 часов утра: тут нам
была баня, помыли нас хорошо, а потом комиссия была, по комиссии я прошла
в Перемышли, а кто не пройшов, оставили лечиться, от города Перемышля
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мы ехали усяго 3 дня до Германии, и так 13 числа (1943 г.) прибыли в город
Дрезден, в котором находится великий лагерь, в котором находится миллиарды
людей. Там я была 5 дней. В Дрездене тоже помыли в бане, а потом комиссия
была... Потом, побывши в лагере Дрезден, я приехала в город Кемиц... В городе
Кемиц я тоже комиссию прошла, и 22 числа я поступила робить на кухню при
ресторане”16.
“Мама, доехала я и все остальные девочки благополучно и спокойно, проходили комиссию в Польше и Германии. И всех нас признали здоровыми и
нас пораспределяли по хозяевам”17.
“Мамо, ми їхали п’ять суток и приїхали в город Перемишль. Тільки ми
приїхали, нас зразу забрали в лагер, ночували в лагері, а утром ми пошли в
баню, покупались, и на комісію. Я думала, що мене пошлють додому, коли в
лазарет”18.
“Доехала я до Германии благополучно. Проходили комиссию в Польше и
в Германии. Теперь я и Мария работаем у одной хозяйки в поле”19.
“Я забула вам написать, що ми носим значок, що ми русскі носим
(OST)”20.

У жодному з листів не зустрівся заклик їхати до Німеччини. Лише
розчарування, сльози, відчай.
“На твои вопросы я тебе отвечаю: сиди дома и никуда не езжай”21.
“Жизнь моя проходит по старому. Новостей много есть. Но писать нельзя.
Живы будем увидимся. Есть что будет рассказать и есть что послушать... Дядя
и тетя, как получите письмо, так пишите скорей ответ, какие у вас новости,
как вы живете, опишите, что вы огороды брали или нет и что на их уродило
или нет и что вы работает или нет”22.
“Люся ти писала, чи я тут хожу в кіно. Нам тут не до кіна. Новостів нема
ніяких, пиши ти почаще пісьма якшо тобі можно, а нам пісьма не розрішають
писать, а карток видають тільки 2 на 1 місяць”23.
“Дорогая Полиночка, пиши новости моего родимого села, кто поехал еще
добровольно, кого забрали, может быть, за это время? Но я не желаю больше
ни одному человеку ехать сюда”24.
“Миша, теперь я вспомнила тебя и твои слова в один прекрасный денечек,
как ты говорил оставайся со мной. Я не знаю, для кого плохо сделала. Но
ничего, Миша, это все надо пережить и возвратиться домой, и тогда мы будем
жить счастливо”25.
“Я работаю на рыбообрабатывающем заводе – электриком, а Боря работает
на кухне. Сейчас мы тоже живем ничего и вообще для лагеря жизнь стала
немного лучше, даже нам стали выдавать что курить, а целый год почти ничего
не выдавали и вообще год мы прожили так, что лучше о нем и не вспоминать,
но забыть его уже никто и никогда не забудет”26.
“Было очень трудно. Я плакала не переставая. Часто вспоминала бабушкины
слова: “Їдь, побачиш смаленого вовка”27.
“Любочка, не виривайся з дому. Держи в руках также Клаву и Ваню. Нехай
уже я одна побуду за вас”28.
“Дорогая мамочка, не могу описать свою жизнь, такой я еще не видала,
дорогая мамочка. Мамусечка, много здесь погибло нашего народа от бомб,
если вы не будете получать от меня писем, то я не виноватая”29.
“Я нахожусь в городе Гаген, город очень красивый, кругом леса и жисть
очень хорошая, но не для нас”30.
“Ты не знаешь нашу жизнь, Нуся, я работаю и разные у меня мысли. Я
никогда так не думала, как сейчас. Думаю, вдруг папа пройдет через цех. Я
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думаю, чтоб я делала б, у меня сейчас разные дурные мысли, я уже сама не
хочу думать. Маму часто вспоминаю и у меня сердце ноет, так мне тяжело на
сердце. Я не могу понять, что со мною случилось. Каждым днем худею, уже я
поседела, приеду, вы меня не признаете, где это все делось, я не знаю”31.

Робітникам, які потрапляли на підприємства, доводилося особливо
важко. Їх селили у нашвидку побудованих дерев’яних бараках, розташованих
на території таборів для остарбайтерів. На перший час видавали спецодяг,
взуття – гумове або на дерев’яній підошві, солом’яний матрац, подушку.
Зимові речі, захоплені з дому, майже не знадобилися. Зима 1942–1943 рр. у
Німеччині видалася дощовою і теплою. У бараках, які поділялися на кілька
кімнат, розміщувалося до 200 людей. Спали на двоповерхових ліжках, іноді
вдвох на одному місці. Робочий день, як правило, тривав від 10 до 12 і
більше годин. Один вихідний у неділю, іноді також у суботу. Харчування
було триразовим: кава, хліб, масло, юшка з капусти, брукви або картоплі.
Рідним дозволялося висилати посилки вагою не більше 250 грамів. До того
ж, німецькі міста часто піддавалися бомбуванням, у таборах траплялися
пожежі, були жертви.
“Я и Валя находимся в городе Гамбурге, работаем на прачечной фабрике.
Я складываю, а Валя штопает на швейной машине. Выходные дни в субботу
и воскресенье. Мамочка, мы находимся в общежитии 50 человек”32.
“Тут зима тепла, за зиму не бачили снігу. Я ходю на роботу у костюмі,
який дали, шуги дали”33.
“...ми тут 200 чоловік дівчат і мужчин робимо вмісті тоже 200 душ, ну
все таки не так як дома, якби крила, то прилетіла б хотя б на одну минуту,
подивиться, що ви робите і як ви живите”34.
“Сейчас принимают посылки. Я читала в газете Распор. 250 гр. можно
высылать несколько”35.
“Надя пишет, что у них русских в лагере очень много и потому им живется,
она пишет, плохо, нам по сравнению с ними, а также со многими другими
русскими лагерями, живется намного лучше. Видела я в Дессау Варю. Живется
ничего, но она много времени работает, в день по 12–13 часов”36.
“Дорогие сестры, все шлют посылки. Если у вас что есть и если можно,
то пришлите мне 250 грамм”37.
“Работаю на старом месте, шьем мы сейчас все в немецком цеху, уже около
трех месяцев. До этого нас работало всего четыре человека в немецком цеху,
остальные шили отдельно. А сейчас наше помещение заняли под пошивочный
материал, а нас перевели в немецкий цех. Все девушки работают добросовестно
и честно. Нас из 35 человек 24 за машинами, остальные на глажке и других
работах. В каждой группе по 12 человек, я шью в первой группе Остальные
наши девочки во 2-й. Но это безразлично, только наша группа ежедневно шьет
по 120 брюк, а 2-я нет, т. к. их группу берут на другие работы, где потребуется,
а наша группа постоянная”38.
“В своем письме вы пишете, что получили от него (Феди) 2 письма, но он
ничего не написал, где работает. Да, дорогие родители, вероятно, он Вам ничего
не написал, потому что о его жизни и писать нечего, так как жизнь у него не
жизнь, а страдание. Работает он на вагоноремонтном заводе с плотниками, в
месяц получает от 25 до 28 марок, кушают три раза в день, утром кофе, в обед
и вечером суп с капусты и 280 г хлеба на день. Мои туфли черные, которые
остались у него, он проел и в своем письме он просит у меня прощения. Вот
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какая жизнь его ожидала в Великой Германии, но такая жизнь здесь создана
не только для него, а для всей украинской молодежи. Работаю на старом
месте, работу начинаю с полседьмого до семи. Отдых имеем теперь только в
воскресенье”39.
“Работаю с 7 ч. до 9 ч., целый день. Одно хорошо когда спать: все снится
дом и все домашние. Вы меня больше не узнаете, когда я приеду”40.
“Живем в городе Вердал, живем в бараках, работаем на фабрике, работаем
с 6 часов утра до 5 часов вечера, кормят 3 раза в день, 5 часов дают кофе и
300 гр хлеба, а в обед и вечером суп”41.
“Нахожусь в городе Гамме, работаю на электродной фабрике, работа
легкая и чистая. Работаю на три смены по восемь часов. Живу в лагере в
театральном зале 130 человек, девочки и женщины все вместе. Спим на двухэтажных деревянных кроватях. Я, конечно, занимаю нижний этаж. Спецодежду
не выдавали, а выдали одеяло, полотенце, две миски, кружку, ложку и парусовые туфли. Кормят два раза в день суп, а утром 350 грамм хлеба на день и
кофе”42.
“Мамочка, работаю я на фабрике, на прессах, работа легкая и не очень грязная, выделываем штучки с пластмассы для электричества. Нам сегодня выдали
простыни, пододеяльник, наволочки, а раньше, как только мы приехали, нам
выдали по 2 одеяла, матрасу и соломенной подушке”43.
“Тоня, ты просишь и вы все, чтобы я написала, в чем заключается моя
работа. Написала б, но нельзя. Работаем по 12 часов, отдыхаем по воскресеньям”44.
“Я роблю на известковой фабрике, колы накидаю известку, колы ваганетки
ганяю, но работа не важка и хороша. Кормять хорошо. Найдаемось, утром дають
хлиба 470 гр, 15 гр. масла и кофе два раза прыварок густый”45.
“Сначала работала на фабрике, на станке восем часов, а тогда стали по
двенадцать часов работать, с шести утра и до шести вечера, первая смена и
вторая с шести вечера до шести утра. Давали две буханки хлеба на неделю,
на 3 дня буханку и на 4 дня. Дадут буханку, мы за раз з’їмо, а тогда 2–3 дня
голодные. Дали один литр баланды. Так мы называли нашу їжу. Это шпинат и
немного картофеля. Сначала было очень трудно, ели сырую капусту. Дают две
ложки сахару в неделю, 3 раза колбасы по тридцать грамм и один раз масла
по пятьдесят грамм”46.
“Плачу каждый день, уже на человека не похожа, одни кости. Если бы не
шкура, то и кости все погубила. Иду на работу, выйду на двор, посмотрю я на
чистое синее небо и где-то моя семья разбитая от меня, заплачу... и захожу я
в фабрику, стук, шум, голова ломится, как дурная. Рабочие меня уговаривают,
посылают меня до доктора. Пошла я до доктора, паразит русский пленный,
нечего у тебя не болит, малокровие, даст пилюли, и иди на работу”47.
“Полкилометра от лагеря нам построили новый лагерь, теперь мы в новом
лагере. Только перешли мы 29.5.43 и я легла в постель, совсем я не ходила,
меня носили девочки на руках, а теперь немного хромаю”48.
“Я работаю в металлургическом заводе. Работа не очень трудная. Работаем
по 9 часов на две смены с 5.30 до 2.30, с 2.30 до11.30. Дорогие родители, я живу
пока хорошо, только плохо, что часто отведуют английские самолеты...”49.
“Если жива останусь, то встретимся, а если постигнет и меня участь, как
и многих русских, проживающих в Германии, то присыплет мои кости земля
германской территории”50.
“Папа, я лежала больная, а сейчас ничего. На чужой стороне солнышко
не греет, куда не пойдешь, все чужие. Сама поплачешь тихо и ничего никто
не скажет. Вы интересуетесь нас посмотреть. Да, папа, Зоя стала прекрасная
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барышня, а Ната скоро ляжет туда, где мать. Думки и мечты убивают в
гроб”51.

За підневільну працю платили від 7 до 60 німецьких марок. Але
навіть ці гроші виплачувалися не сповна. Для українських робітників
було відкрито ощадні книжки, куди нібито німецькі хазяї відкладали
половину зароблених остарбайтерами грошей. Повернути ці гроші обіцяли
перед від’їздом додому. Через погане харчування в таборі доводилося
докуповувати овочі на ринку. До того ж, у Німеччині діяла карткова система
на товари споживання. Можливість користуватися картками мали тільки
німці. Українців використовували як дешеву робочу силу, призначену
для підняття виснажених війною промисловості і сільського господарства
Німеччини. Робітники зі сходу вважалися нижчою расою і були обмежені у
правах. Їхні права й обов’язки зводилися до одного – працювати на Велику
Німеччину.
“Ми получаємо кожний місяць гроши, а я получила 12 марок. 50 я заробила,
32–50 оставляють, а на що, то нам неізвесно”52.
“Деньги получаем по 30 марок в месяц, но ничего не купишь, кроме
мелочи”53.
“...в отношении наших хозяев ничего такого писать нельзя. Для нас здесь
все есть, только нет тебя, дорогая, и наших друзей. С питанием лучше гораздо,
чем дома, и все в неограниченном количестве, хоть здесь исключительно на
все карточная система... Эти люди совершенно не представляют нашей жизни,
они задают вопросы, от которых смешно становится: “есть ли у вас кровати,
кушали ли вы мясо”. Все ли у вас учатся, не верят, что у нас есть виноград
и т. п. Их нельзя разубедить в этом”54.
“Вы у меня спрашиваете, какая у меня работа. У меня работа разная на
фабрике. А еще вы у меня спрашиваете сколько я получаю денег. Если я вам
напишу, то будете смеяться”55. (Далі затушовано чорнилом.)
“Мамочка, я жива и здорова, того и вам желаю всем. Милая мамочка, ты
просишь, чтобы я купила жилет, ай, моя дорогая, здесь нельзя ничего купить,
все по карточкам и все для немцев, а для нас тут ничего, дорогая мамочка,
нет”56.
“У нас каждый месяц ложат в кассу деньги, а нам выдают марки и книжки
выдали. Мы приклеиваем их, а когда заполним эту книжку, получим эти
деньги”57.
“Мама, я сообщу теперь о своей жизни: живу я сейчас ничего, денег я
получаю только половину своего заработка, а половину откладуют в сберегательную кассу”58.
“Гулять хожу очень мало, больше потому, что не в чем. Здесь купить
ничего нельзя, все на карточки, а мы их не имеем”59.
“Работа мне не очень тяжелая. Работаю по 12 часов. Денег получаю
30 марок в месяц”60.
“Я роблю в лісі, пиляю. Робота ви самі знаєте, яка робота мужицька, тіки
давай їсти. Ми робимо вдвох з Кузьменко. Маруся і я. Нам видали ботінки для
роботи, костюми. ... тетя, ви казали, щоб я просилась до хазяїнів, коли воно
так не буде, як я хочу. Нас узяв шеф п’ятнадцять душ у ліс робить. Нам дають
утром триста грам хліба, масла, кофе у десять часов утра, сто гр хліба, ковбаси і
масла. В обід суп самі возимо в ліс, а ввечері картошка в мундирах і ще замість
цього нам купує наш комендант лагеря картошки за наші гроші і ми получаєм
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по п’ять марок у тиждень і ходимо по городі купуємо помидори, огурці, моркву
і їмо. Нас випускають из лагеря гулять до дивяти часов вечера”61.
“Доехала благополучно, работаю на шахте медно-рудной. Работа хорошая,
на ленте выбираем породу. Живем в лесу, в бараках... получаю девять марок
в месяц, остальные, когда домой ехать будем”62.
“Люба, я у кожній картці тебе прохаю, ти не сердься на мене, і не отказуйся,
пиши мені. Напишу тобі, як тут є: у магазинах купувати не вільно, все йде на
картки, того що війна, природа дуже хороша. Села не такі, як у нас, маленькі,
но дома 2–3–4-етажні. Все мені подобається, тільки не так гуляють, як у нас:
не танцюють по клубах, не співають на вулиці, не часто кіна ... Люба, іще
просю, напиши, як у вас є: чим топите, що їсте, чи є магазіни, як земля – колектив чи поділили між людьми, із ким ти проводиш час. Чи багато поїхало в
Германію”63.

Тим, хто працював у сільському господарстві, було дещо легше.
Вони, як правило, жили і працювали разом із господарями, харчувалися
краще – 5 разів на день, і їли ті ж харчі. Хоча й у бауера не завжди було
краще, особливо якщо він був багатий і в наймах у нього працювало від
20 і більше людей.
“Я сейчас у хозяина в городе Хаген. Живу я пока что очень хорошо, кушаю
5 раз в день, работаю я дояром, дою коров. Заработная плата моя 10 марок в
1 месяц”64.
“В нас уже хозяива хлеб покосили, лето это много раз теплее, чем прошлое,
когда идем домой, за забором у хозяина видим яблуки, сливы, груши, вишни.
Ни огурцов, ни помидор ничего еще не видала, уже привыкла, как будто так
и надо видеть, а не кушать, ну ничего, может быть переживу, а приеду домой,
все попробую, обратно буду все кушать”65.
“Сейчас мы находимся в Германии. Я работаю в хозяина. Он имеет 8 шт.
коров и молодняка 5 шт., 3 св. и мелкой куры, гуси. Коля работает вместе
со мной... Дядя Ваня, я получаю у месяц 25 м. Коля 17 марок. Гуляем в воскреснья”66.
“Работаю я здесь от 5 часов утра до 9 часов вечера. Вместе со мной работает
украинка, француз и немка”67.
“Я живу очень хорошо. Живу как за дочку. Не обижають ничим. Что
хочу, попрошу – дадуть, что хочу – купляють. Мама, хожу в воскресенье в
церковь из старушкой 75 лет... люди в нашем селе хорошие, пойду в каждый
дом поговорю, вгощають чем хочешь... не беспокойся об нас, не только мы в
Германии, вся Россия и Украина”68.
“Я проживаю в селі Аренсдорф в государственного пана, який має
128 робочих, я і Вера Ковальова, Марія Палієнко, Галя Ліса і ще одна, живемо
в одной комнаті. Істи дають нічого. Всего понімногу, а картошки уволю.
Село дуже красиве, кругом ліса, асхвалти, цвіти. Робимо в степу. Січас
картошку машиною копають, а ми збираємо по 60 корзин за день назбираємо
і перебираємо машиною і самі грузимо”69.
“Работаю у хозяйки, управляю 4 корови и що по хозяйству, то дрова рубаю, то траву вожу, а хозяйка косе. Харчи ничого, 4 раза в день. Але те не їси,
бо дом з голови не виходе... достать тут не можна ничого, бо дають тільки на
карточки”70.
“Утром я устаю у 5 – пів 6-го годин. Управляю скотину 13 шт., дою я и
хозяйка 5 коров. Тоди він йде траву косе, а я хожу волами. ... є така машина,
що на січку ріже. Тоді ідем полоть чи стірать, чи сіно косимо”71.

398

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

“Роботи багато, дою 4 корови. Попервах руки боліли, а тепер нічого, вичищаю в свиней. Четверо свиней, кури, гуси. Роблю і дома і в степу, хліб пололи,
буряки пололи, картошку і все. Дома в суботу скріз поли мою, посуду і все
дрібне. Їмо п’ять раз на день. Їсти, що хочеш і скільки хочем”72.
“Сейчас, наверно, нет еще 5 часов утра, но я уже не сплю, ибо сегодня
прощальный день с моей хозяйкой – я ухожу, куда попаду, не знаю. Довольно! –
все решено, для меня все одно, где работать. Опишу из-за чего. Вчера мы
слаживали снопы с поляком, жито, сильно умарившись, я села на 5–10 минут,
а она наблюдала. И вот придя домой – скандал, но меня навряд ли переспорят.
И вот когда я сказала – довольно. Ведь я, мамочка, работаю даром – 7 марок
в мес. и совсем не справляет одежду, то пусть работает другая девушка или
сама, а я уйду на фабрику, все равно война”73.
“Мама, ви пишете, щоб я написала, що я роблю. Я вже вам писала, що я
дою 8 штук коров і так усе роблю. Робить щас дуже важко, бо щас ми і сіно
косим і молотим. То страшно важко, ну нічого. Важко, бо я косю косою сіно
з хазяїном, а косою дуже важко, це ви сами знаєте як. А в цього хазяїна сіна
і всього хліба, як у нашому колхозі”74.
“Мама, вы в письмах писали, чи я умею одну корову доить. Нет, дорогая
мамочка, я не одну дою, а 5 штук. И моя напарница тоже 5”75.

Деякі німці жаліли молодих працівників, майже дітей, адже в них самих
теж були діти такого ж віку.
“Праздник мы отпраздновали ничего. В эти дни нас кормили лучше.
В 4 часа мы пили кофе, ели пирог, печенье в присутствии нашего шефа и
некоторых других лиц. Наш шеф выступал с речь, в которой он благодарил
восточных работниц за их хорошую работу, т. е. нас, и пожелал нам встретить
следующий Новый год у себя дома вместе с вами”76.
“Милые родные, вчера 17.7.43 мне исполнилось 19 лет. Милая мамочка,
рано утром у меня в комнате было много людей, все меня радостно поздравляли,
в гости приезжала Лида, и много других русских и немецких девушек, которые
со мной дружат. Вся комната была заставлена цветами, которые принесли
девушки. Моя хозяйка много напекла в мои именины, много успокаивала меня,
но мне так тяжело было, что я не с вами...”77.
“Папа и мама, просит мой хозяин и хозяйка вас, что бы вы за мной очень
не плакали, потому что вы себе в своем здоровье хуже делаете. Как кончится
война, я приеду к вам совсем, и они меня тогда хорошо вырядят домой”78.
“Я як плачу, то хазяйка все пита, чого ти плачиш, я їй кажу, що додому
скучила. Вона каже, война капут, тоді аж до матки поїдеш. У моєї хазяйки сім
душ дітей, самої старшої тринадцять років”79.
“...меня хозяин позвал у свою комнату и хозяйка дала мне подарок – одно
большое яблоко, семь пряников и 80 штук конфет, таких, как у нас горошек.
Все это обмотано у бумажный платочек и подвязано серебряной ленточкой.
Хозяйка сказала, что в декабре в Германии детям дают подарки. Ты тоже
ребенок”80.

Улітку 1943 р. пішли чутки, що українських остарбайтерів, які пропрацювали рік або два, відпускатимуть додому у відпустку на тиждень чи
два. Обіцяли також відправляти додому і хворих. Українці дуже сподівалися
на це...
“Дорогая мамусечка, пришлите мне метрические, а то здесь идут слухи,
что украинцев будут отправлять домой в отпуск, а русских нет и никогда, а у
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меня у паспорте – русская, а в Тамары – украинка, и вся наша семья украинцы,
и я тебя, дорогая мамочка, прошу: пришли метрические”81.
“Теперь еще пишу за отпуска, а также когда домой, газета пишет, кто
проработал год, тому дается отпуск 1 неделю и отдыхать здесь в Германии, срок
работы в Германии два года. Но смотря на военное положение, продолжают
срок еще на один год. После трех лет могут дать отпуск на родину. Только как
заслужишь своей работой и поведением”82.
“Сьогодні ми получили газету. Було написано, шо нам строк 2 года, так
шо ожидайте через 1 год, можливо, якшо война продлиться, будемо 3 года.
2 года одбудемо, поїдем в отпуск за хорошу роботу”83.
“Сегодня вышел приказ в нашей фабрике. Кто уже работал в Германии 2 г.,
имеет право ехать на Украину в отпуск на 2 недели. А те, кто меньше 2 лет,
пользуются недельным отпуском в Германии”84.
“Мамочка, даст бог, скоро вернемся домой. Мамочка, и ты, сестричка
Раечка, у нас ходят слухи, как будто будут давать отпуска. Мамочка, я буду
ждать, когда буду ехать до нас домой”85.
“Я уже 15 дней лежу в постели больная, теперь у нас новый приказ и
семейных больных держать в Германии не будут, теперь отсылают домой и
также девочек признали больными отсылать домой, а теперь не будут отсылать,
а если очень больной, то гриппом или чем-нибудь другим, то будут отсылать
в больницу”86.
“Мама, разве я себя враг, что не хочу возвратиться домой. С нашего лагеря
ни одного человека не отправили, хоть как больные, пока не умрет”87.

Чи не в кожному листі – такі або подібні слова: “Україно, моя Україно,
ты любима, як ненька мені. Шлю привіт я тобі, Україно”88; “Мамочка, как
мы уже скучили домой, каждый день вспоминаем Украину”89.
Серед листів остарбайтерів зустрічаються й листи-картки від військовополонених, а також листи-відповіді родичів. До деяких листів додано
фотографії остарбайтерів. У картках зазначені місце проживання і роботи
остарбайтерів.
За період з 1992 р. по 2004 р. Держархівом Донецької області виконано
більше 30 тис. запитів, пов’язаних із вивезенням людей з України до Німеччини.
1
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О. КОРОЛЬ
ФІЛЬТРАЦІЙНІ СПРАВИ ТА ЛИСТИ
ПРИМУСОВИХ РОБІТНИКІВ ТРЕТЬОГО РЕЙХУ
У ДЕРЖАРХІВІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
КОРОТКА ДОВІДКА
Колекція фільтраційних справ репатріантів із Німеччини
Історія виникнення фонду пов’язана з однією з трагічних сторінок
Другої світової війни – примусовою депортацією громадян України до
Німеччини.
Тривалий час “фільтраційні справи” – своєрідні досьє на “остарбайтерів” – зберігалися в архівах Комітету державної безпеки і становили
державну таємницю. У листопаді 1992 р., тобто вже після здобуття Україною незалежності, Верховна Рада України доручила Кабінету Міністрів
організувати роботу зі складання списків українських громадян-остарбайтерів з метою вирішення питання про відшкодування урядом Німеччини
завданої їм шкоди.
У червні 1993 р. Управління служби безпеки України по м. Києву і
Київській області передало до Державного архіву Київської області фільтраційні справи в кількості 115940 одиниць. На їх підставі архівом видано
біля 100 тис. довідок громадянам України та країн СНД для одержання
компенсаційних виплат за примусову працю в Німеччині в роки Другої
світової війни. Унікальність цих документів полягає в тому, що все це –
оригінали, які мають велику достовірність. Типовими особливостями цих
справ є використання численних фірмових друкарських бланків, різноманіття
реквізитів, службових грифів, печаток, штампів, засвідчених підписів
тощо. До характерних ознак цих документів належать також наявність
реєстраційних номерів вхідних та вихідних фіксацій; різноманітні атрибути
ідентифікації осіб; автентичні фотокартки на паспортах та посвідченнях,
дактилоскопічні відтиски. Ряд фільтраційних справ включає документи
радянських органів та установ, німецькі документи та матеріали, документи
союзницьких військ – англійських, американських, французьких.
Шифр колекції: ф. Р-5597, оп. 1.
Колекція листів радянських громадян, вивезених на примусові роботи в фашистську Німеччину, до рідних в Київську область
Документи фонду надійшли на зберігання до архіву в 1945 р.
Після визволення Києва та Київської області кореспонденція, яка
потрапляла до поштових відділень, перевірялася співробітниками НКВС.
Листи “остарбайтерів” до рідних так і не дійшли до адресатів. Їх було
направлено на зберігання до секретного підрозділу архіву, де вони
знаходилися “під арештом” до початку 1990-х років. Інформація про фонд
була відсутня, як не було й доступу до нього.
У 1988 р. фонд розсекретили та передали на загальне зберігання. Його
матеріали – це свідчення людей, більшість з яких була примусово вивезена
© О. Король, 2005
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до Німеччини. Листи, як правило, писалися на спеціальних поштових
листівках, які складалися з двох частин. На одній розміщувалися адреса
в Україні і текст листа “остарбайтера”. Друга, із заповненою зворотною
адресою, призначалася для відповіді з України.
Були й звичайні поштові листівки – без додаткового бланка для відповіді, а також листи на папері. Кількість листів із Німеччини обмежувалася
двома-трьома на місяць. Кореспонденція, як правило, проходила німецьку
цензуру, про що свідчать затушовані окремі місця в тексті, “езопівська
мова”, недомовленість. Листи дають яскраве уявлення про умови перебування “остарбайтерів” у Німеччині, виконувані ними роботи, їхні побут,
дозвілля, ставлення до цих людей з боку німців, взаємини з представниками
інших національностей (французами, поляками, бельгійцями та ін.). Листи
відзначаються великою емоційністю. Завершують колекцію “Спогади
радянських громадян про вивезення в німецьку неволю та про життя у
фашистській каторзі”.
Ці спогади написано або самими “остарбайтерами”, або з їхніх слів
після повернення в 1945 р. з Німеччини.
Шифр колекції: ф. Р-4826, оп. 1.
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О. СЕРЕДИНСЬКИЙ
ДОКУМЕНТИ ПРИМУСОВИХ РОБІТНИКІВ
ТРЕТЬОГО РЕЙХУ В ДЕРЖАРХІВІ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Державному архіві Миколаївської області зберігаються маловідомі,
не публіковані раніше розсекречені документи, які характеризують період
Другої світової війни.
У фільтраційних справах, які надійшли на зберігання від УСБУ в
Миколаївській області, є опитувальні листи, анкети, протоколи допитів,
реєстраційні листи на радянських громадян та військовополонених, які
знаходились на примусових роботах або в полоні на території Німеччини
(ф. р.-5859).
У фонді Миколаївської обласної комісії з обліку злочинів нацистів та
заподіяних ними збитків зберігаються розсекречені опитувальні листи на
радянських громадян, які повернулися на Батьківщину з Німеччини, де
знаходились на примусових роботах (ф. р.-1894).
Серед документів Миколаївської обласної ради народних депутатів
є розсекречені відомості про кількість радянських громадян, яких було
вивезено на примусові роботи до Німеччини і які повернулися на Батьківщину (ф. р.-992).
Найінформативніші з цих документів публікуються нижче.

© О. Серединський, 2005
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Ф. Р-5859, оп. 1, спр. 14775, арк. 1.
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Ф. Р-5859, оп. 1, спр. 6760, арк. 2.
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Ф. Р-5859, оп. 1, спр. 6760, арк. 5–6.
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Ф. Р-5859, оп. 1, спр. 5146, арк. 3–4.
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Ф. Р-1894, оп. 1, спр. 19, арк. 103–104.
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З ЛИСТІВ ТА СПОГАДІВ ПРИМУСОВИХ РОБІТНИКІВ
ТРЕТЬОГО РЕЙХУ
(за фондами Держархіву Миколаївської області)*
З фонду Р-2871 “Колекція листів радянських громадян
із німецько-фашистської каторги”**

Ф. Р-2871, оп. 1, од. зб. 1812.
* Публікацію підготувала М. МЕДЧУК

© М. Медчук, 2005
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Ф. Р-2871, оп. 1, од. зб. 4538.
** У фонді Держархіву Миколаївської області Р-2871 “Колекція листів радянських громадян із німецько-фашистської каторги”, що датується 1941–1945 рр.,
зберігається 7231 лист. Нині ці документи активно використовуються при наведенні
архівних довідок, слугують для підтвердження факту насильницького вивезення
людей до Німеччини.
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З фонду Р-2083 “Колекція спогадів радянських громадян
Миколаївської області, які повернулись
із німецько-фашистської каторги”***
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Ф. Р-2083, оп. 1, од. зб. 25.
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Ф. Р-2083, оп. 1, од. зб. 103, арк. 1.

*** У фонді Р-2083 “Колекція спогадів радянських громадян Миколаївської
області, які повернулись із німецько-фашистської каторги” зберігаються спогади громадян, яких було насильственно вивезено до Німеччини на примусові роботи. Люди
згадують про використання їхньої праці на важких фізичних роботах у промисловості,
сільському господарстві, на транспорті, у приватних осіб і т. д. Вони описують умови
свого життя, праці, побуту. Серед спогадів – і публіковані нами тексти, написані
Азою Гаврилівною Арнаутовою та Клавдією Іванівною Якушкіною.
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В. МАРЧЕНКО
КОЛЕКЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ГРОМАДЯН
СУМЩИНИ, ВИВЕЗЕНИХ ДО НІМЕЧЧИНИ,
ТА ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ
У Держархіві Сумської області зберігається колекція документів
громадян, примусово вивезених до Німеччини в роки Другої світової війни,
та тих, що проживали на окупованій нацистами території області. Колекція
складається з кількох розділів. Найбільший з них – це листи, надіслані
вивезеними до Німеччини під час окупації Сумської області людьми на
Батьківщину, до своїх рідних.
Наводимо уривки із цих листів*.
Ганна Разумова з м. Дюссельдорф рідним у хут. Смолянівку Білопільського р-ну 15 червня 1943 р.
“...Нам жизнь тут спокойніша, ніж вам. Тільки в нас того плохо, що нам
корма похужали. То варили суп, картошку, а тепер одну капусту та воду.
Ну а їмо лутше, тому що нам можна достать хліба, то всі гроші ідуть на
хліб. Од получки до получки не хватає, бо получаємо 10–14–20 марок. То
така зробилась, що страшно й глянуть. Робота хоч не важка, ну плачем без
перестану, що в вас там таке робиться, а ми тут страдаємо”1.
Марія Россоха з м. Аполленсдорф рідним у с. Вороніж Шосткинського
р-ну.
“... Здесь тоже все расчитано, без денег и в уборную не сходишь, нам
кажется это смешно, но здесь заведено...
... Мама, я сейчас не такая хохотушка, как была. Сейчас меня трудно
увидеть смеющуюся, да это и обыкновенно...”2
Ганна Новик з м. Дюссельдорф подрузі у с. Сміле Смілівського р-ну
29 липня 1943 р.
“Вже рівно вісім місяців, як ми залишили свій рідний дорогий край, своє
рідне село, родину, подруг, веселе молоде життя, яке ніколи не вернеться.
Можливо, діждемося того щасливого дня – зустрічі з тобою і з товаришами,
і знову заживемо вже по-новому.
Ми живемо так, як живуть більшість наших земляків у Німеччині.
Цілий тиждень на роботі, а у вихідний день вільний час проводимо в лісі,
любиме і єдине місце гуляння українців”3.
Єфросинія Клавдієнко з м. Аушвіц рідним у хут. Васюків Краснопільського району 15 грудня 1942 р.
“...Я роблю на цементовій фабриці, виливаєм цементові ставки. Живемо
у лагерях в бараках. Нічого не бачимо, окрім цементу і проволоки. Робимо
з 7 годин ранку до 5 годин вечора, в суботу до 3 годин дня.
* Листи друкуються зі збереженням правопису авторів.
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Мені до вас можна дві откритки у місяць посилать, а вам до мене можна
скільки завгодно”4.
Одарка Бук з м. Хартмансхоф батькам у с. Пустовійтівка Роменського
р-ну 1 вересня 1943 р.
“Роблю я на фабриці, робота не важка. Їсти нам дають харашо 4 рази
в день, хліба дають 300 грам. Робим на фабриці од 7 год. ранку до 6 год.
вечора, а після роботи ходим ще до хазяїнів робити, якщо хто хоче. У
хазяїна робим до 9 год”5.
Ганна Бруяка сестрі у с. Мутин Кролевецького р-ну.
“Приїхали ми аж у Австрію. Тут нас на станції розібрали по хазяїнах. Я
живу в хазяїна, годую свиней та роблю на кухні, а в 7 часов ідем на поле,
а у 8 годин кінчаєм. Приходим з поля, подаю свиням і у 10 часов лягаю
спать. У 4 години встаю і так проходить мій час”6.
Береза Марія з м. Гамбург рідним у с. Птушка Краснопільського р-ну
30 січня 1943 р.
“Нам їсти дають раз у день хліба 300 гр. Получила за місяць 6 марок.
Їмо саму брукву і капусту дають, маслом губи мажуть і колбасу”7.
Ірина Бардакова з м. Ессен рідним у с. Угроїди Краснопільського
р-ну.
“Я живу в городе Есен, работаю на фабрике в инструментальном
магазине. Работа чиста и хороша, но очень скучаю. Начальники мои очень
хорошие люди немцы.
У Вас наверно уже сніг є, а у нас вітри і дождь, мороза іще нет”
(6 грудня 1942 р.).
“У нас в Германии погода теплая сейчас, у вас наверно морозы большие,
а у нас дожди, снега нет” (2 січня 1943 р.)
“Живу я хорошо... Но по своїй рідной Україні дуже скучаю” (7 квітня
1943 р.)8.
Анастасія Байдик з м. Ньойштадт рідним у с. Овлаші Роменського
р-ну.
“Мені тут харашо. Робота важка, робимо від 6 утра до 8 вечора,
оддихаємо 2 часа.
Їсти дають плохо, 2 рази супу і раз несолодку каву і 400 гр. хліба на
день”9.
Іван Аксененко з м. Гроспетервіт рідним у с. Великий Вистороп Лебединського р-ну.
“Їсти дають 4 рази на дні. Робота така, як і вдома у колгоспі, ну тільки
важка. Як станеш робить, так роби із 5 утра до 8 вечора”10.
Ганна Руден з м. Келлінгхузен родичам у Миропільський р-н 19 березня
1943 р.
“Обуться не во что, одеться пока есть, но скоро не будет. Деньги есть
немного, но купить ничего не могу, потому что все дорого да и достать
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негде. Кушаем саму брукву, картошки уже 2 месяца нету. Вообще не жизнь,
а малина. Одно только, как бы скорее кончилась война и вернуться домой!
Ах дом-дом родной и родная мать. Сегодня и с Мариуполя получила письмо.
Пишут, что живут не очень важно, кушают кукурузу, а мы и той не видим,
увидишь, то за мед”11.
Віра Ващенко з м. Клейнгартах рідним у с. Межирич Лебединського
р-ну 4 липня 1943 р.
“Я повідомляю, що я нахожусь в Німеччині у городі Гельбромі. Січас я
живу у хазяїна. Хазяїн, хазяйка і я живем утрьох. Жить мені пока харашо,
самі знаєте – чужі люди не рідна дитина. Мене пока не обіжають. Хазяйка
дуже хороша. Є кінь, 2 корови, свині, роботи дуже багато. Тут погода
мені щодня жарко. Їсти тут харашо дають, голодна я не буваю. Мені жить
харашо, тільки за те погано, що нема вихідного. Я не знаю, скільки годів
я тут, чи 10 чи 20”12.
Марія Волошко з м. Швеннінген рідним у с. В’язове Дубов’язівського
р-ну 29 серпня 1943 р.
“Живу вже один год без свого рідного роду. Щодня, щогодини проклинаю свою нещасну долю. Я пока работаю на фабриці, живу постарому,
як переночую, то слава богу, переднюю – теж слава богу. Новостей у нас
много, но описать не могу, ви самі знаєте”13.
Надія Дейнека з м. Вупперталь родичам у с. Рясне Краснопільського
району.
“Я працюю у Кранкенгаузі вже 7 місяців. Як погано бути на чужині.
Я тепер пересвідчилась, що без родіни життя неможливе. Коли б прийшла
та минута, що я приїхала б додому, то тільки б була вдома і жила в ньому
і любила його, а на чужину не ходила. Я працюю в больниці, за мене не
безпокойтесь, мені хорошо, але міліони... Я вас прошу, що як можете,
старайтесь і живіть гарненько вдома, якими силами старайтесь чи в лісах,
полях робіть, ховайтесь”14.
Іван Оверченко з м. Зенсбург рідним у с. Великі Бубни Талалаївського
р-ну 4 серпня 1943 р.
“Перш всього, ніж писать лист, я вам сповіщаю, що я жив здоров, того
нікому не желаю. Приїхав я на місто першого мая. Попав я до хазяїна,
которий іміє 300 га землі, ну а худоби точно не знаю, бо по полю пасеться,
так я всії не бачив. Робимо тут од семи часів утра до 8 вечора.
Жизнь наша дуже і дуже хароша? Тим що хоч не бомбить, а то на все,
звісно, яка нам живуха. Коли б так жить, так краще б мені туди йти, куди
мій батько поїхав. Так хто ще не попав у цю прокляту Германію, то хай
спішить краще яму на себе викопать, то лучче. Ну коли здумаю за дом так
мені неначе уже я не менше як два годи своїх рідних бачив дома.
Ви ще вільний народ, а я, як кажуть, не в кайданах, а все ж не на волі.
Праведна пісня, оце вона для нас складена”15.
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Надія Олейниченко з м. Аушвіц рідним у с. Юнаківку Миропільського
р-ну 15 січня 1943 р.
“Я живу, но только очень скучаю за Вами. Что брала из дому, то уже
порвалось немного, а здесь я получила мужской пиджак, мужские теплые
(хотя и большие) ботинки и нижнее белье. Мама! Вы себе представить не
можете, как я здесь хожу на работу. Представьте, на ногах туфли 43 номер,
фуфайка, а на голове одеяло.
Работаю в теплом и чистом помещении... На работу ходим с мастером,
и с работы тоже. Кормят нас так, как мы ели в 1933 г. и почти тоже
самое...
Боже мой, как я хочу на родину, я наверно самая несчастная, что
попала сюда. В бараках при морозах стало холодно, но нам выдали по 3
одеяла”16.
Олена Рашевська матері у с. Угроїди Краснопільського р-ну 22 грудня
1942 р.
“Сідаю я до столу писать цього листа,
А серце підказало – чужая сторона!
Коли листа получиш, читать його будеш,
То від цього читання про мене вспом’янеш!
Живеш на Україні, у рідному селі,
А я живу від тебе в далекій стороні.
Раненько треба встати, а пізно спать лягать,
Нема з ким поділитись і горя розказать.
Ніколи не забуду я рідну сторону,
Тоді лиш забуду, як міцно вночі сплю.
Моя ти рідна мати, мою ти пісню читай,
Про мене, молодую, ніде не забувай,
Що я тепер далеко від рідного села,
Гнітить мене неволя, чужая сторона”17.
Ці листи згруповано у 4780 справ. Листи одного автора та відповіді
рідних і близьких на них складають одну справу.
Другий розділ згаданої колекції – це листи військовополонених і
відповіді на них (близько 117 справ). Їх написано на спеціальних бланках, містять вони всього по кілька рядків з повідомленнями про місцезнаходження, проханням надіслати необхідні речі, тютюн, розповісти про
своє життя. Військовополоненим дозволялося надсилати невеликі бандеролі
вагою не більше за 250 грам.
Олександр Буцмій рідним на Сумщину 14 січня 1943 р.
“Знахожуся на Західній Україні, неподалеку города Рівного. Будучи
на фронті около Житомира і попавши в окруження німців я з перших днів
війни, кидаю зброю і перехожу до цієї місцевості і перехожу до хозяїна,
де і нахожуся”18.
Кузьма Грищенко зі Stalag 84 ІІІ-В у с. Проходи Миропільського р-ну
8 лютого 1943 р.
“Я нахожусь жив и здоровый в плену в Германии”19.
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Гнат Антоненко із Stalag 84 ІІІ-В рідним у с. М. Ворожба Лебединського
р-ну 8 лютого 1943 р.
“Я пока жив, нахожусь в команде праці в плену”20.
Степан Григорович Шевченко родичам у с. Наталівку Миропільського
р-ну 4 серпня 1943 р.
“Я находюсь в плену у Германии”21.
У колекції відклалися й листи громадян, які служили в німецьких військових частинах. До розділу “Цивільне листування” увійшли листи громадян, які
знаходилися на окупованій території України, з повідомленнями про умови
життя, евакуацію, заробітки, ціни. Тут є листи з Києва, Дніпропетровська,
Запоріжжя та інших міст. Серед листів колекції є й особисті посвідчення,
перепустки, робочі картки, трудові книжки, довідки, видані на окупованій
території та на німецьких підприємствах і в таборах, фотографії. Вся
колекція складається з 5268 справ.
Держархів Сумської області, ф. Р-7615, оп. 4, спр. 394, арк. 1–2.
Ф. Р-7615, оп. 4, спр. 473, арк. 1–2.
3
Ф. Р-7615, оп. 3, спр. 736, арк. 1.
4
Ф. Р-7615, оп. 2, спр. 418, арк. 1–2.
5
Ф. Р-7615, оп. 1, спр. 168, арк. 1–2.
6
Ф. Р-7615, оп. 1, спр. 158, арк. 1.
7
Ф. Р-7615, оп. 1, спр. 90, арк. 1.
8
Ф. Р-7615, оп. 1, спр. 55, арк. 1–2.
9
Ф. Р-7615, оп. 1, спр. 40, арк. 1–2.
10
Ф. Р-7615, оп. 1, спр. 7, арк. 1–2.
11
Ф. Р-7615, оп. 4, спр. 485, арк. 1–2.
12
Ф. Р-7615, оп. 1, спр. 202, арк. 1.
13
Ф. Р-7615, оп. 1, спр. 262, арк. 1–2.
14
Ф. Р-7615, оп. 1, спр. 721, арк. 1–6.
15
Ф. Р-7615, оп. 3, спр. 765, арк. 1–2.
16
Ф. Р-7615, оп. 3, спр. 800, арк. 1–4.
17
Ф. Р-7615, оп. 4, спр. 409, арк. 1–18.
18
Ф. Р-7615, оп. 6, спр. 290, арк. 1–3.
19
Ф. Р-7615, оп. 6, спр. 18, арк. 1–2.
20
Ф. Р-7615, оп. 6, спр. 3, арк. 1–2.
21
Ф. Р-7615, оп. 6, спр. 112, арк. 1–2.
1
2
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ДОКУМЕНТИ З ФІЛЬТРАЦІЙНИХ СПРАВ
ОСТАРБАЙТЕРІВ ХЕРСОНЩИНИ
(19 березня 1946 р. – 5 серпня 1955 р.)
Від 1941 по 1944 рр. з території нинішньої Херсонської області було
вивезено на примусові роботи до Німеччини майже 15 тис. юнаків і дівчат.
Фільтраційні справи колишніх остарбайтерів, які надійшли до Держархіву
Херсонської області від Управління Служби безпеки в області, розкривають
долі людей на чужині, умови їхньої праці та шляхи повернення з неволі – до
рідних осель, в діючу армію або в далеке заслання. Ці документи було
використано під час підготовки й проведення виставки архівних документів
“Повернені з небуття” (1997 р.).
Документи добірки публікуються вперше.
Публікацію підготували
А. КАРПОВА, Л. ВИНОГРАДОВА

№1
Із протоколу допиту Івана Петровича Колісниченка,
який працював на будівництві аеродрому
19 березня 1946 р.
…Вопрос:

Расскажите, где Вы были и чем занимались в период 1941–1945
годов ?

Ответ:

До 1944 года я работал в совхозе им. Юркина Бериславского
района Николаевской области. В 1944 году при отступлении
немцы забирали всех, мучили и угоняли с собою. Я долгое время
прятался, а затем меня схватили и вместе с отцом отправили на
вокзал для отправки в Германию. В пути следования отец мой
заболел, и идти не мог, тогда немцы его на дороге застрелили, а
меня забрали с собою. Сначала нас отправили в Польшу в гор.
Перемышль, где мы находились в лагере вместе с военнопленными
2 недели, а затем направили в гор. Эгерь (Чехословакия), где мы
работали на строительстве аэродрома до 25 августа 1944 г., а
затем нас направили в гор. Гусум (Германия), но только мы туда
приехали, и Германия капитулировала и мы прибыли на сборный
пункт для отправки на Родину.

Вопрос:

В немецкой армии Вы служили?

Ответ:

Нет. В немецкой армии я не служил.

Вопрос:

Какое название имела ваша строительная группа?

Ответ:

Нас там было всего 50 человек, немцы нас охраняли и
заставляли работать, но как называлась наша группа не знаю.

Державний архів Херсонської області, ф. Р-4033, оп. 1, спр. 545, арк. 47, 47 зв.
© А. Карпова, Л. Виноградова. 2005
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№ 2–3

Реєстраційний лист і довідка про приналежність
до “фольксдойче” Єлизавети Мазнюк
22 листопада 1951 р.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
на прошедшего регистрацию в лагере № ___ или СПП № 143
(ненужное зачеркнуть), дислоцирующегося
в населенном пункте г. Ратеков
1.

Фамилия, имя, отчество

Мазнюк Елизавета
Генриховна

2.

Год и место рождения

1918. Славгородская
обл. Полугородский
р-н. с. Хоротица

3.

Национальность

4.

Образование

10 классов

5.

Специальность

Акушерка

6.

Последнее постоянное место жительства
и работа на территории СССР (для
военнослужащих указывается наименование
воинской части)

Запорожская обл.
Б. Лепетихский р-н.
с. М. Лепетиха

7.

Состоял ли в ВКП(б) или ВЛКСМ

Б/п

8.

Почему оказался на территории другого
государства

Вывезена немцами
31 октября 1943 г.

9.

Подвергался ли арестам, допросам,
задержаниям, штрафам со стороны немецких
властей (когда, где и за что)

Не подвергалась

10.

Содержался ли в спецлагерях противника и
что там делал (указать наименование лагеря
и адрес)

Не содержалась

11.

Проходил ли службу в немецкой армии,
полиции, отрядах, воинских частях,
госпиталях, строительных и иных батальонах,
создававшихся противником; служил ли
в немецких учреждениях, предприятиях,
организациях (в каких, в качестве кого)

Не проходила

12.

Какие отобраны документы при регистрации

Паспорт нем.
№ 026704

13.

Где проживают близкие родственники, кто
именно (указать точный адрес)

Брат Петр в России,
а брат Иван в
немецкой армии с
1944 г., 2 сестры при
лагере 143 г. Ратеков

Немка
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14.

Куда следует на постоянное жительство

Алтайский край
г. Барнаул

Правильность данных мною сведений подтверждаю.
подпись Мазнюк Елизавета
Регистрационный лист заполнил
подпись
(підпис)
Регистрационный лист проверил:
Председатель регистрационной комиссии НКВД СССР
капитан подпись:______________________________
Удостоверение о направлении на постоянное местожительство получил:
(печатка)
Мазнюк
Елизавета
(подпись регистрируемого)

Убыл из лагеря «___» сентябрь 1945 г.
Там само, ф. Р-4033, оп. 1, спр. 726, арк. 98.
***
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления КГБ при СМ
УССР по Херсонской области –
Полковник
(підпис)

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

СПРАВКА
Архивные компрометирующие материалы № 9714; Мазнюк Елизавету
Генриховну, 1918 г. р. рассмотрены в соответствии с приказами КГБ при СМ
СРСР № 00475 от 23 ноября 1959 г. и № 00238 от 30 мая 1970 г.
Учитывая, что немцы, проживавшие на временно оккупированной территории Херсонской области, пользовались привилегиями со стороны созданных
окупантами органов власти, а также проходили регистрацию, во время которой
принимали германское гражданство: Мазнюк оставить на оперативно-справочном учете, как “фольксдойче”.
Капитан
Согласны:

(підпис)

Начальник 1 отделения 2 отдела
УКГБ по Херсонской области
подполковник
(підпис)
Начальник 2 отдела УКГБ при СМ УССР
по Херсонской области
майор
(підпис)

Там само, ф. Р-4033, оп. 1, спр. 726, арк. 100.
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№4
Лист опитування Марії Федорівни Мозжарової, мешканки
с. Новоолександрівка Каланчацького району
5 серпня 1955 р.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для возвратившихся на Родину из германской неволи
1. Фамилия, имя и отчество Мозжарова Мария Федоровна
2. Год рождения

1927 г.

3. Место рождения с. Н-Александровка, Каланчакского р-на
4. Домашний адрес с. Н-Александровка, Каланчакского р-на Херсонской
области
5. Где и кем работала до угона в германскую неволю училась в школе с. Н-Александровка
6. Когда был угнан (год, месяц), из какого города, района, села 30 октября
1942 года угнана из с. Н-Александровка, Каланчакского района
7. Кто из немцев (венгров, румын и др.) руководил насильственным угоном, кто
помогал руководил насильственным угоном староста Н-Александровки Б. В.
8. Куда был направлен (страна, город, район) Германия, г. Росток, Миклинбургская область
9. Краткое изложение условий и обстоятельств в пути на германскую каторгу
везли в тесных закрытых товарных вагонах, охраняли полицейские, на станциях
с вагонов не выпускали, кто пытался выйти с вагона били, питание было
плохое, всего два раза давали кушать за дорогу
10. Как происходило на месте направление на работу (купля-продажа, осмотр на
бирже труда, направление под конвоем, заключение в концентрационный лагерь
и т.д.) Когда приехали на станцию на место приходили фабриканты, хозяева
и др. и брали на работу. Под конвоем вели в лагерь, огороженный проволкой.
В этом лагере мы жили , охранялись немецкими солдатами. Работать водили
на фабрику.
11. Где работал (подробное название предприятия, фамилия и имя владельца,
хозяина, хозяйки, их приметы) Работала на фабрике «Гримундко», мастерская
по ремонту самолетов. Делали все, что заставлял мастер (подносили части,
убирали в мастерских и др.). Владелец фабрики Ганс Грим, высокого роста,
толстый, рыжий.
12. Адрес предприятия (страна, город, район, улица, номер дома) г. Росток,
Миклинбургская область, Шванерландштрассе, 15
13. Адрес местожительства хозяев (город, район, улица, номер дома)
г. Росток
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14. Краткое изложение условий работы и жизни в неволе (род работы, число
часов, оплата, питание, жилище, снабжение необходимыми предметами –
обувью, одеждой и др., охрана и т.д.) Работала на разных работах, чернорабочей
фабрики, 13 часов в сутки, оплачивалось по 30 марок в месяц, питались один
раз в день – вареная брюква, 5 кг хлеба на неделю, 70 гр. маргарина и 200 гр.
сахара на месяц. Жили в лагере в комнате 30 чел., за все время работы был
выдан один рабочий костюм и деревянные колодки, охранялись немецкими
солдатами.
15. Краткое изложение фактов издевательства, насилий, истязаний, побоев и
других преступных действий владельцев предприятий, их служащих, хозяев,
хозяек и других лиц по отношению к угнанным в германскую неволю Если не
оденешь значек «Ост» и выйдешь из лагеря подвергались штрафу на 50 марок,
20. Если опаздывали на работу били и отводили в гестапо, где тоже били,
закрывали камеры на 21 сутки, кушать не давали.
16. Перечисление лиц администрации предприятия, лагеря, общежития, полицейских и других лиц, виновных в эксплоатации и истязаниях советских
граждан (фамилии и имена, должности, по возможности адреса их, приметы),
а также членов семьи хозяев с характеристикой их отношения Подвергали
избиению вахман фабрики Шнайдер Отто, владелец фабрики Ганс Грим и
мастер фабрики Шольц. Шнайдер Отто, высокого роста, тонкий, черный,
Ганс Грим – высокого роста, толстый, рыжий, Шольц – среднего роста,
толстый, лысый. Проживали в г. Росток.
17. Особые замечания:
Подписи опрашиваемого
и опрашивающего

Мозжарова
(підпис)

Подписи заверяю
Зам. Пред. РИКА

(підпис)

Печатка

Там само, ф. Р-4033, оп. 1, спр. 726, арк. 18, 19.
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№5

Робоча картка Андрія Ляшенка, мешканця с. Улянівка
Херсонського району, який працював у м. Нордлинген (Німеччина)
на військовому заводі

Там само, ф. Р-4033, оп. 1, спр. 723, арк. 25.
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№6

Робоча книжка Антоніни Козлової, мешканки с. Новопетрівка
Великоолександрівського району, яка працювала на залізниці
в м. Альтенштейн (Німеччина)

Там само, ф. Р-4033, оп. 1, спр. 540, арк. 42.
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Н. ПОЛЕТУН
ФІЛЬТРАЦІЙНІ CПРАВИ З ФОНДІВ
ДЕРЖАРХІВУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ НАЧЕРК
Протягом 1992–1993 рр. було здійснено передавання на державне
зберігання документів про насильницьке вивезення до Німеччини молоді
з України, а також стосовно радянських військовополонених з архіву
колишнього Управління КДБ у Чернігівській області. Це більш як 43 тис.
так званих фільтраційних справ і понад 50 тис. фільтраційних карток.
Фільтраційні справи – це своєрідні досьє з матеріалами про людей,
вивезених у роки війни з окупованих територій для роботи в Німеччині
та інших країнах, завойованих нацистами. Фільтраційні справи мають у
своєму складі: 1) документи радянських установ; 2) німецькі документи
і матеріали; 3) документи союзних військ – англійських, американських,
французьких.
Найбільш інформативними є документи радянського походження,
які можна розподілити таким чином: 1) особові документи громадян,
депортованих до Німеччини; 2) матеріали допитів, анкети, протоколи
тощо; 3) відомче й міжвідомче листування з метою отримання інформації
про цих людей; 4) матеріали свідків про діяльність депортованих громадян
під час їх перебування за межами України; 5) характеристики, складені
офіційними представниками влади на депортованих після їх повернення
на батьківщину тощо.
Як правило, у “фільтраційній справі №__ на репатріанта... № __ представлено типовий набір з 10–12 документів. Передусім, це – “реєстраційні
листи” на вивезених до Німеччини людей, що в 1945 р. повернулись на
батьківщину через спеціальні пункти, розташовані у прикордонних із СРСР
районах. Такі “листи” складали на кожного, хто пройшов “фільтрацію”.
Голови та члени репатріаційних комісій – співробітники НКВС – допитували репатрійованих за 14-ма пунктами, найважливішими з яких були
такі: “чому опинився на території іншої держави”, “чи підлягав арештам,
допитам, затриманням, штрафам з боку німецької влади, коли, де і за що”,
“чи утримувався в спецтаборах противника і що там робив (вказати назву
табору і адресу)”, “чи проходив службу в німецькій армії, загонах, військових
частинах, госпіталях, будівельних та інших батальйонах, що створювались
противником”, “чи служив в німецьких установах, на підприємствах,
організаціях (в яких, в якій якості)”. Зі слів того, хто підлягав перевірці,
оперативними працівниками перевірно-фільтраційної комісії заповнювалась
досить докладна анкета. Окрім звичайних біографічних даних, у цьому
документі фіксувалися відомості про трудову діяльність певної особи до
початку війни і вибуття за кордон, участь у війні, обов’язково зазначалось
де, коли і за яких обставин людина потрапила у полон, в оточення, на
окуповану територію. Детально фіксувалось і те, скільки разів, де, коли і
© Н. Полетун, 2005
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за що вона затримувалась військовими, поліцейськими органами, гестапо
на окупованій території, якщо засуджувалась, то яким судом і за що,
строк покарання, де його відбувала, як і коли була звільнена, яким іншим
репресіям підлягали сам репатріант та його родина з боку окупантів; чим
він займався і де працював на окупованій території.
Велике значення надавалося тому, коли і за яких обставин радянська
людина опинилася на території країн, що воювали з СРСР, або окупованої
Німеччиною країни. При цьому членам комісії пропонувалося з’ясувати
те, в якій якості репатріант потрапив за кордон – як військовополонений,
мобілізований, виїхав добровільно.
Аналіз тисяч “фільтраційних” справ дозволяє зробити певні висновки
та узагальнення щодо застосовуваних окупаційним режимом методів депортації радянських громадян до Німеччини.
Нацистами було розроблено детальний план переміщення тисяч людей
з території України до Німеччини. В 1942–1943 рр. мобілізації підлягали,
як правило, особи віком від 16 до 25 років, а в останній період окупації – усе працездатне населення, незалежно від віку. На селі мобілізація
здійснювалася через старост, у містах – через біржі праці. Визначались
особи, яким надсилали повістки щодо необхідності проходження медкомісії.
Через деякий час на ім’я визначеного до вивезення надходило так зване
зобов’язання, де зазначалось, куди й коли слід з’явитися з речами. Попри те,
що за неявку загрожувало покарання, документи підтверджують, що багато
людей намагались уникнути явки на збірні пункти, часто їх приводили туди
за допомогою поліції.
“Сценарний репертуар” трудової мобілізації був відпрацьований ще
в Польщі – це були поєднання сполучення пропагандистської омани,
соціального тиску й терору.
Від німецького кордону завербованих обіцяли везти в пасажирських
вагонах; місцеві газети рясніли розповідями про німецькі міста, іноді в
“арбайтсамтах” навіть крутили кіно (про архітектурні пам’ятки та інші
принади німецьких міст).
Що ж чекало “завербованих” безпосередньо на етапі?
Відправляли їх у товарних вагонах, нерідко призначених для худоби.
Усі без винятку відмічали жахливу скупченість у вагонах, убогу та холодну
їжу (найчастіше це була юшка з брукви), а часом – і повну відсутність їжі
протягом кількох днів або навіть тижня.
Найчастіше “завербованих” привозили в один із величезних розподільчих
(або проміжних) таборів, зазвичай розташованих на території генералгубернаторства, тобто до Польщі, рідше – до Австрії.
Прибулі підлягали дезінфекції та санобробці (в багатьох таборах
лютував тиф, у деяких було оголошено карантин): їх наголо стригли,
прожарювали одяг і особисті речі, обробляли шкіру якимось розчином, а
заодно знімали відбитки пальців.
Німецькі інстанції розподіляли новоприбулих за національною приналежністю. Росіяни, французи, поляки, голландці утримувались в окремих
таборах, або, принаймні, у бараках. Однак “честі” бути позначеними особливими розпізнавальними знаками – нашивками, крім євреїв (жовтий щит

440

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

Давида), удостоїли тільки поляків (буква “Р”) та остівців (прямокутник, на
якому білим по блакитному було написано: “ОSТ”).
Документи “фільтраційних справ” містять численні відомості про умови
життя й долю людей, депортованих до Німеччини. Найчастіше вони ставали
батраками в бауерів, робітниками на заводах або обслуговували трудові
табори. Ті, хто опинився на сільгоспроботах, працювали по 10–12 годин
на добу, замість оплати отримували одяг і взуття, а також їжу. Іноді їм
платили по 20–45 марок на місяць. Господарі ставились до них як до кріпаків; нерідко в матеріалах “фільтраційних справ” зустрічаємо: “господар
знущався, бив... ”. У разі втечі тих, кого зловили, відправляли до в’язниці
або концтабору.
На заводах, фабриках, у шахтах, на будівництві та залізницях депортованих використовували як чорноробів. Жили вони в робочих таборах,
неподалік місця роботи. Табори, оточені колючим дротом, охоронялись;
права виходу в місто люди не мали, кількість вихідних днів була обмеженою. Нерідко доводилося голодувати.
У справах є чимало документів, що видавалися депортованим радянським громадянам німецькою владою. Це особові посвідчення, медичні
картки, робочі книжки. Чи не на кожному документі – фотографія і відбитки
пальців.
По війні особі, що пройшла фільтрацію, видавалося посвідчення
про направлення на постійне місце проживання з позначкою: “Видом на
жительство служить не может”. Цей документ здавався до місцевого органу
НКВС для отримання “вида на жительство”. Одночасно працівники НКВС
заповнювали картки із занесенням установчих даних “особи, що пройшла
фільтрацію” і рішення комісії про направлення громадянина на постійне
місце проживання; робився дактилоскопічний відбиток вказівного пальця
лівої руки. Картка слідувала за особовою справою репатріанта до місцевого
органу НКВС, де останній перебував на обліку.
Низка матеріалів розповідає про звільнення радянських громадян американськими, англійськими, французькими військами. Відповідно до домовленості союзників з урядом СРСР депортованих радянських громадян було
відправлено на батьківщину. Кожному з них представниками експедиційних
сил видавалась реєстраційна картка.
“Фільтраційні справи” завершують “висновки”, де члени перевірнофільтраційної комісії при місцевому відділі НКВС зазначали: “проведеною
перевіркою компрматеріалів не “здобуто”. У разі ж їх наявності переоповідалась їхня сутність, заповнювалась “постанова”, де передбачалися 3 пункти:
1) вважати громадянина перевіреним, фільтраційну справу здати до архіву
НКВС для зберігання і взяття на оперативний облік; 2) передати справу
до підрозділу НКВС для продовження розслідування; 3) у разі арешту
репатрійованого передати справу органам слідства.
Протягом багатьох років ці люди перебували на обліку як “звільнені
англо-американськими військами”, у зв’язку з чим були обмежені в праві
виїзду за кордон, прийомі на роботу до деяких установ та підприємств, у
допуску до секретних відомостей тощо. Практично, протягом десятиліть
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держава не довіряла своїм громадянам – “про всяк випадок”. Зазначені
матеріали – цікаві й важливі свідчення про людські долі.
У звинувачувальному висновку Нюрнберзького процесу у справі головних військових злочинців зазначалось, що з Радянського Союзу німецька
окупаційна влада вивезла 4 978 735 чоловік цивільного населення. З них із
Чернігівської області було вивезено більш як 41,5 тис. осіб.
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Ж. СЕРГА
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ м. КИЄВА:
ОГЛЯД ФОНДУ ПРО ТАБІР РАДЯНСЬКИХ
ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ У м. ЦАЙТХАЙН
У Державному архіві м. Києва зберігається фонд Р-1584 “Документи
паталогоанатомічної і судової експертизи спеціальної комісії з розслідування
злочинів німецько-фашистських загарбників в таборах радянських
військовополонених у м. Цайтхайн” за 1946, 1948 рр.
Документи фонду – це переважно протоколи ексгумації тіл небіжчиків
на кладовищах № 1, 3, 4, 5 поблизу табору Цайтхайн, на кладовищах № 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, що відповідають територіям поблизу Фраценхайна,
Пульзена, заводу Гредітц, Козелітце, села Періц, району Нейбургксдоргу,
Броттевіц, та висновки спеціальної комісії з розслідування злочинів нацистів
у таборах радянських військовополонених. Документи написано двома
мовами – російською та німецькою.
Джерела свідчать про загибель 80 тис. колишніх радянських військовополонених поблизу німецького містечка, розташованого за 40 км на північний захід від Дрездена.
Табір мав № 304. Сюди військовополонених завозили ешелонами з
липня 1941 р. Перевалочним пунктом була залізнична станція Якобсталь.
Табір був недобудованим і непристосованим для утримання великої
кількості людей. З другої половини 1942 р. він вважався лазаретом, хоча
ніяких лікувальних заходів тут не проводилося.
Ряд документів, що є свідченнями очевидців – В. Нікітіна, М. Округіна,
В. Ревіна, В. Істоміна, засвідчує жахливі умови перебування в’язнів у
таборі.
Комісія із розслідування злочинів нацистів залучила й свідчення колишніх посадових осіб табору: ними були, зокрема, інженери Рейф, Мункольт, комендант фон Кіршбах, начальник санітарної служби Зоннтаг,
гарнізонні лікарі Ольтманс, Ролен, Шлезінг, Нойманн, Безе, власник пральні
Гензель, начальник служби постачання Фрідеманн, канцелярист Кноблох.
Як свідчать документи, полонені перебували спочатку просто неба,
оскільки бараки були недобудованими, не мали вікон і дверей, у них були
відсутні опалення й світло. Полонені самі добудовували барачні корпуси,
працювали на військовому заводі у м. Гредітц як чорнороби й вантажники.
Їх залучали і до земляних робіт. За працею бранців стежили наглядачі та
поліцейські, озброєні батогами із свинцевими наконечниками. Люди голодували, мерзли, страждали від антисанітарії і комах-паразитів, хворіли на
дизентерію, висипний тиф, туберкульоз, коросту, екзему, фурункульоз.
Ніяких звільнень від важкої праці не було, як і медичного нагляду чи контролю. Ольтманс і Зоннтаг, як свідки, називали табір “живодернею”.
В акті спеціальної комісії із розслідування злочинів нацистів зазначено,
що хліб в’язням видавався з домішками бурякового жому (20 %) та соломи
(0,5 %), вживали вони й м’ясо померлих тварин. Картоплю та брукву
© Ж. Серга, 2005
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варили для них разом із землею, замість солі додавали технічний хлористий
денатурований натрій з домішками заліза1.
У фонді відклалися фотодокументи процесів ексгумації тіл радянських
воїнів, знищених у таборі смерті “Цайтхайн”. Є також описи 11 кладовищ
(окрім № 2), їхні схеми, вказано точні розміри тощо.
Інколи поховання замасковувались, зрівнювались із землею. Кладовище
№ 1 виглядало як пустир. У його північній частині розміщувалось картопляне поле. Цвинтар № 8 розташували в районі заводу м. Гредітц – під
відвалом шлаків, а також на целюлозній фабриці “Коблер”, поблизу річки
Гросе-Редер, у саду “Штіллер Вінклер”, уздовж залізничної колії. Кладовище № 11 знаходилось у південно-східній частині Нойбурксдорфу
округу Лібенверд, поблизу дороги Вендіш – Боршіц – Нойбурксдорф. З
ним межувало кладовище військовополонених французів, на якому була
позначена єдина могила воїна Червоної армії – Леоніда Вшевіцева. На
жаль, серед документів фонду більше немає жодного прізвища загиблих
воїнів-полонених.
При ексгумації було виявлено трупи з порубаними черепами, кульовими
отворами в потилиці – свідченнями насильницької смерті.
Задля точнішого встановлення кількості загиблих у таборі, комісія
вивчала статистичні дані та звіти Дрезденської залізниці. За німецькими
джерелами, до станції Якобсталь прибуло 274 тис. військовополонених,
через табір пройшло 180 тис. осіб. Під час визволення у Цайтхайні знаходилось 3500 чол., з яких невдовзі померли 358. Встановлено, що в таборі
загинуло 80 тис. осіб. Під час ексгумації було досліджено останки 35 тис.
загиблих. Існувала німецька картотека на 5 тис. померлих. Проте її доля за
джерелами фонду не простежується.
1

Держархів м. Києва, ф. Р-1584, оп. 1, спр. 13.
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Р. ОФІЦИНСЬКИЙ, В. ЗАДОРОЖНИЙ
ВИПЛАТА КОМПЕНСАЦІЙ
УКРАЇНЦЯМ-ОСТАРБАЙТЕРАМ:
короткий огляд матеріалів ряду зарубіжних ЗМІ
Починаючи із 1950-х рр. Федеративна Республіка Німеччина сплатила
приблизно 90 млрд. марок репарацій, здебільшого жертвам Голокосту.
Компенсація примусовим робітникам зі Східної Європи стала останньою
спробою спокутувати “давні гріхи”. Влітку 2000 р. після тривалих дискусій
уряд і найбільші корпорації погодилися виплатити в’язням нацистських
концтаборів і остарбайтерам одноразову допомогу розміром 8,1 млрд.
марок. Апліканти мали заповнити шість сторінок анкети. Як роз’яснила
канадська The National Post1, їх класифікували за трьома групами: жертви
гетто, концентраційних чи трудових таборів*.
Відповідно до рішення уряду Німеччини в 1993–1994 рр. для виплати
жертвам нацизму в Україні, Молдові, а також у країнах Середньої Азії й
Закавказзя (тим, що постраждали на території України) було виділено 400
млн. марок. Компенсації протягом кількох років отримували 580 тис. чол. –
через “Промінвестбанк”, “Ощадбанк”, “Брокбізнесбанк”, банк “Україна”,
“Градобанк”. У цьому зв’язку в останнього в 1997 р. виникли серйозні
проблеми, що набули значного розглосу як в Україні, так і за її межами2.
Виплата безпосередніх разових компенсацій українським жертвам
нацизму розпочалась у серпні 2001 р. Загалом Німеччина поетапно (до
2004 р. включно) спрямувала їм 881,5 млн. євро. До цих виплат приєдналася
й Австрія. Як свідчить статистика, в роки Другої світової війни 2 млн.
українців було вислано до концтаборів або відправлено на примусову працю.
За оцінками експертів, у 2002 р. в Україні проживало біля 610 тис. таких
осіб, проте зареєструвалися для виплати компенсацій 540 тис. Станом на
1 жовтня 2003 р. німецький фонд “Пам’ять, відповідальність і майбутнє”
виплатив майже 450 тис. громадян України близько 500 млн. євро. Австрійці
заплатили близько 75 млн. євро; їх одержали майже 38 тис. українців.
Частину коштів виділив уряд ФРН, решту – промисловці та підприємці.
У результаті тиску американського суду за позовом колишніх остарбайтерів
вдалося отримати необхідні гарантії виплат. Проте втілити це рішення
в життя виявилося дуже складно. Великі підприємства не могли зібрати
потрібних 5 млрд. У столичній газеті Tagespiegel колишній мер Берліна
Ганс-Йоган Фогель закликав членів бундестагу в найкоротший термін
ухвалити відповідний закон, а бізнесменів – не давати світовій громадськості
підстав думати, що для Німеччини матеріальні чинники важать більше, ніж
справжній вияв людяності3.
* Звичайно, ця проблематика заслуговує на осібний науковий інтерес, який, на
жаль, ще не дав плодів у вигляді окремих історичних досліджень. Лакуну спробуємо
заповнити ракурсом, який варто поглибити, у т. ч. кліометрично.
© Р. Офіцинський, В. Задорожний, 2005
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Виплата компенсацій українцям-остарбайтерам як знаковий історичний
факт спричинила значний інтерес до цього питання з боку політичних
і мас-медійних кіл, проте ще не отримала належного історіографічного
осмислення. За винятком газетної публіцистики, в Україні та за кордоном
не зустрічаємо жодного спеціального дослідження. Відомі нам публікації
у світовій та німецькій центральній і регіональній пресі спробуємо відразу
згрупувати у пропонованій таблиці:
№
п/п

Одержувач (герой репортажу)

Місто-платник

Газета

1

Марія Луцюк, Кінгстон
(Канада)

Баварія (місто не
вказано)

The National Post
6 березня 2001 р.

2

1100 запитів з України

Гамбург

Hamburger
Abendblatt
10 квітня 2001 р.

3

58 українців, у т. ч. Надія
Лаблюк із с. Кутківці
(Україна)

Ферден

Weser Kurier
20 квітня 2001 р.

4

Марія Нікіфорова і
Валентина Давидова
(Україна)

Мюльгаузен

Thüringer
Allgemeine
22 квітня 2001 р.

5

Десятки листів з України

Альтентрептов

Nordkurier
2 травня 2001 р.

6

Чисельні запити з України

Берлін

Berliner Zeitung
8 квітня 2001 р.

7

Задоволено 150 прохань
з України і Росії

Штаде (усіх
претендентів зі
Східної Європи до
2500 осіб)

Tagblatt
2 травня 2001 р.

8

Елеонора Олейнікова зі
Слов’янська (Україна)

Оберндорф
(5200)

Schwarzwälder
Bote
7 травня 2001 р.

9

12 українців

Фрайбург, земля
Баден Вюртенберг
(37)

Südwest Presse
18 травня 2001 р.

10

150 українців

Католицька церква
Баварії (до 2 тис.)

Die Welt
28 травня 2001 р.

11

30 свідоцтв, у т. ч. Сергій
Летюга і Петро Ткаченко з
України

Рамельсберг

Goslarsche Zeitung
9 червня 2001 р.

12

Надія Мудрінок з
українського села Перемога

Берлін

Main-Rheiner
11 червня 2001 р.
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№
п/п

Одержувач (герой репортажу)

13

Ігор Гайворонський з Києва

Беннекенштайн

Volksstimme
21 червня 2001 р.

14

14 з усіх 716 українцівостарбайтерів

Мюнхен

The Cristian
Science Monitor
24 квітня 2002 р.

15

14 живих із 60 українцівостарбайтерів, у т. ч. Ольга
Ємеліна із Запоріжжя і
Павло Котляров (Україна)

Герстгофен
(90)

The Cristian
Science Monitor
24 квітня 2002 р.
“+” CNN
12 лютого 2002 р.

Місто-платник

Газета

Як уже зазначалося, для ФРН розв’язання даної проблеми видалося
непростим, особливо на місцевому рівні. Наприклад, задіяні в процесі
відшкодування інституції міста Штаде довго не могли домовитися про
суми, які мали бути сплачені до компенсаційного фонду. Отож, клініка
запропонувала 10 тис. марок, а підприємства – лише 7 тис., або 0,01 % від
свого річного обігу. За даними міського архіву, на компенсацію могли розраховувати від 1500 до 2500 осіб. Задоволено більше 150 прохань українців
і росіян4.
Одначе зауважені тертя – це радше винятки із правила. По 5 тис.
марок отримали 120 громадян України, Польщі та Росії, що працювали на
церковних об’єктах католицької церкви в Баварії5. Обґрунтовуючи цю суму,
церква керувалася нормами відповідного федерального закону. У 1999 р.
єпископська конференція вирішила організувати службу для розшуку всіх
“приписаних” до католицьких громад. Церковний фонд відшкодування
остарбайтерам сягнув 5 млн. марок.
У землі Баден Вюртенберг Фрайбург став другим після Тюбінгена містом,
яке долучилося до компенсаційних виплат6. Усі гроші (200 тис. марок)
виділено з міського бюджету, оскільки приватні фірми було увільнено від
внесків. За компенсацією звернулися далеко не всі, тому магістрат Фрайбурга спробував самостійно розшукати їх. За архівними даними, по 5 тис.
марок повинні отримати 37 осіб. Відгукнулися тільки п’ятеро з дванадцятьох
українців, яким магістрат надіслав офіційні листи. Двоє з них виявили
бажання особисто забрати гроші, оскільки подорож оплачувалася містом.
Мерія Альтентрептова, навпаки, отримала з України й Польщі чималу
пошту. У кропіткій праці бургомістру Сибіллі Кепф суттєво допоміг очевидець подій – її дідусь. У листах зі Сходу надавалися точні подробиці,
які, з одного боку, полегшили завдання – знайти документальне підтвердження, а з іншого – змусили не раз замислитися над трагедією7. Не
випадково бременський Weser Kurier подав розлогий репортаж про те, як
у галереї Бремервьорде виставлені офіційні документи, світлини і листи
українців, які були в таборах – концентраційних і військовополонених8.
Принагідно згадувалося монографічне дослідження британського історика
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Майкла Берлейга, де воєнні втрати України визначені у 7 млн. загиблих. У
Бремервьорде представили також документальні свідчення про Голодомор
1932–1933 рр. та інші злочини комуністичного режиму.
Цю естафету підхопив Госларський гірничий музей, що вирішив
увічнити пам’ять усіх українців, чия важка праця сприяла благополуччю
регіону. Під час першої поїздки в Україну в грудні 1999 р. співробітники
музею здійснювали переважно магнітофонний запис свідчень колишніх
остарбайтерів, а в квітні 2001 р. вони навіть взяли із собою професійного
оператора. Зроблені ним документальні кадри стали суттєвим елементом
нової експозиції. Вона була призначена насамперед для молодого покоління,
яке не має чітких уявлень про війну й нацизм9. Крім традиційних “гуманітарних” пакетів, госларці привезли в Україну 30 свідоцтв, зокрема Сергію
Летюзі та Петру Ткаченку, котрі працювали в Рамельсберзі як гірники.
Крім того, 15 червня 2001 р. німецький телеканал WDR показав документальну стрічку “Перемога – село в Україні”. Головними її героями
стали колишні нацистські в’язні та остарбайтери. Крім того, Фонд Мартіна
Німойлера спільно з музеєм німецько-єврейської історії запросили до ФРН
гостей для політичної дискусії “Час вийшов... Страждання примусової
праці”, зокрема Надію Мудрінок із с. Перемога, почесного голову організації
малолітніх в’язнів нацизму. Саме тоді одному українцю, який десятирічним
потрапив на металургійний завод, відмовили в розгляді запиту, мотивуючи
це тим, що на примусові роботи брали не молодших за 12 років10.
Представники мерії Дельменхорста очікували прибуття делегації колишніх невільників із побоюванням, що на місці страшних років життя
вони можуть озлобитися. Втім, за повідомленням Delmenhorster Kreisblatt,
дідусі та бабусі з України поводилися досить дружелюбно і дякували за
компенсацію11. Гості відвідали фабрику, де на прядильних верстатах працювали деякі з жінок.
Соціальні служби ФРН усіляко допомагали людям зі Східної Європи
відшукувати документи, які б засвідчили їхню примусову працю за років
нацизму. Український фонд “Порозуміння і Примирення” всі запити
направляв до пошукової служби Червоного Хреста, що в місті Арользен, де
розташовано величезний архів про жертви нацизму. Як з’ясувала Berliner
Zeitung, лише у 30 % випадків потрібні документи знаходилися12. Термін
подання заяв завершився в квітні 2001 р. Докори на адресу архівістів,
що розбирали справи остарбайтерів, мало змінили ситуацію. Наприклад,
більшість із 1100 запитів надійшла до архіву Гамбурга з України. 80 %
дописувачів отримали позитивні відповіді. Однак представники громадської
організації “Регенбоген” у Hamburger Abendblatt зазначили, що на власні
очі бачили ніким не переглянуті папки з десятками тисяч імен13. Через брак
персоналу в архіві просто не зуміли їх опрацювати.
Не чекаючи на реалізацію федеральної програми, представники громадського сектора започаткували на місцевому рівні низку гуманітарних акцій.
Так, благодійна організація “Місцева історія” м. Фердена виділила 58 українським остарбайтерам по 260 марок. Деякі сім’ї, в яких працювали українці, взяли над ними шефство, допомагаючи грішми і запрошуючи до себе в
гості14. Для літніх людей, багато яких опинилося на межі виживання, вчасно

448

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

простягнута рука допомоги виявилася дуже важливою. Серед них була й
Надія Шаблюк, яка у Фердені на фабриці Бреме по 12 годин на добу шила
в роки війни солдатські рюкзаки й польові сумки, а на схилі літ лишилася
одинокою у рідному с. Кутківці з мізерною пенсією. Долями Марії Нікіфорової та Валентини Давидової, котрих у війну примусово привезли до
Мюльгаузена, заопікувалися представники мерії. Вони зібрали пожертви:
кожній по тисячі марок і додатково 2 тис. для термінового лікування доньки
Нікіфорової15. Ініціатори акції вважали, що теорія “маленьких справ” не
гірша за стратегію масової допомоги.
У 2002 р. CNN (12 лютого) і The Cristian Science Monitor (24 квітня)
розповіли, як з ініціативи вчителя історії учні Герстгофена, багатого
промислового міста в Баварії, послали колишнім невільникам листи
вибачення, а також зібрані гроші – по 1 тис. євро для кожного з 14-ти живих
остарбайтерів, знайшли кошти для оплати поїздки до Німеччини п’ятьох
українців, які за станом здоров’я могли зробити це.
Аби домогтися справедливості, Елеонора Олейнікова зі Слов’янська
написала до редакції газети Schwarzwälder Bote16. Її родина потрапила до
Оберндорфу в числі 5200 остарбайтерів. Дорослих направили на завод
Маузера, а дітей – мити посуд і прибирати в їдальні. Марія Луцюк потрапила
на “картопляну” ферму Ріттера в Баварії. Після війни вона емігрувала до
Канади. Йшлося про отримання символічних для неї менш як 4 тис. доларів
реституції за втрату сім’ї та більш ніж рік примусової праці17.
Не всіх влаштувала компенсаційна сума. Одна літня українка, приміром,
подала позов безпосередньо на один із найбільших німецьких концернів –
“Сіменс”18. Вона оцінила завдану їй моральну і матеріальну шкоду в
45 тис. марок, не погодившися з розподілом коштів за колективним позовом
організацій, що представляють інтереси колишніх остарбайтерів і жертв
нацистського терору. Конституційний суд Німеччини визнав претензію
недостатньо обґрунтованою.
Громадські організації ряду німецьких міст оплатили багатьом остарбайтерам зарубіжні поїздки: у квітні 2001 р. Мюнхен відвідали 14 із 716
українців, які перебували там у полоні19. Кампанія відновила добрі людські
зв’язки, які виникли в роки війни між українцями й німцями. У травні
1942 р. до міста Беннекенштайн привезли з Києва 70 підлітків, яких забрали
безпосередньо зі школи20. Ігор Гайворонський потрапив до м’ясної крамниці.
Хлопчик вирізнявся акуратністю й старанністю, тому господарі всиновили
його. У 1945 р. американці все-таки відправили Ігоря додому. Сім’я Віллє
почала регулярно листуватися зі своїм прийомним сином лише з 1989 р.,
коли впала “залізна завіса”. І лише в червні 2001 р. Гайворонський відвідав
свій другий дім.
Брат і сестра Кавцуни шукали одне одного 56 років через посередництво
Червоного Хреста Бельгії, Німеччини й України 21. Їхня мати-українка
1942 р. потрапила як остарбайтер на фермерське господарство поблизу
бельгійського містечка Емсланд, вийшла там заміж. У 1943 р. народилася
Марія, у грудні 1945 р. – Євген. Після війни сім’я розпалася й загубилася
в переселенській стихії двох країн: Бельгії (Марія з батьком) і ФРН (Євген
із матір’ю). Коли ці люди нарешті зустрілися, мовна проблема не дуже
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завадила: Євген розмовляє українською й німецькою, Марія – фламандською
і польською.
Загальною рисою кампанії з виплати компенсацій українцям-остарбайтерам, попри зволікання окремих посадових осіб у регіонах Німеччини,
були, за свідченнями ЗМІ, толерантність і доброзичливість. Громадський
сектор, преса і телебачення природним чином налаштували суспільну думку,
пропагуючи утвердження історичної справедливості щодо даної категорії
жертв нацизму.
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О. БОРЯК
ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ
ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
(за матеріалами “усної історії”)
Суспільство перестає бути вільним тоді, коли відмовляється від пам’яті, і позбавляє суспільство своєї
пам’яті. Моральне суспільство мусить мати мужність
слухати розповіді про минуле, так само як їхні носії
мусять мати мужність їх оповідати.
Ноамі Вайт1.

Кажуть, історія як один з видів соціальної діяльності існує тільки тому,
що має певний зміст для тих, хто живе нині2. Здається, вже ні в кого не
викликає сумніву, що голос минулого важливий для сучасності. Але кого
нам слухати? На чийому авторитеті будувати реконструкцію минулого? На
кого вона розрахована? Іншими словами: чий голос минулого ми чуємо?
Чий голос – або чиї голоси – ще мають бути почутими?
Для виконання проекту з “усної історії” “Повсякденне життя населення
України в умовах нацистської окупації під час Другої світової війни”
моїми респондентами стали селяни. Усі вони – люди похилого віку, їм від
75 до 87 років. Страшна війна прийшла до них (і через них), коли вони
були ще дітьми (або підлітками), мали 7, 10, 12, 15 років. Що можна було
побачити, що можна було зрозуміти, що можна було запам’ятати? Записані
від учасників тих подій інтерв’ю, фрагмент яких пропонується нижче,
переконали мене: “образ війни” для них не є загальним (або колективним),
як на сторінках підручника з історії. Він у кожному випадку є особистим
переживанням, а отже, має “індивідуальне” обличчя – стереотипи, певна
міфологізація війни (як наслідок ідеологічної пропаганди, коли пам’ять
просіювалася крізь “решето” кимось визначених штампів) тут простежується
мінімально. Таке відтворення особистого (й переважно трагічного) досвіду
минулих років – “тут і зараз”, підсиленого емоційно, – робить ці свідчення
унікальними. Особливо чітко відхід від “нормованої” пам’яті простежується
там, де люди починають згадувати про повсякденне, тобто день за днем,
життя під час окупації. Зібраний матеріал для мене – це підтвердження
доволі простої істини: історія взагалі, як і життєва історія індивідума, є
складною і багатогранною, і зрозуміти її можна лише володіючи інформацією про всі її сторони.
© О. Боряк, 2005
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На першому етапі регіоном, обраним для проведення польової роботи,
стала Житомирська область3. Переконливим аргументом на користь такого
вибору виявилися міркування щодо порівняно кращої репрезентації тут
місцевого населення, яке під час війни залишилося на окупованих землях, –
цьому сприяла блискавичність проведення військової операції нацистами
в перші місяці війни, внаслідок чого переважна більшість населення не мало
достатнього часу для евакуації. За такий короткий термін молодь також не
могла бути мобілізована до лав Червоної армії.
Для збирання свідчень з “усної історії” з метою апробації мною було
обрано три райони Житомирської області: Черняхівський, Олевський та
Малинський. Логіка подібного маршруту полягала в тому, щоб охопити різні
за природними умовами зони – Олевський район, який межує з Білоруссю,
є зоною лісів, де активно діяли партизани; Черняхівський та Малинський
райони – це зона переважно степова й лише частково – лісостепова. Це
дало додаткову можливість вивчити питання співпраці місцевого селянства
з партизанами, які розміщували свої бази в лісах, а також селян-біжінців,
які ховалися від окупантів.
Для опитування населення було розроблено запитальник, в якому, по
можливості, враховано коло питань з названої тематики. Надалі він постійно
доповнювався. Насамперед мене цікавило ставлення людей до війни,
партизанів, нацистських окупантів, колаборантів із числа односельців –
поліцаїв, старост тощо; ставлення до тих, хто повернувся з примусових
робіт з Німеччини (остарбайтерів), проблема пристосування людей до
надзвичайних умов існування; морально-психологічний стан населення в
досліджуваний період. Майже всі інформатори виявили велике бажання
поділитися своїми міркуваннями та спогадами, але неодноразово доводилося
чути, що саме в такому аспекті питання ставили до них чи не вперше.
Окремий блок питань складають ті, які традиційно були об’єктом
зацікавлення лише етнографів, але в аспекті історії Другої світової війни на разі не вивчалися. Йдеться про стан домашнього виробництва
(зокрема вироблення тканини), відзначення родинних подій (хрестин,
весіль), церковні обряди, харчування в умовах напівголодного існування
нацистської окупації. Ознайомлення з усім масивом усних свідчень – саме
в такому, не структурованому, “первинному” вигляді – так, як вони звучать
на плівці, дає парадоксальний результат. Крок за кроком вимальовується
“технологія” пристосування людини до надзвичайних умов існування (а,
крім довготривалого психологічного кризового стану, ідеться й про нестачу
елементарних матеріальних умов її життєдіяльності – мила, солі, цукру),
процес вибудовування пересічною людиною, наскільки це було можливо,
“нормального життя”, “стратегії виживання” в екстремальних умовах, що,
власне, й складало квінтесенцію тогочасного буття.
Публікація фрагмента польових матеріалів є своєрідним закликом до
нагального й активного звернення до потенціалу “усної історії”. До його
формування необхідно якнайшвидше (з огляду на фізичний фактор часу)
залучити всі можливі ресурси. Базовими осередками масштабного опитування
свідків можуть стати місцеві державні архіви, що співпрацюватимуть
із краєзнавчими музеями, історичними факультетами регіональних університетів, краєзнавцями-аматорами й іншими ентузіастами місцевої історії.
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Тут доречно згадати слова Пола Томпсона, одного з подвижників “усної
історії”: “…більшість усних свідчень, запозичених із власного досвіду …
цінуються саме тому, що їх не можна отримати з інших джерел. Вони
унікальні в своїй основі. Звісно, підтвердити або спростувати їх істинність
неможливо, але їх можна оцінити та зважити”4.

ЗАПИТАЛЬНИК*
1. Як і коли Ви дізналися, що почалася війна?
2. Чи ховалися від мобілізації?
3. Чи проходили у вашій місцевості бої? Що люди робили під час бойових дій?
4. Чи робили спробу еваюкуватися? Куди? Які речі забирали з собою?
Чи вдавалося забрати з собою худобу, продукти харчування?
5. Коли вперше побачили німців? Як вони себе поводили? Які були
перші враження, почуття? Чи пережили люди потрясіння?
6. Як поставилося до німців місцевe населeння?
7. Чи були репресії з боку німців, проти кого спрямовані:
місцевої колгоспної влади;
комуністів, комсомольців;
учителів;
євреїв.
8. Чи видавали їх односельці, хто їх “забирав” (чи розстрілювали на
місці, чи забирали)?
9. Чи була у ваших краях польсько-українська різня, хто вбивав поляків? Що вони робили у відповідь?
10. Як призначалася (обиралася) нова адміністрація на селі (старости,
поліцаї)? Як вони поводили себе стосовно односельців у різних ситуаціях:
під час проведення каральних операцій,
під час набору робітників на примусові роботи до Німеччини,
в організації повсякденного життя села.
11. Яким було ставлення до них населення?
12. Чи були в околицях села радянські партизани; “українські партизани” – повстанці, упівці, бульбівці, мельниківці, бандерівці; польські
партизани: аківці (Армія Крайова), “батальйони хлопські”? Чи було вам
зрозуміло, за що вони воюють? Чим вони між собою відрізнялися? Чи воювали між собою? Як до цього ставились люди?
13. Чи заходили вони в село за продуктами харчування, одягом? Чим
і як допомагало їм місцеве населення? Чи забирали вони з собою людей
(молодь)? Чи були репресії з боку німців за їх підтримку?
14. Куди вони поділися? Коли це сталося? Що вам відомо про їхню
долю, чи були проти них репресії? Хто з них залишився в лісах після
війни?
15. Чи ховалися в лісах євреї?
16. Які війська стояли в селі (або біля села): німці, мадьяри, хто ще?
Яким були відносини з місцевим населенням?
* Складено Оленою Боряк.
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17. Чи приходили до вашого села в період війни дезертири, військовополонені? Чи відомі вам випадки, коли жінки брали їх “у прийми”?
18. Коли у вашій місцевості з’явилися сектанти, які саме (старообрядці;
баптисти, п’ятдесятники, суботники, свідки Єгови, штунда тощо)? Як до них
ставилися місцеве населення, православні та католицькі священики, польська,
радянська, німецька влада? Чим вони відрізнялися від односельців?
19. Чи продовжували селяни займатися землеробством, городництвом?
Які культури вирощували?
20. Якщо селяни тікали від німців до лісу, то
коли і з чого будували житло,
чи тримали худобу,
чи сіяли збіжжя, садили городи?
21. Чи залишалися в населення худоба, птиця? Чи конфісковували їх
окупанти? Чи було введено примусове здавання молока? Чи відомі випадки
приміювання окремих селян за виконання цього обов’язку?
22. Чим харчувалися?
23. Де брали сіль, сірники, мило, цукор?
24. Які гроші ходили, за що купували?
25. Яка була влада: поліцаї, німці, мадьяри?
26. Хто йшов служити до німців? Як до них ставилося населення? Як
вони себе поводили?
27. Що сталося з колгоспом? Чи була спроба поділити землю?
28. Що сталося з церквою? Чи відомі вам випадки протистояння
автокефальної та “руської” (автономної) церков? Хто і коли її відкрив, хто
правив? Чи почали люди хрестити дітей, брати шлюб у церкві? Де взагалі
реєстрували шлюб?
29. Чи справляли в селі
родини/хрестини,
весілля,
похорон,
календарні свята?
30. Чи співали пісень? Чи збиралася молодь на вечорниці?
31. Чи ходили діти до школи? За якими підручниками вчилися, хто
викладав, які предмети вивчалися?
32. Хто приймав пологи? Чи продовжували існувати ФАП? Яка була
медична допомога місцевому населенню?
33. Чи ходили політичні анекдоти під час війни (про Гітлера, про
Сталіна)? Чи пам’ятаєте якісь із них?
34. Яким був повсякденний одяг? Чи відродилися традиційні домашні
заняття, які саме:
прядіння, ткацтво (чи сіяли, льон, коноплі?),
ковальство,
теслярство,
бондарство тощо?
35. Чи грабували німці місцеве населення? Чи цілеспрямовано вилучали
цінні речі? Що саме вилучали? Чи можна було цього уникнути? Які речі
віддавали добровільно?

454

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

36. Чи були поруч із вами німецькі, чеські колонії, польські села й
хутори, єврейські сільські поселення тощо? Що з ними сталося ?
37. Чи були випадки вагітності жінок (дівчат) від німецьких солдатів?
Яким було ставлення населення до “байстрюків”, якою була їхня доля?
38. Як населення зустрічало радянських воїнів, які звільняли село від
окупантів?
39. Яку допомогу надала місцева адміністрація для відбудови хати,
налагодження життя?
40. Первинні акти Надзвичайної державної комісії (НДК) – хто складав
акти, чи індивідуально, чи колективно, коли, де це відбувалося, чи при
свідках, чи записували зі слів у вашій присутності, чи опитували, а пізніше
складали акти; чи боялися давати неправдиві свідчення, чи були випадки
спростовування сусідами неправдивих свідчень?
41. Чи обходили людей по хатах, чи скликали на загальні збори?
42. Чи вірили у те, що втрачене майно буде повернуто і компенсовано?
Чи давалися офіційні обіцянки або роз’яснення?
Перебування на примусових роботах
у Німеччині
1. Як і хто агітували до виїзду до Німеччини? Як це сприймалося
населенням? Чи використовувалася німцями наочна агітація (плакати?) Які
були очікування від цього кроку? Чи було це невідворотною реальністю,
якій слід було підкоритися?
2. Чи були випадки, коли люди ховалися (або збігали) від загрози
поїхати на примусові роботи до Німеччини? Де ховалися? Як довго? Хто
їм допомагав?
3. Чи їхали до Німеччини добровільно? Хто підлягав вивезенню до
Німеччини? Хто міг уникнути вивезення на примусові роботи? Яким
способом?
4. Чи використовувала місцева влада свідків, щоби з’ясувати питання
добровільності виїзду до Німеччини?
5. Яким було ставлення односельців до тих, хто повертався з Німеччини?
6. Як проходила фільтрація? Скільки людей було присутньо? Чи бралися додаткові свідчення? Як вам пояснювали мету фільтрації? Як ви це
розуміли? На що сподівалися?

ПОЛЬОВІ МАТЕРІАЛИ
Місце запису:
Дата запису:
Інформатор:

Село Червоний Лан Малинського району
Житомирської області
8 червня 2004 року
Волошина Марія Василівна, 1921 р. н.

О. Б. Скільки вам років було, як війна почалась?
М. В. 24.
О. Б. Ви тут були, коли німці прийшли, ви нікуди не бігли?
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М. В. Нє, нікуда.
О. Б. А хто ще був, у вас мама
була?
М. В. Нє, моя мама вмерла в 33-му.
О. Б. Це як голод був?
М. В. Да, померла.
О. Б. А батько?
М. В. Батько був головою колгоспу,
тоді організовували колгоспи. Да
оставив зерна, то ж було таке право,
що здавали зерно, да оставив зерно,
щоб людей підкормлять, тоді ж ходили
на роботу і було загальне харчування.
О. Б. Як почалася війна, батько в
селі був чи його мобілізували?
М. В. Був.
О. Б. А ще були у вас сестри чи
брати?
Марія Василівна Волошина.
М. В. Було нас четверо, ті померли в
голод. А осталася одна сестра за мною, 28-го году.
О. Б. То коли прийшли німці, вас було троє?
М. В. Вже як нємці прийшли, батька вже не було, я сама була.
О. Б. А батько де був?
М. В. А батька посадили.
О. Б. Він вернувся?
М. В. Вернувся, він на золотих приісках був. Да багато ж людей було,
говорять: “За що ти сидиш?”. А він розказав да написали якусь заяву й його
вернули і оплатили ті года, які він там був.
О. Б. Це ще до війни було?
М. В. Це ще до войни, як організовувався колгосп.
О. Б. А як війна почалася, де батько був?
М. В. Він ще там сидів.
О. Б. Німці лютували тут?
М. В. Корову забрали у мене, бо я була одна.
О. Б. Це при совєтах було?
М. В. Німці забрали корову. Таке було право якесь, що дай м’ясо. А
у кого будуть брать, у кого сім’я, то не брали, а я сама була, то в мене
забрали корову.
О. Б. А свині, теля, кури?
М. В. Кури були, але німці побрали да поїли.
О. Б. А ще щось вимагали з продуктів?
М. В. При німцях будто давали земю. А хто ж це подужає її робить? То
мені дали на полі, де я посадила картоплю. Я була не вельми і дужа.
О. Б. Але ви пам’ятаєте, що німці давали землю? Всім?
М. В. Давали всєм. Пахайте, скільки подужаєте. То посадила я
картоплю.
О. Б. А скільки, скільки хочеш, стільки й бери?
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М. В. Ні, скількось сотих. Я її викопала, там закопала, там вона й
ляпнула. Коло хати викопала, на їжу було, а то що, в мене ж не було ні
свиней ніяких.
О. Б. А, може, вони вам давали якісь продукти?
М. В. Ні, ніхто нічого не давав, шукай сам, як хоч.
О. Б. А що ви їли, як війна була, як німці стояли?
М. В. Бог його знає.
О. Б. Хліб пекли?
М. В. Я вже й забула. У кого що є, да там випросить, тому дасть трошки.
Отак і жили.
О. Б. Бідно дуже?
М. В. Дуже трудно жили.
О. Б. А соль де брали?
М. В. А соль у кого де була захована раньше, або купляли.
О. Б. А що, гроші були?
М. В. Де там ті гроші. Якісь гроші були, Бог його знає які, я вже не
пам’ятаю.
О. Б. А мило було?
М. В. Умивалися хто чим баче, рвали зілля, ноги мили. А прали, то
таке, намоче в воді, то там таке прання було як не прання. Отак жили, як
хто мог.
О. Б. А сірники?
М. В. Огонь брали одне в другого. Кресали кресево, да губку якусь, да
кресали. Да одне в одного жар брали ходили.
О. Б. А в Германію чому вас не взяли?
М. В. В Германію мене не брали.
О. Б. Чому?
М. В. Не знаю, чомусь не взяли мене. Сестру мою забрали, вона й не
вернулася.
О. Б. А як її забрали, якісь списки були?
М. В. Назначали, вона попала в останній набор, вона там і померла.
О. Б. Це ще було, як війна була?
М. В. В лагірі померла.
О. Б. А якісь листи ви від неї отримували?
М. В. Яка звістка, хто вернувся, то ті розказували. Мой син посилав у
Германію, то прийшло сообщеніє, що шукають, вони не знають, де вона,
може спалили, хто там хоронив їх.
О. Б. А було таке, що добровільно їхали в Германію?
М. В. Були і такі, але в нашому селі таких не було, щоб добровільно
їхали, забирали тільки.
О. Б. А хто ці списки складав?
М.І. Тут у нас чотири набори було в Германію.
О. Б. Приходили в хату й забирали?
М. В. Назначали, якісь були жандарми, то приїжджали й забирали.
О. Б. Поліцаї?
М. В. Да, поліцаї.
О. Б. І не можна було втекти?
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М. В. Ні, не можна.
О. Б. А як війна була, весілля могли гуляти?
М. В. Я от не помню, скільки вони були, год чи скільки. Я знаю, що
наче воно скоро пройшло.
О. Б. А було таке, що молодь збиралась на вечорниці, співала?
М. В. Ні, ніхто ніде не збирався, сиділи собі по хатах мовчки. Там на
городі хто що зробить. Тоді якось таке було, що і коні були не у всіх, але
де в кого були. То вже попросиш, то поможе, латку якусь виоре.
О. Б. А церква у вас була?
М. В. В нашому селі не було.
О. Б. А партизани у вас були?
М. В. Були в лісі.
О. Б. А до вас вони приходили?
М. В. До мене вони не приходили. А де в кого в хату приходили
вечором. […]. Попросять їсти, да дадуть, що в кого є, да й назад пішли. А
вдень вони не ходили, боялися.
О. Б. А німці тут лютували, стріляли?
М. В. Ні, у нас нікого не вбивали, не розстрілювали.
О. Б. Ви їх боялися?
М. В. Боялися. Ми жили так, що боялись і тих, і тих.
О. Б. І німців, і партизанів?
М. В. І тих боялися, і тих боялися, бо не знали, яка житка буде, всіх
боялися. До мене вони не приходили, бо я одна в хаті була. А так говорили
люди, що то в того були, то в того, їсти просили.
О. Б. Німці?
М. В. І німці, і партізани. Да як у кого є щось, то дасть, а в кого нема,
то так, що ж дать, як немає.
О. Б. А німці приходили до вас, ви сказали, що корову у вас забрали?
М. В. Забрали корову вже тоді, коли войни вже не було. Тоді якесь
право, господарникі назначали.
О. Б. Це коли вже наші прийшли?
М. В. Це коли вже не було німців. То було якесь право, я його і не
розберу, що воно таке й було. Воно не довго й було. Господарники вже
стали да командували, а тоді вже зайшли красниє, да ті господарники
поховалися, Бог їх знає, де вони ділися.
О. Б. І тоді у вас забрали корову?
М. В. Да. І ще в одного хазяїна не було сім’ї, то забрали.
О. Б. Можна було не дати?
М. В. Ні, не можна, боялися […]. Одне другому помагали. Тоді були
мужчини – не такі як зараз, зараз шукають горілку, а тоді шукали роботу.
Місце запису:
Дата запису:
Інформатор:

***
Село Городище Малинського району
Житомирської області
8 червня 2004 року
Олексієнко Антоніна Іванівна, 1927 р. н. (А. І.),
Олексієнко Іван Федорович, 1929 р. н. (І. Ф.)
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Подружжя Олексієнків – Антоніна Іванівна та Іван Федорович,
який тримає в руках сокиру, вкрадену у німців за часів окупації.

О. Б. В якому селі ви народилися?
А. І. Радомишльський район, село Мерча. Да. Ну й назначили мене міни
носить. Три неділі я міни носила протитанкові, круглі, здорові.
О. Б. Це хто вас назначив?
А. І. У нас сільрада була в селі.
О. Б. Це ще німці були в селі?
А. І. Ні, вже німців не було, руські вже. Вони ж вийшли в 43-му перед
Новим годом. Їх прогнали до Житомира. А навесні це ми міни носили. Це
ми носили ті міни у Краснобірку коло могілок. І складали їх.
О. Б. Вони важкі були?
А. І. Ну шо ж, дві міни, протитанкова така.., а кругла така здорова.
Брали вірьовки.
О. Б. Вам давали вірьовки?
А. І. З дому брали. А їсти ж нічогісінько не було. […] Нє, а вдома що
ж у мене було, як усе згоріло. Жили в одній хаті, мабуть, по 5 семей.
О. Б. А скільки ж це їх треба було нести з того місця, де ви їх
забирали?
А. І. Два рази на день. Од Краснобірки до Малої […] кілометрів 7 було,
до Межирічки ж більш, до Кримка ще більше.
О. Б. То це 7–10 кілометрів. І просто в руках, чи як?
А. І. Вірьовкою зачепимо, назад да наперед по 2 міни 2 рази на день.
О. Б. Це скільки вам років було?
А. І. 17.
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О. Б. А скільки вас отак людей було?
А. І. Дівчата, були й замужні. Це наше село носило, Мирча, Меделівка
[Радомишльський р-н. – О. Б.] носила, багатцько. А що ж ми їли, що я
йшла, то взять з собою їсти. Якусь кусиночку хліба. Да мати моя зняла з
якогось воєнного кірзові черевики, я в тих черевиках ходила, там музилі
понамулювала на ногах, да я вже після тих мин лежала місяць чи й більше,
поки мені попроривали оті п’яти.
О. Б. А що це ви кажете з воєнного зняла мати?
А. І. Ну, побитий був, лежали солдати, да мати пішла да зняла для мене
черевики, і я в тих черевиках носила міни. І зараз люди всі ці померли, я
б добивалася чогось, а то нема архіву.
У 45-му війна кінчається і мій брат наступив на міну і йому відбило
ногу. Оце таке пережили.
О. Б. А як німці стояли в селі, то ви в селі були?
А. І. В селі.
О. Б. У своїй хаті?
А. І. У своїй хаті, весь час у своїй хаті ми були.
О. Б. А що німці забрали у вас?
А. І. Забірали, забрали у нас бика, годували його 2 годи, такий здоровенний, да це поведем його. Прийдуть поліцаї, ведіть бика в Радомишль.
Поведемо, вісов нема, не хватає, назад тягнемо того бика. Ведемо назад
того бика, через днів скільки знов тягни. Приводим його, на цей раз знов
не подходить. Тягнемо назад. Вже, мабуть, на 5-й раз забрали того бика.
О. Б. Просто забрали, ні грошей, нічого не давали?
А. І. Нє, нє, не копійки. В 43-му вже німці одійшли, наші заступили,
забрали у нас бика тоже. Красні вже забрали.
О. Б. І знову ні грошей, нічого?
А. І. Ні! Боже, нічого!
О. Б. Це вже не партизани, це вже регулярні війська?
А. І. Наші. Назначали вже голову колгоспу, ...наші вернулись із
Житомира, дивлюсь, корова наша вообщє згоріла, курочки, що було все
згоріло у нас у хаті. Не осталось, навіть було у нас позакопуване в ямах, і
там все згоріло. Як німці йшли, то ми втікли в Іванківський район.
О. Б. А що ви з собою брали?
А. І. Нічого не брали, пішки йшли, ото що на нас було й все.
О. Б. Ну бульбу якусь?
А. І. Нічого, йшли да й все.
О. Б. А хату покинули?
А. І. Покинули все.
О. Б. А худобу?
А. І. Корова у хліву згоріла.
О. Б. Ви вже йшли після того, як все згоріло?
А. І. Нє, ми ж пошлі, вже наші танки їдуть, куди бачили.
О. Б. Коли відступали?
А. І. Да. І ми вже й пошли, все покинули, зайшли аж у Воливу (?), це
вже Розважівський район [тепер – Іванківський район. – О. Б.] тоді був.
Були там дві неділі, а потім вже вернулися додому.
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О. Б. А німців боялися, вони лютували в селі?
А. І. А шо ж, а поліцаї що робили. […]
О. Б. Ви відчували, що вони вороже до вас ставились?
А. І. Да, назначили мене в 42-му году, це мені тільки 16-й год був,
на дорогу, це под Малу Рачу, дорогу од Краснобірки. А жара така, а нас
назначили з нашої вулиці душ три. Щоб це ж наш, кинув би да постояв,
а то так, кинеш лопатою ту землю так високо, тільки став, так камінь і
летить по голові чи куди попаде. Ой, промучались! Тепер осьо под Малу,
отут дорогу викладали деревом, жердками, тоже німці. І сюди мене тягали,
і тут я була, де не було мене. Ще молода була, промучилась!
О. Б. А в Германію забирали…?
А. І. Ні.
О. Б. А когось із сусідів?
А. І. Багацько було з наших. А мене не назначали.
О. Б. А чому?
А. І. Мені було ще 15 год, шістнадцятий.
О. Б. А такого ви не чули, що добровільно їхали в Німеччину?
А. І. Не чула, назначали.
О. Б. А можна було не поїхати?
А. І. Ні, ховалися, але це рідкі случаї.
О. Б. А вони писали звідти?
А. І. Писали, з нашої вулиці поприходили, всі повернулися. Ні, нашої
куми, Катерини, брат не вернувся.
О. Б. А що з ним трапилось?
А. І. Там, у Германії, загинув. І Микола, Люби, моєї подружки, брат,
не вернувся. Два не вернулося, а так поверталися. Дівчата йшли, то
поверталися, й мужчини поверталися.
О. Б. А що їсти готували, не було ж нічого, корова згоріла?
А. І. Що я їла, ото якогось борошна змелемо на крутівку, затірки якоїсь
закрутиш або якогось коржа спечеш отаке посненьке, без сахара.
О. Б. Коржи пекли, без олії?
А. І. А де ж воно було, Боже мій! Юшку якусь варили. Польза,
режей.
О. Б. А що таке “польза”?
А. І. Таке росло, як ото наче сверіпа.
О. Б. Зараз ви б уже такого не їли?
А. І. Канєшно ні.
О. Б. Польза ця, а що її різали й варили?
А. І. Ні, зерно було.
О. Б. І що його мололи?
А. І. Товкли в ступі.
О. Б. А далі що?
А. І. І юшку. Воно пускало наче такий жир. У юшку всиплемо да таке й
їмо. Тоді картоплю якусь туди, оце таке і їли. Молока ж не було, не яєчка,
нічого не було. Пока вже трохи, аж до 47-го году, ще й в 47-му голодовка
така була велика.
О. Б. А щоб якусь кашу, такого не було?
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А. І. Не було.
О. Б. А хліб пекли?
А. І. Хліб пекли.
О. Б. А що сіяли в городі, як війна була ще?
А. І. Жито сіяли й ячмень, й картоплю. Як в 43-му году, картопля
була гарна, то закопали мабуть 2 копці. І жита позакопували там багацько,
така в нас сипанка здоровенна була, хата в нас така здорова, здорова була
й комора й сіни. То ми в сінях, а тоді ж пола не було, земля була, то ми
продовбали да тую сипанку там закопали. Жито осталося, не згоріло. Сарай
був, коло сарая була повітка, там закопали ячменю таку діжку здорову і
туди повкидали рушнички, мотки, таке.
О. Б. Це ще перед війною?
А. І. У войну.
О. Б. Оце як німці йшли, то ви все поховали?
А. І. Поховали, то це тоже осталося, 12 мотків, то тії мотки ми принесли
до сусідів, повішали, встаєм рано, хтось тії мотки забрав, покрали.
О. Б. А як війна була, не пряли?
А. І. Пряли. А в чому ж ми ходили.
О. Б. А воші були?
А. І. О Боже мій! У бєжєнцях зайдемо у ту хату, там воєнні лежать на
соломі, на ту солому сядемо да поседемо. Отако тільки тріскають.
О. Б. Кожен собі?
А. І. Да. Хай Бог не дає, такого бачить, як я пережила. Голодовка була
32-й, 33-й, 34-й, тоже од нас усе забрали.
О. Б. А як війна була, соль де брали? Була у вас сіль?
А. І. Була, десь ходили да на вокзалі десь достанеш стакан.
І. Ф. На вокзалі куча солі була, вигрузили з вогонів.
О. Б. Це коли війна була?
І. Ф. Її ще до війни там вигрузили. Да прийдеш, одрубаєш кусочок.
О. Б. А її там ніхто не охороняв?
І. Ф. Нє, не охороняли. Дощ іде, піллю припало, то не знали, що то
соль. То підеш, одрубаєш кусок, її ж багато не треба.
О. Б. А сірники?
А. І. Кресало було. Трубочка маленька, кусок тряпки, у попелі намочеш,
вона висохла, запалиш кінця, такий получається, да його засунеш в
трубочку, потухло. Тут пуговичка, проволочка зверху, потом нада, витягаєш
кусок рашпеля, напільніка, на желєзній дорозі тоді привозили з піском такі
жовті камінчики й раз і воно з ходу загорілося.
О. Б. А що таке губка?
А. І. На березі росте. Наварили її, варили в попелі, потом висушували.
і потім так само вона загоряється. А як хто запалить піч вперед, то біжиш
да вже там вогню візьмеш да запалиш.
О. Б. А мило?
І. Ф. Милися так: брала моя мама троє яєць, вона десь доставала
каустіку.
О. Б. Це що таке?
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І. Ф. Це роз’їдає. І троє яєць і стакан смєтани чи два. Розмєшала,
розмєшала у мисочці, побуло воно, та каустіка роз’їдає, загусло, а потім
миємось.
О. Б. Висушували?
І. Ф. Да, воно таке тверде було, висушували.
А. І. Да в попелі золили, да понамочуємо да кіп’ятком туди, попелу, а
тоді каменю туди.
О. Б. А цукру не було?
І. Ф. На вокзалі був, згорів вагон, то я пойду, горілий той сахар, то я
його надовбу, надовбу, от і є чайок.
О. Б. А чай з чого запарювали?
І. Ф. Кончики дерев, вишня, яблуня, настоїмо сутки, калина.
О. Б. А партизани у вас були в селі?
А. І. Були.
О. Б. А до вас вони заходили?
А. І. Заходили.
О. Б. А щось у вас просили?
А. І. Просили.
О. Б. Просили, самі не забирали?
А. І. Ні. Давали й молочко їм і хліб, вони так приходили увечері чи
вночі.
О. Б. А ви їх боялися?
А. І. Боялися. Бо хто зна, хто прийшов, чи партизани чи німці.
І. Ф. Вони ж у німецькій одежі.
О. Б. Партизани?
А. І. У нас цілий тиждень жили армяні, то вони у такому німецькому
були.
О. Б. Це партизани були?
А. І. Мабуть, партизани. Жили в нас. Казали, що вони армяніни. Може
десь в лісі одстали трошки, то куди діватись, потім догонять.
О. Б. А гроші були?
І. Ф. Були гроші.
О. Б. А які?
І. Ф. Марки німецькі були.
О. Б. А за що вони вам їх давали?
І. Ф. Може продадуть якесь яйце чи молоко.
О. Б. І щось можна було за них купить?
І. Ф. Да що там за них можна було купить. Напрімєр моя мати робила
за госзерно, то возьме в ліфчік засипле зерна й приходить. Каже: “На
проходной лапають за ціцьки. Висипай”. Наварить борщу щавльового,
такий чавунчик, да сядем удвох, я не знаю, де батько був, і сестра у мене
ще була. Да посьорбали, посьорбали, це в старій хаті було, вона покотила
його аж до порога, каже: “Ще будем їсти?”. – “Канєшно, а шо”.
О. Б. А німці самі ніколи не давали молоко, хліб?
І. Ф. Нічого не давали, оце тільки що я вкрав у їх сокіру.
О. Б. А де ж ви її вкрали?
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І. Ф. Там зараз у мене гараж, а то точок був, там построїли німці кухню,
варили їсти.
О. Б. А вам щось давали їсти?
І. Ф. Откуда, ми були аж в Янишивці, Київська область. Да прийду
да скину майку, а там отакіє завбільш рябиє лазять по мнє да об сосну
витряпаю, витряпаю ту майку, надів.
О. Б. Це воші були?
І. Ф. Воші, а що ж.
О. Б. І як же ви вкрали ту сокіру?
І. Ф. Приходжу я з Янисів, думаю, може вже нема нікого. Я приходжу,
нема нікого, я за ту сокіру, да й викинув. То вони мене три дні шукали, я
вже був аж в Янишивці, де сокира ділася? Кажуть: “Малий ходив”.
О. Б. Це вам скільки років було?
І. Ф. А я знаю? З 29-го года.
О. Б. А як війна була, молодь збиралась на якісь вечорниці, співали?
А. І. Ні, мало, бо боялись німців, поліцаїв. Тоді такого не було.
О. Б. А у вас церква була?
А. І. Була.
О. Б. А до війни вона була закрита?
А. І. До войни була закрита.
О. Б. А як німці прийшли?
А. І. А як німці прийшли, то там був їхній лазарет, немецький. Вже
німці одійшли, то церкву вже освободили, прибрали. […]
А. І. Правилось у церкві.
І. Ф. Я ще крив церкву.
А. І. А після війни правилось, а тоді розкидали чогось взяли, зробили
на тому місці школу.
О. Б. А як війна була і тут німці стояли, було таке, що весілля
справляли?
А. І. Було, робили.
О. Б. Отак, як треба, з короваєм?
А. І. Да, робили. Я знаю у мого брата двоюрідного, він у нас жив,
мати його – сестра моєї матері, пошла за другого замуж, а він не схотів
йти, сказав, що буде з нами жить, жив. То в нас і свадьбу робили. У 42-му
году була свадьба.
О. Б. А німці нічого не казали?
А. І. Нічого.
О. Б. А вони вінчалися?
А. І. Вінчалися.
О. Б. А де?
А. І. Тут у церкві. Уже ж німці пошли, ну так проїжджали, бо в нас
асфальт був.
О. Б. А батюшка звідки був?
А. І. Я не знаю одкуда він і був.
О. Б. А як війна була, то дітей хрестили?
А. І. Хрестили.
О. Б. Там же, у церкві?
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А. І. Да, хрестили.
О. Б. А у вас повитуха була в селі, от як діти народжувалися, хто
допомагав?
А. І. Ніхто, бабки.
О. Б. Родичі?
А. І. Нє, яка бабка є, та й приймала. […] Старі баби жили, то приймали
роди.
О. Б. А у вас повитухи не було, як війна була?
А. І. Ні. Це ж Лівон женився, мій двоюрідний брат, Івасик родився ж
у нас, то баба приймала роди, її баба, батькова мати.
О. Б. Дітей тоді ж і хрестили?
А. І. Хрестили, у войну я знаю, що хрестили.
О. Б. А якщо похорон, то так за обрядом справлялось все?
А. І. Да. Тоді ж ще йшли... несли, а зараз не несуть, тільки батюшка
йшов. А при совєтах і батюшку ж не пускали.
О. Б. Ви тут народилися?
І. Ф. Тут осьо в шевченківській хаті.
О. Б. Це, як війна почалась, вам скільки було?
І. Ф. 12 років.
О. Б. Ви з батьками були?
І. Ф. Так.
О. Б. А скільки вас в сім’ї було?
І. Ф. Була сестра, я, мати й батько.
О. Б. А батька чому не мобілізували?
І. Ф. Батько печнік був, він робив груби, печі, то ж нього нічого не
мали, а мати бугаї доглядала в колгоспі.
О. Б. А як німці йшли, ви були в селі?
І. Ф. В хаті сиділи.
О. Б. Ви вже знали, що вони йдуть?
І. Ф. Канєшно, тут гриміло всьо.
О. Б. Боялися?
І. Ф. Обязатєльно, хто його знає, що у них на думці. Ми тоді звідси
вибрались аж у Федерівку.
О. Б. Це скільки кілометрів?
І. Ф. Сім.
О. Б. Це ще до того, як німці зайшли?
І. Ф. Це як ішли вони, ішли і ми вибрались аж у Федерівку.
О. Б. Підводу брали?
І. Ф. Пішком, тільки корову забрали. Розірвався снаряд, да кабанчік
був, там його приглушило, да його тоже зарізали да забрали і ми пішли аж
у Федерівку. Там у нас материна мати жила.
О. Б. А тут просто зачинили все?
І. Ф. Все покинули.
О. Б. І одяг, і начиння?
І. Ф. Все, яка там одежа тоді була?
О. Б. А що ще брали, може, продукти?
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І. Ф. Кури тут оставалися. Кабанчика снаряд улупив, корівка була, да
осколок в одну сторону і тут вилетів, перебите горло. Да тут її закопали
на горі, зложили те, що було з того кабанчика да й пішли.
О. Б. А як довго ви там були?
І. Ф. Довго, покуда я коня не вкрав. Прийшов сюди, а тут був кірпічний
завод, а коник називався Товкач, він мене так знав, його ніхто не візьме,
кроме мене. Приходжу, за його, а вилізти то не можу, сідаю на голову,
п’яткою раз, підняв голову, я перевернув на ньому, всьо кажу, поїхали
на Федерівку. Зробили з солдатського ремня шлею, вирізали з колоди два
колеса, зробили возика, їхать назад – єсть коник. Переїхали сюди, німці
далеко, мабуть вже за Бородянкою. А колись у мене отам канава йшла за
городами, а я щось там лазив.... не було вже тих ромбіков, до войни ж були
ромбікі, но видно було чотири. Каже: “Синок, роззуй мене”, а його пуля
пронизала. Але через нєкотороє время дивлюсь, вже на дорозі лежить. Німці
найшли. Каже: “Приведи мені коня”. Ну кажу: “Це ж не зразу, де ж я його
можу так схватить того коня”. Дивлюсь, вже лежить на дорозі.
О. Б. Застрелили?
І. Ф. Ні, лежить, вони забирали у госпіталь. Просто на дорозі лежить
збоку.
О. Б. То це німець був?
І. Ф. Це наш був.
О. Б. І вони забирали їх у лазарєт?
І. Ф. Вони брали в плєн наших ранєних. А Товкач в мене був довго. А
тоді Катерини ... батько, уже були наші, каже: “Це наша лошадь”. Кажу:
“Як ваша, то забірайте”. А він пасеться, а до нього даже батько мій не
підходить, він його задом повертається і всьо. Кажу: “Забірайте”. Ходили
вони вокруг, ходили, нічого не получається. Кажу: “Це ж моя лошадь, а не
ваша”. – “Як це твоя?”. – “Дивись”. Я до нього подходжу сміло, сідаю на
голову, п’яткою раз, і на ньому!
О. Б. Вже вас більше не розшукували?
І. Ф. Це ж наші.
А стреляли! Отам на горі ми були, да уже відступали крєпко да
стреляли, по дєтворє, тоді й батька забрали в машину.
О. Б. То німці стріляли?
І. Ф. Німці, бачили ж, що дітвора біжить, по дітворі по той, але нічого,
ні в кого не попали. Дітвора біжить, а йому ж треба прицелиться, а він вверх
чи вниз, хто його знає. Ну а потом що ж, став у школу ходить.
О. Б. Ви прийшли з Федорівки, коли німців вже тут не було?
І. Ф. Ні, ми раньше прийшли. Німці вже пішли.
О. Б. А що ви в хаті побачили, коли повернулися?
І. Ф. Нічого не було.
О. Б. Все позабирали?
І. Ф. А що ж. Вони ж пересилали посилками в Германію що лучше.
О. Б. А меблі стояли?
І. Ф. Які там були меблі?
О. Б. Ну шафа, лава, ліжко?
І. Ф. Де ті були ліжки, да матки солом’яні.
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О. Б. А лава?
І. Ф. Ну, лава була, кому вона нада була?
О. Б. А ікони?
І. Ф. Були, і зараз є.
О. Б. Не чіпали ікон?
І. Ф. Ні, ікон не чипали. Зайшли до хати і почали все по-новому. Нема
чого їсти, то я на город пойду, а там росла дика морква, да вирву, об штани
обтер, згриз, пішов далі шукать. Наївсь дикої моркви, приходжу й хоть би
що. Таке було.
О. Б. А ви не пригадаєте, що вже після війни складали акти збитків,
які завдали німці?
І. Ф. Цього у нас не було. І не чув такого, не знаю.
О. Б. Ніхто вас не питав, що ви втратили під час війни?
А. І. Ні, ще тоді, як война йшла, ми прийшли в 43-му, а в 44-му зима
ж така. То ще ходили да в кого закопане зерно то ще штирями шукали да
забирали.
О. Б. Це хто?
А. І. Наші.
О. Б. Вже після війни, як німці пішли?
А. І. Да, шукали й забірали.
О. Б. Це регулярні війська?
А. І. Сільські, наші, назначали якихсь хлопчиків молоденьких, вони
штирхали тими штирями да шукали зерно.
О. Б. В колгосп забирали?
А. І. В колгосп.
О. Б. А худобу не брали?
А. І. Ні, не брали, тоді тоєї худоби вже не було. От на нашій вулиці
тільки одна корова осталась, а хат осталось на нашій вулиці чотири.
О. Б. А скільки було хат на кутку?
А. І. Хат сорок чи й більше.
О. Б. А хтось вже після війни давав матеріал, щоб відбудовуватись?
І. Ф. Давали, іди в лєс, його нарізано було. І давали матеріал, строй хату.
Воно нарізано, робили заграти протів танків, танки йдуть, а лєс нарєзаний,
то забірайте його, сосни товсті, беріть.
А. І. Ми робили собі хату, таку невеличку зробили, в 47-му. Заготовили
ліс. Да все одно платили гроші.
О. Б. За оцей ліс платили?
І. Ф. Да, в лєснічєство платили. Там воно не дуже велика сума була,
але всьо равно платили.
А. І. То ми вже вивезли, коні нам з колгоспу дали. Кіньми вивезли, а
потім козлик здоровенний, піла, розрізали й зробили хату.
О. Б. А сусіди помагали?
А. І. Мужчини, наймали, хто вже прийшов ранєний.
О. Б. Це вже за гроші?
А. І. Да, платили. Да зробили, помагали.
О. Б. А у вас тут в селі німці призначали старост, поліцаїв?
І. Ф. Да, призначали.
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О. Б. Як вони себе поводили?
І. Ф. Поліцай тут рядом жив, Аркаша і Басюк.
О. Б. Їх вже серед живих нема?
І. Ф. Нема. Цей приходив до нас, а вже ... поросятко невелике “Приказанієм німецької забрать тії шкурки”. Хорошего з них не було. Ще був
один, оцієї Жені батько, що завезли в Прилуки, було 4 поліцаї на село.
Собаки були настоящіє, іздівались з людей сто процентов. Був у нас такий
дядько, директор школи у Нових Воробьях, Шевченко, може чули, був таки
Шевченко Миколай, в Києві начальником вокзала, мабуть годов 20 як пішов
на пенсію. А це його рідний брат да приходить до нас. Моя мати Ганька
звалась. Каже: “Ганько, я твоїх дітей обучу так, як треба”. Уночі приходять,
забрали у Малін костьол, то й же самий Аркаша розстріляв його.
О. Б. Сам розстріляв?
І. Ф. Да, вони ж вели їх уже з костьола, там у нас є кірпічний завод, а
там ями були, окоп, прямо туда, він ще хотів тікать.
О. Б. Після війни поліцаїв забрали?
І. Ф. Да, Босюк одсидів 15 год, один умер. І Аркаша сидів трохи. А цей
я не знаю, куди дівся, він поїхав з німцями, то де він, Бог його знає.
О. Б. А після того, як він був засуджений, він повернувся в село?
І. Ф. Повернувся.
О. Б. Як до нього ставились?
І. Ф. Як? Очень просто, як до чоловєка, да й все.
О. Б. Не згадували йому?
І. Ф. Коє-хто згадував, а що толку.
О. Б. І вони ж в Німеччину забирали?
І. Ф. Забирали, багацько не вернулось.
О. Б. А як, списки складали, як обирали, кому їхати?
І. Ф. Староста був.
О. Б. Із ваших?
І. Ф. Да, був призначений староста Ісаєнко Василь. Він такий грамотний
був дядько, от його і назначили.
О. Б. Німці назначили?
І. Ф. Ну а хто? Назначає і попробуй не пойти. Він дає вказівки
приготовиться на завтра, підвода, і, мабуть, на Радомишль возили тих, що
в Германію, а тоді на Житомир. Сказав, що отак і так, забрать. Багацько
не вернулось хлопців, а дєвки повертались.
А. І. Не вернулись Микола, Петро, вдвох не вернулись.
О. Б. А ви таке чули, що добровольно йшли в Німечиину?
І. Ф. Таких не було, тікали. Був у нас такий партізан Іван Пірожок,
Микола Афанасьєнко, Данило Гомінюк, зникли, нема ніде абсолютно.
Знайшли тут за рєчкою в кущах якусь собаку вбиту, мати Гомінюка Данила,
то ціла процесія пошла хоронити, похоронили Данила для того, щоб їм
можна було спокойно жить, щоб їх не чіпали нємці.
О. Б. Боялися, що він в партизани пішов?
І. Ф. Ну да. А вони фактично пошли в партизани, вони в Ковпака
служили, в Наумова, в Ковпака.
О. Б. Вони цього собаку ховали, наче його?
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І. Ф. Да. В кущах наче Данила поховали.
О. Б. А якщо дізнаються, що він партизан?
І. Ф. Вночі прийдуть, заберуть й з кінцями.
О. Б. А що значить процесія, це й сусіди пішли?
І. Ф. А як же?
О. Б. І вони все це знали?
І. Ф. Знали і мовчали. Пірожок ще живий, живе в Хмельницькому. А
Микола Афанасьєнко тут, у Городищах, живе.
О. Б. А ви пам’ятаєте, що партизани заходили в село, поки німці
стояли?
І. Ф. Пам’ятаю, було таке. Із комори забирали хліб.
О. Б. Самі забирали?
І. Ф. Тут було, вони тож щитались два синки якоби з партізанами, а
батько їхній був комірник, тут же. Йому сказали – одкрий комору.
О. Б. Вночі прийшли?
І. Ф. А коли ж? Вночі, ночная робота.
О. Б. І що, вони в німецькій формі були?
І. Ф. А як же. А потом прийшли красні полоси.
О. Б. А коли це?
І. Ф. Ще як погнали німців.
О. Б. То сказали: “Відкрий комору”?
І. Ф. “Одкрий комору”. Набрали скільки їм надо да й поїхали, а ти там
як хоч так і розщитуйся.
О. Б. А хліб могли забрати, молоко?
І. Ф. Там тільки зерно було.
О. Б. А одяг просили?
І. Ф. А де вони його возьмуть тут. Вони самі одягалися. Німця вб’ють
да й одягнуться. В основном йшли партізани в німецькій одежі, не познаєш,
чи то німець, чи то руський.
О. Б. А ви кажете, що церкву в Городищі німці відкрили, тут не було
церкви?
І. Ф. Не було. Це я в їх ремонтірував з батьком церкву, а тут у нас не
було. В Малині була колись, згоріла ще до войни. А у війну якусь з досок
построїли, був якийсь поп Данило.
О. Б. А як війна була, ви ще хлопчиком були, що ви робили, от з чого
ваш день складався? Худоби не було, городу не було?
І. Ф. Лазили снаряди шукали. Тут у нас за вокзалом німці цілу гору
снарядов оставили. Підеш туди да вибиваєш парашутікі, бо й на сорочку
нема. Штани мати з одіяла байкового пошила, то в тих штанах ходив. Була
полотняна сорочка, щоб легко чухаться від вошів. Вже тоді, як наші пішли
аж в Германію, то прислали нам сюди коні.
О. Б. А хто прислав?
І. Ф. З фронта.
О. Б. Свої односельці?
І. Ф. Совєтська власть. Там вони вже не годні, то їх сюди. Я взяв собі
пару коней, взяв плуга, воза, ще не міг колеса знять, щоб помазать, плуга
не можеш знять. Але прийшлось орать. Буває таке, що день вожу снопи,
скирдую, а наноч до молотарки йти.
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О. Б. А чому наніч?
І. Ф. Бо вдень навозим в скирду, а за ноч треба перемолотить. То це ноч
молотим. То побачили, ну що я подавав снопи, щенок, то мене поставили
мішки оттягувать од комбайна.
О. Б. А ви сказали, що ви в снарядах парашути вибивали, що це
таке?
І. Ф. Порох там у тих парашутиках. Збирали порох, палили вогонь.
О. Б. Це така розвага була?
І. Ф. Розвага була. Но парашутікі брали, бо вони шовкові.
О. Б. Вони великі були?
І. Ф. Були й великі. Як розрядиш снаряда, то й такі здорові, мабуть
п’ять штук й сорочка виходила.
О. Б. З шовку білого?
І. Ф. Да, білого.
О. Б. То ви це додому приносили?
І. Ф. А що ж, мусив.
О. Б. І мама шила щось з цього?
І. Ф. Сорочки шила, сама сіла да раз, раз да зшила, то така була сорочка,
вона й на кавалєрку була ходить. До дівчат.
О. Б. В білій сорочці з парашуту?
І. Ф. Я танцюю з дєцтва, танцював. На флоті 5 год відбув, то надо було
ж чимсь навчитись.
О. Б. А ви пам’ятаєте, що в селі весілля гуляли, коли німці стояли?
І. Ф. Запросто, гуляли весілля, ще я ціми кіньми возив аж ... возив на
свадьбу.
О. Б. І сорочку одягали, і віночок?
І. Ф. Все, все, плаття біле, всі обряди.
О. Б. А німці не заважали?
І. Ф. Ні, нічого. На дворі таке жарище, поставили столи, пьють горілку.
О. Б. І коровай був?
І. Ф. Обязатєльно. І коровай був, все було, обряд був те що надо.
О. Б. А ви не чули, що німці землю давали, у вас такого не було?
І. Ф. Землі було – бери скільки хоч. Ми взяли собі на полі. Це вже
батько, не помню, при німцях мабуть ще, корови гнали на бойню, да він
нашу поміняв корову, ще одну, що в ярмі ходили, щоб не учить. То одтуда,
мабуть, 300 пудов картошки привезли тими коровами послє войни. […]
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Н. ПАВЛОВСЬКА
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИКУ ЗБИРАННЯ
УСНИХ СВІДЧЕНЬ УЧАСНИКІВ ПОДІЙ
ПЕРІОДУ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В РОКИ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Протягом багатьох років історики віддавали перевагу офіційному документу як основному свідченню минулих подій. Однак упродовж кількох
останніх десятиліть, особливо у зв’язку із розвитком сучасних засобів
комунікації, поряд із “писемною історією” все більшого значення набуває
“усна історія”1.
Нижче подаються рекомендації, базовані переважно на методичному
посібнику російської дослідниці Д. Хубової (1997)2. Безумовно, його не
можна застосовувати беззастережно, хоча б з огляду на особливості ментальності українського респондента, індивідуальний фізичний і психологічний
стан людини, що пережила страшну трагедію окупації, а також делікатність
предмета опитування взагалі.
Дослідникам, які займаються збиранням усних свідчень учасників подій,
необхідно не лише виробити правильні підходи, науково-методичні засади
своєї роботи, але й вчасно реалізувати заплановані дослідження. Слід також
озброїтися методикою та знанням відповідного історичного матеріалу,
проаналізувати етичні складники цієї роботи. Торкаючися зболеної пам’яті
літніх людей, необхідно бути максимально виваженими, делікатними, щоб
не вразити їх своїм непродуманим запитанням чи реплікою.
Далі наводиться наше бачення порядку (основних етапів) роботи архівістів щодо збирання усних свідчень учасників (очевидців) подій періоду
нацистської окупації території України в роки Другої світової війни.

1. Визначення кола
можливих респондентів
Необхідно підготувати список людей, яких планується опитувати.
Оскільки ідею проведення бесіди з незнайомцем більшість людей (особливо похилого віку) сприймає дещо насторожено, то в пошуку можливих
респондентів доцільно звертатися за допомогою до місцевих органів самоврядування, шанованих старожилів, ветеранських організацій, краєзнавчих
музеїв тощо.

2. Підготовка до проведення інтерв’ю
Для успішного проведення бесіди зі свідками подій періоду окупації
необхідні обізнаність дослідника з подіями того часу та знання місцевої
історії. Архівіст, який збирає інформацію, повинен настільки володіти
проблематикою досліджуваної теми, щоб мати можливість допомогти
© Н. Павловська, 2005
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співрозмовнику згадати конкретні факти і події минулого, а в разі необхідності – відновити втрачену лінію оповіді. Для людей похилого віку
властиво обмовлятися, розуміти під сказаним щось інше. Дослідник
повинен вміти тактовно уточнити і перепитати, що мав на увазі оповідач.
Слід заохочувати співрозмовника, але в жодному разі не переривати і не
підганяти його, бути зацікавленим і вдячним слухачем.
Для проведення бесіди необхідно обирати час, що є зручним насамперед
для респондента. Для інтерв’ю бажано відводити не більше двох годин.
Місце зустрічі має обиратися за погодженням зі свідком подій та з урахуванням передусім його бажання. Багато хто почуває себе комфортніше
в домашніх умовах.
Перед проведенням бесіди бажано підготувати перелік питань, яких
необхідно торкнутися. Перевага підготовленого заздалегідь запитальника
полягає, по-перше, в тому, що це дає архівісту змогу не оминути жодної
з намічених проблем; по-друге, полегшує завдання втримати інтерв’ю в
межах теми дослідження; по-третє, демонструє ретельну підготовленість
до бесіди, а це, у свою чергу, морально зобов’язує респондента глибоко
обмірковувати відповіді.

3. Вимоги до проведення інтерв’ю
Єдиної схеми проведення бесіди з очевидцями подій не існує. Кожен
дослідник самостійно визначає стиль спілкування. Тут доречно навести
лише деякі застереження.
В усному “історичному інтерв’ю” (на відміну від журналістського)
переважає принцип мінімального втручання у хід розповіді. Завдання
архівіста полягає в тому, щоб одержати від респондента якомога ґрунтовнішу, самостійно структуровану ним же історію. Інтерв’ю має бути “одностороннім” текстом, а репліки дослідника – максимально короткими,
вжитими для стимулювання оповідача. Запитання, яким архівіст починає
розмову, має налаштовувати респондента на розлогий, детальний виклад.
Основне питання бесіди, тобто її тему, можна сформулювати й заздалегідь,
під час попередньої зустрічі–знайомства. Архівісту, який проводить опитування, необхідно враховувати рівень знань співрозмовника; питання
мають бути зрозумілими для респондента й тлумачитись однозначно. Слід
бути готовим до того, щоб перефразувати запитання, коректно пояснити
вжитий термін. Важливою умовою успішного інтерв’ю є вміння дослідника
формулювати питання так, щоб кожне з них містило одну думку. В іншому
разі респонденти, як правило, відповідають на останню частину питання
або ту, яка легше запам’яталася.
Не перериваючі розповідь частими запитаннями, будучи вдячним і
уважним слухачем, все ж не слід втрачати контролю за ходом інтерв’ю.
Якщо респондент став надто відволікатися на висвітлення сторонніх питань,
слід обережно спрямувати його до основного, зауваживши: “Чи не могли
б Ви продовжити розповідь з того моменту, як...”, “Ви згадували, що...”
тощо. Необхідність втрутитися в розповідь виникає й тоді, коли респондент
певен, що деякі подробиці, як загальновідомі, можна опустити. Тут доречно
попросити розповідати детальніше. Водночас слід пам’ятати, що не можна
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штучно утримувати опитуваного в межах запитальника; респонденту
надається можливість вільно, на власний розсуд будувати бесіду, у ході якої
він, можливо, “вийде” на корисну інформацію, яку згодом слід виокремити
в загальному масиві свідчень.
Під час бесіди необхідно пам’ятати, що респондент не повинен доводити своєї правоти чи достовірності оповіді. Не слід також вказувати на
протиріччя, помічені вами в розповіді. Проблемні питання варто залишити
на кінець розмови. Закінчуючи бесіду, прощаючись, обов’язково слід відзначити, що ви одержали від респондентів цікаві відомості, унікальну
історичну інформацію.

4. Науково-технічне опрацювання
тексту інтерв’ю
Після запису тексту розмови на магнітофонну плівку перед архівістом,
який проводив опитування, постає завдання збереження й розшифрування
(транскрибування) записаного матеріалу. Для цього необхідно:
1. Підписати кожну касету, зазначивши на ній тему інтерв’ю, прізвище,
ім’я та по батькові респондента, його адресу, дату проведення запису, прізвище, ім’я та по батькові архівіста, який проводив запис, назву архіву, де
зберігатиметься запис бесіди, порядковий номер касети в загальному списку
касет, записаних з даним респондентом.
2. Провести транскрибування тексту – дослівне відтворення інтерв’ю
на папері, у процесі якого відбувається, фактично, друге прочитання,
археографічне оформлення тексту. Транскрипція має бути лише точно
переданим текстом розмови. Дозволяється проведення транскрибування
частини тексту (основної, змістовно насиченої). Коментарі, зауваження і
висновки подаються після розшифрованого тексту, у процесі ж транскрибування вони неприпустимі.
3. Записати враження від інтерв’ю, відзначивши контекст бесіди:
настрій респондента, сильні й слабкі сторони розповіді, те, на що варто
звернути особливу увагу, дати аналітичну оцінку достовірності зробленого
респондентом повідомлення.
4. Забезпечити узгодження, засвідчення тексту респондентом. Це важливий і обов’язковий момент оформлення документа. Архівіст має бути
готовим до того, що респондент захоче внести зміни чи доповнення до
зробленого повідомлення. Якщо вони не є суттєвими, слід відзначити
внесені зміни в коментарях до документа. У тому разі, коли респондент
вимагає значного перероблення першого варіанта тексту, варто вдатися до
повторного запису розповіді. На архівне зберігання передається останній
варіант інтерв’ю. Втім, зазначені рекомендації походять здебільшого із
західного досвіду польової роботи. Зрозуміло, що в більшості випадків у
вітчизняній практиці погодження текстів з інформаторами або повторні
інтерв’ю є малоймовірними.
5. Оформити письмову угоду з респондентом на право архіву використовувати запис усних свідчень. Подаємо примірний текст угоди-дозволу
(додаток).
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Угода
м. (назва)

Додаток
2005 р.

Про співпрацю Державного архіву (назва) області з (прізвище, ім’я, по
батькові респондента), очевидцем подій періоду нацистської окупації України
в роки Другої світової війни.
1. Державний архів (назва) області зобов’язується організувати роботу
співробітників та надати необхідні технічні засоби (магнітофон, касети) для
проведення запису спогадів (прізвище, ім’я по батькові респондента), здійснити
розшифрування наданої інформації, забезпечити її узгодження з автором. Надалі
архів гарантує збереженість записів та використання їх у встановленому порядку
(доступ на загальних засадах відповідно до Закону України “Про Національний
архівний фонд та архівні установи”)3.
2. (Прізвище, ім’я, по батькові респондента) надає інформацію співробітникам (назва) архіву. Після розшифрування фонозапису і узгодження тексту,
всі права на використання записаних спогадів (фонозапису і розшифрованої
копії) передає (назва) архіву.
Підпис директора архіву
Підпис респондента
Під терміном “усна історія” розуміємо записані на магнітофонну плівку (чи інші
носії інформації) спогади людей про події, свідками яких вони були.
2
Хубова Д. Н. Устная история “Verba volant…?”: Методическое пособие М.: Российский гос. гуманит. ун-т, 1997. – С. 8.
3
У разі необхідності (на вимогу респондента) можуть обумовлюватися певні обмеження щодо порядку доступу до записів інформації.
1
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А. КЕНТІЙ
ВІЙНА 1941–1945 рр.
ОЧИМА ЇЇ УЧАСНИКІВ І ОЧЕВИДЦІВ
(за документами ЦДАГО України)
Друга світова війна 1939–1945 рр., складовою і невід’ємною частиною
якої була Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр., стала найкривавішим
збройним протиборством у тисячолітній історії людства. Особливо страшний
слід ця війна залишила в пам’яті народів колишнього СРСР, насамперед
України. Через територію нашої держави впродовж 1941–1944 рр. двічі
пройшов вогненний вихор війни. За різними підрахунками, наш народ
втратив тільки загиблими і померлими від 5 млн. до 10 млн. людей. Понад
2,3 млн. наших громадян було вивезено на рабську працю до Німеччини.
До них слід додати мільйони поранених і покалічених людей, осіб із травмованою психікою. Колосальних матеріальних збитків зазнали народне
господарство, установи науки, освіти, культури.
Серед величезного масиву документальних джерел, в яких відбились
події війни, значний інтерес становлять спогади її учасників та очевидців.
Хоча зазначені джерела “усної історії” позначені суб’єктивним сприйманням
дійсності і не завжди адекватні тому, що відбувалося, вони суттєво
доповнюють офіційні документи, і дуже виразно характеризують окремі
факти, епізоди й події реального життя.
У ЦДАГО України зберігається чимало таких документів. Зокрема, у
фондах партизанських формувань відклалися щоденники і записники Героїв
Радянського Союзу Г. Балицького (ф. 64, оп. 1, спр. 59), С. Ковпака (ф. 63,
оп. 1, спр. 83), М. Наумова (ф. 66, оп. 1, спр. 42), М. Попудренка (ф. 94, оп. 1,
спр. 8), С. Руднєва (ф. 63, оп. 1, спр. 65) та інших учасників партизанського
руху. В “Колекції документів з історії Комуністичної партії України періоду
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.” зберігається щоденник члена ОУН
О. Повшука, який охоплює події 1939–1944 рр. (ф. 57, оп. 4, спр. 344).
Однак, найбільша кількість спогадів зосереджена у фонді 166 “Комісія з
історії Великої Вітчизняної війни при Академії наук УРСР (1941–1950 рр.)”.
Ця установа існувала з лютого 1944 р. по травень 1950 р.; її співробітники
зібрали значну кількість архівних документів і спогадів про події війни.
Члени Комісії виїздили до різних міст та регіонів України, а подеколи – і
за її межі, де складали стенограми бесід з учасниками і очевидцями подій
тієї доби.
У зв’язку з припиненням діяльності Комісії і створенням на її основі
воєнно-історичного відділу Інституту історії України АН УРСР її документальна база, включаючи й діловодство, була передана на постійне
зберігання до партійного архіву Інституту історії партії при ЦК Компартії
України, правонаступником якого став ЦДАГО України. При цьому архівні
документи, спогади і стенограми бесід були включені до описів 2 і 3
фонду 166.
© А. Кентій, 2005
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Спогади і стенограми бесід з учасниками й очевидцями подій війни
1941–1945 рр. можна умовно класифікувати за кількома основними тематичними групами: бойові дії на фронтах, включаючи оборону Києва й
Одеси, форсування Дніпра і визволення від нацистів столиці України
(оп. 2 – справи №№ 8 а, 49, 50, 55–56, 64, 70, 72, 75, 83, 96–97, 149, 150, 172,
201, 207, 225–226, 228, 231, 239, 241, 250, 252, 260, 262, 267, 284, 292–294,
302, 304, 336, 343, 345, 401, 403, 405, 408, 414; оп. 3 – справи №№ 1–4,
8–9, 10, 19, 23–24, 27–29, 31–33, 36, 37, 39–40, 42–44, 372, 396, 399);
окупаційний режим на тимчасово окупованій території України, включаючи
репресії нацистів щодо цивільного населення, нищення євреїв, трагічну
долю військовополонених, громадське, культурне і господарське життя,
руйнування промислових об’єктів, пограбування окупантами наукових
установ, музеїв тощо (оп. 2 – справи №№ 4, 10, 24, 33, 51, 52, 63, 65, 73,
79, 101, 108, 132, 146, 169, 175, 176, 179, 203–206, 208–211, 214, 249, 253,
254, 258, 259, 261, 264-266, 268, 270-273, 275, 277, 279–280, 285, 289, 291,
295-298, 300, 305–306, 308, 339, 341-342, 406, 410, 423; оп. 3 – справи
№№ 243–249, 252–253, 259–261, 362). До цієї тематичної групи слід також
віднести спогади в’язнів концтаборів (оп. 2 – справи №№ 186–189, 234, 340,
352; оп. 3 – справи №№ 256–258), а також листи українських “остарбайтерів”
з Німеччини (оп. 2 – справи №№ 3, 12–20, 38–46, 102–107, 107 а, 183, 310,
424, 425).
Вирізняються також спогади про евакуацію і реевакуацію об’єктів промисловості і науки, відбудову зруйнованого війною народного господарства
(оп. 2 – справи №№ 277, 279, 264, 283; оп. 3 – 250, 301–304, 308–310, 328,
336–340, 384, 397, 400).
Найповніше у комплексі спогадів учасників війни представлено стенограми бесід з бійцями і командирами партизанських формувань України
(оп. 2 – справи №№ 9, 29–32, 34–36, 47–48, 54, 57–62, 66–69, 71, 74, 76–78,
80–82, 84–94, 98–100, 121–122, 125–130, 133–144, 147–148, 151–168, 170–171,
173–174, 177–178, 180, 182, 202, 212, 223, 240, 244, 248, 256, 274, 276, 278,
281, 288, 299, 301, 303, 333, 333а, 336, 337, 349, 350, 353, 378–382, 400, 402,
404, 407, 409, 411, 412, 415–422, 637; оп. 3 – справи №№ 46–104, 105–107,
110, 361, 374, 375, 376, 393, 394). До цієї тематичної групи входять також
спогади членів підпільних організацій (оп. 2 – справи №№ 35, 53, 95, 121 а,
123–124, 145, 181, 213, 215–216, 221, 233, 242, 251, 255, 257, 263, 269, 282,
287, 290, 307, 332, 335, 344, 346–348, 413, 635; оп. 3 – справи №№ 116–125 а,
252, 263, 363, 364, 398, 401).
Найменша тематична група – це спогади про діяльність українських
націоналістів (оп. 2 – справи №№ 280, 395; оп. 3 – справа № 150).
Серед спогадів про бойові дії на фронтах привертають увагу роздуми
генерал-майора П. С. Ільїна, який закінчив війну на посаді командувача
бронетанкових і механізованих військ 7-ї гв. армії 2-го Українського фронту.
У центрі його спогадів – події 1941 р., коли радянські війська під ударами
німецького вермахту відступали на схід. Війну П. С. Ільїн зустрів 22 червня
1941 р. у Львові, де проходив службу в штабі 26-ї армії. Уже в перші години
війни він отримав від начальника політвідділу армії бригадного комісара
Герасименка завдання надати допомогу військовому коменданту Львова
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щодо “наведення порядку в місті”, де проти радянської влади виступили
озброєні групи українських націоналістів.
Ільїн перебував у Львові впродовж 22–26 червня, і, за його словами,
весь цей час у місті тривали збройні сутички з українськими націоналістами.
Ось як він про це пише: “Вони засіли на горищах, у підвалах, костелах, у
квартирах і також біля спеціально облаштованих амбразур у стінах будинків
і трасуючими кулями з ручних кулеметів, гвинтівок, автоматів обстрілювали
частини, які проходили, окремих військовослужбовців і міліціонерів і
періодично обстрілювали наше комендантське управління. А вночі у місті
була суцільна стрілянина” (ф. 166, оп. 3, спр. 8, арк. 3).
П. С. Ільїн пережив тяжкі часи відступу, бої в оточенні. На початку
липня 1941 р. він був свідком нападу ворожих літаків на військову колону радянських військ. “Перед самим Проскуровом, – згадував він, – нас
атакувала авіація противника і запалюваними [бомбами] і вогнем з гармат
і кулеметів підпалила кілька машин із снарядами і майном. Колона зупинилася, попереду вибухали снаряди і патрони, міни на автомашинах, які
палали. Біля дороги лежали вбиті червоноармійці й офіцери...” (ф. 166,
оп. 3, спр. 8, арк. 7).
Важке враження виніс П. С. Ільїн з подій 15–16 липня 1941 р., коли
разом з військами лишав Вінницю. Він пише: “А як боляче було проходити
через це старовинне місто, яке ми залишили на поталу фашистським
розбійникам. Місто начебто вимерло і тільки окремі громадяни орудували
у магазинах, тягнучи хто що може. Скло в магазинах було розбито і на
тротуарах і бруківці валялося бите скло, папір і різний мотлох” (ф. 166,
оп. 3, спр. 8, арк. 10).
Сповнені трагізмом сторінки споминів П. С. Ільїна, які стосуються
оточення військ 6-ї і 12-ї армій Південного фронту на початку серпня
1941 р. у районі Умані. Ось яким він побачив поле одного з жорстоких
боїв: “Мертвими німцями були наповнені траншеї, біля дороги була
велика воронка від авіабомби, у ній лежало 12 тяжкопоранених німців,
котрі стогнали і просили “вассер” – води. Я наказав дати їм води... В саду
біля хати стояла розбита 37-мм гармата, а біля неї лежали троє вбитих
коней і троє німців, навколо розкидані снаряди, патрони, спорядження.
Біля траншей лежали вбиті кілька наших прикордонників, один лежав з
гранатою, яку міцно затиснув у руці, так, начебто він повинен був кинути
її, [але], як видно, був миттєво вбитий. Другий, герой-прикордонник,
лежав з відкритими очима біля самого краю траншеї, міцно тримаючи в
руках ствол гвинтівки зі скривавленим прикладом... Поряд з ним лежав з
розбитою головою і револьвером в руці німецький обер-лейтенант” (ф. 166,
оп. 3, спр. 8, арк. 10 зв.–11).
Перебуваючи на посаді начальника політвідділу 99-ї стрілецької дивізії
12-ї армії, П. С. Ільїн так описує останні години оточених військ: “Від
3 серпня противник, маючи у багато разів перевагу у живій силі і техніці,
затиснув всі залишки з’єднань і частин армії в лісі, довжиною і шириною не
більше 2 км, між селами Підвисоке і Нерубайка і, оточивши нас в три кільця,
вів безперервний вогонь з усіх видів зброї по лісу. Кожний снаряд, міна
і бомба на цьому маленькому шматочку землі попадали у ціль, та і люди
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особливо не маскувалися і не заривалися у землю, а спокійно сприймали
цю обстановку, тільки чекали, куди ж потрапить черговий снаряд чи міна.
Тут же в лісі були медсанвзводи і медсанбати з пораненими...” (ф. 166,
оп. 3, спр. 8, арк. 14).
Розглядаючи в ретроспективі події в районі Умані, П. С. Ільїн висловив
думку, що радянське військове командування не використало можливостей
прориву з оточення, діяло мляво й неефективно. За його словами, Військова
рада 12-ї армії “дуже повільно зосереджувала з’єднання і частини, які
рухалися в напрямку Ново-Архангельського на з’єднання з групою Каткова,
котра пробивалася до них на допомогу...”. На думку П. С. Ільїна, й група
Каткова “в свою чергу, діяла також повільно і нерішуче” (ф. 166, оп. 3,
спр. 8, арк. 14).
Представляють інтерес спогади майора М. Чукарьова, начальника інженерної служби штабу оборони Києва в липні–вересні 1941 р. За його
словами, розроблений першим начальником гарнізону Києва генераломмайором Горрикером і затверджений 3 липня 1941 р. командуванням КВО
план оборони столиці України виявився недосконалим і його довелося
переробляти. Чукарьова вразив низький фаховий рівень загальновійськових
командирів і інженерних начальників, котрі займалися спорудженням
перших укріплень Києва, їх невмінням поєднувати інженерні споруди з
системою ведення вогню. Постійні перероблення, на думку М. Чукарьова,
підривали авторитет військовиків у очах населення. Він також вважав
помилкою стихійне створення барикад на вулицях міста, біля заводів і
фабрик. “Усе це, – пише Чукарьов, – зводилося поза всякими планами,
поза всякою ув’язкою загального бою, а барикади, за своєю будовою, були
слабкими... розтрачався час, матеріал, робоча сила. Вулиці загороджувалися
і загороджували дороги для транспорту тилу діючих частин Червоної армії”
(ф. 166, оп. 3, спр. 372, арк. 1–3, 12–13).
Спогади М. Чукарьова піднімають завісу над історією мінування вулиць
столиці України при відступі радянських військ. Цей факт зараз є визнаним,
але залишалося питання: хто це зробив – спецпідрозділи НКВС чи Червона
армія? Ось що пише з цього приводу Чукарьов: “На інженерний відділ штабу
оборони міста інженерним відділом 37-ї армії було покладене завдання
мінування найважливіших об’єктів міста, які могли бути використані противником в своїх цілях. Ця робота була виконана у масштабах, які дозволяла
обстановка того часу. Сотні мін вибухнули з приходом німецької армії до
Києва” (ф. 166, оп. 3, спр. 372, арк. 22).
Привертає увагу й стенограма бесіди з уславленим пілотом, тричі
Героєм Радянського Союзу І. М. Кожедубом. Йому, зокрема, запам’яталися
перші повітряні бої, втрати його бойових побратимів, які нерідко гинули
через брак фахової підготовки і бойового досвіду. Ось його враження: “Це
було у березні 1943 року. Німець тиснув на Харків. Хлопці почали воювати
і багато з них загинуло. Досвіду ще не було. Я почав придивлятись, але нас
притримували. А потім поступово і нас почали втягувати”. І далі І. Кожедуб
зазначає: “Так що літали ми добре, але підготовки не було. Там ми втратили
половину полку. Залишився я і ще кілька хлопців” (ф. 166, оп. 3, спр. 2).
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Варті уваги й ті рядки спогадів, де І. Кожедуб розповідає про т. зв.
“вільне полювання”, яке було специфічною формою бойових дій військових
пілотів як у повітрі, так і проти наземних цілей. Про останній вид “вільного
полювання” радянські пілоти, як правило, не згадували. А ось що пише наш
земляк: “Ми виходили на полювання на їхні транспорти. Тут ми штурмували
паровози, гальмували їм рух на залізниці – все штурмували підряд. Воз
помітиш – все одно штурмуєш, одна людина йде – штурмуєш!” (ф. 166,
оп. 3, спр. 2, арк. 156).
Багато спогадів з фондів ЦДАГО України присвячено форсуванню
Дніпра і боям за Київ у жовтні–листопаді 1943 р. Серед них привертають
увагу спомини Героя Радянського Союзу, генерал-майора Т. Х. Уманського,
який командував 240-ю стрілецькою дивізією на Воронезькому фронті,
брав активну участь у визволенні столиці України. Як відомо, радянське
командування надавало великого значення форсуванню і захопленню
плацдармів на правому березі ріки, а тому перед військами висувалося
завдання якнайшвидше подолати водний рубіж, не дати противнику зміцнити свою оборону.
З огляду на зазначене радянські частини і з’єднання виходили до
Дніпра часто-густо без штатних плавзасобів, які залишалися позаду, не мали
вони часу й на ретельне вивчення позицій противника на правобережжі.
Вже наприкінці вересня 1943 р. 240-ва стрілецька дивізія Т. Уманського
підійшла до Дніпра і невдовзі намагалася форсувати ріку на північ від
Києва. Уманський згадував: “Наша спроба форсувати Дніпро в ніч з 2 на
3 [жовтня] не мала успіху. Противник зручно розташувався на підвищеному
березі, не давав нам можливості посадки і спуску човнів на воду, тримав
і вдень, і вночі ці пункти під вогнем. У цю ніч ми втратили 100 човнів по
п’ять бійців у кожному і за розпорядженням командира корпусу форсування
було призупинене” (ф. 166, оп. 2, спр. 294, арк. 68). Однак наступного
дня, 4 жовтня, 32 сміливці на очах здивованих німців, які тривалий час
не відкривали вогню, раптово перетнули водний простір і висадилися на
правому березі Дніпра. Лише тоді ворог отямився і розпочав бій. Проте
вибити з плацдарму радянських бійців не зуміли. Незабаром туди були
перекинуті з лівого берега додаткові війська. Так був створений відомий
плацдарм у районі Лютежа, звідки війська 1-го Українського фронту
3 листопада 1943 р. розпочали вирішальний наступ на столицю України.
Не менш драматично розвивалися події й на південний схід від Києва, де
радянські війська захопили плацдарм у районі Букрина, куди невдовзі були
переправлені з’єднання 3-ї танкової армії. Однак незабаром з’ясувалося,
що в цьому районі не лише зосереджені значні сили противника, але й
складний рельєф місцевості не сприяє діям великих мас бронетехніки.
Учасником кривавих боїв на цьому плацдармі був старший механік-водій
танку КВ М. І. Ахтирченко. Численні спроби радянських військ розширити
плацдарм і прорвати оборону противника виявилися невдалими, тягли за
собою важкі втрати. Ось як висвітлює події М. Ахтирченко: “З огляду на
погану місцевість... танки могли йти тільки один за другим, діяти було дуже
важко..., якщо один танк підіб’ють, то інші повинні зупинитися... Треба
сказати, що наше становище було не з легких. Весь наш обоз і боєприпаси
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були на лівому березі Дніпра, розгорнутися нам ніде було, оперативний
простір був незначним...” (ф. 166, оп. 3, спр. 1, арк. 13–14).
Під впливом попередніх невдач вище радянське військове командування
у 20-х числах жовтня 1943 р. вирішило відвести з Букринського плацдарму
частини 3-ї танкової армії і перекинути їх у район Лютежа, звідки й було
завдано головного удару на Київ. У боях за столицю України взяв участь й
М. Ахтирченко. У жорстокій сутичці в районі Святошина його танк у таранній атаці підбив дві ворожі машини. За цей подвиг М. Ахтирченко отримав
звання Героя Радянського Союзу (ф. 166, оп. 3, спр. 1, арк. 14–15).
Загальновідомо, що війна на німецько-радянському фронті носила
надзвичайно жорстокий характер і вбивство військовополонених було
непоодиноким фактом. Про один з таких сумних випадків іде мова у
споминах двічі Героя Радянського Союзу, полковника С. Ф. Шутова,
який під час визволення Києва командував 20-ю танковою бригадою 5-го
гв. танкового корпусу. Під час боїв у районі Пущі-Водиці 4–5 листопада
1943 р. танкісти С. Шутова захопили в полон близько 700 німецьких
солдатів і, не маючи можливості переправити їх у тил, були змушені розстріляти полонених. Цей акт командир бригади пояснював оперативною
необхідністю (ф. 166, оп. 2, спр. 304, арк. 11).
Трагічною сторінкою війни став окупаційний режим, встановлений у
1941–1944 рр. на тимчасово захоплених теренах України. Десятки мільйонів
наших земляків упродовж трьох років жили на межі життя і смерті, адже
нацисти у своїх репресивних діях порушували всі існуючі норми й міжнародні конвенції, які стосувалися права збройних конфліктів. Спогади
очевидців тих подій, які зберігаються у ЦДАГО, дають широке уявлення
про часи окупації.
Як відомо, першими ворог захопив західні області, а старовинний Львів
став центром дистрикту “Галичина”, який увійшов до складу створеного
нацистами Польського генерал-губернаторства. У порівнянні з іншими
українськими землями суспільно-політичне становище в західному регіоні
було досить складним як напередодні, так і в перші місяці війни. Тут поруч
з українцями, особливо в містах, мешкало чимало поляків, євреїв, представників інших національностей. Активну діяльність у згаданому регіоні
вели й українські націоналісти, які були на той час єдиною реальною силою
українського самостійницького руху.
Життя Львова часів німецького панування досить повно й цікаво
висвітлено у споминах аспіранта кафедри французької філології Львівського
держуніверситету М. Ю. П’ясецької (ф. 166, оп. 1, спр. 277, арк. 1–30). Говорячи про германофільські настрої в Галичині, М. П’ясецька зазначила, що
це була “природна потреба знайти собі союзника”. За її словами, “в нашій
уяві поставало чисто теоретичне питання [про] німців як якихось лицарів
святого Грааля, покликаних на світ нести добро...” (ф. 166, оп. 2, спр. 277,
арк. 1–3).
Прихід на Західну Україну радянської влади населення сприйняло
по-різному: частина людей, боячись більшовиків, виїхала на німецьку сторону, “але багато і дуже багато залишилося”. Перші кроки нової влади
сприймалися позитивно: “І тут прийшла приємна несподіванка: професорів
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українців, письменників, митців не тільки не розстріляли, але піднесли
догори... Крім того, не було голоду, якого так боялися” (ф. 166, оп. 2,
спр. 277, арк. 6).
Але незабаром дії більшовиків збентежили громадськість. П’ясецька
розповідає: “Ми не розуміли, чому декого вивозять на схід, чому йдуть
масові арешти. Все це нам здавалося загадковим”. І далі вона зазначає:
“Серед населення з’явився страх” (ф. 166, оп. 2, спр. 377, арк. 8). Ту
приязнь, з якою галичани зустріли у 1941 р. німців, М. П’ясецька пояснює
репресивними діями радвлади і НКВС проти українського населення.
Особливе враження на мешканців Львова справили жертви НКВС, виявлені
після відступу більшовиків у тюрмах. “Я йшла, – згадує вона, – в місті коло
тюрми по вул. Лонцького якраз тоді, коли люди розбили браму тюрми.
Зчинився крик. Я підійшла ближче, оглянула подвір’я і побачила там багато
постріляних людей. Всі вони валялися по подвір’ю. Я не знаю, скільки їх
там було, я не могла дивитися” (ф. 166, оп. 2, спр. 277, арк. 10–11).
Після приходу до Львова німці намагалися здобути прихильність
українства. Населення із захопленням зустріло вступ до міста батальйону
“Нахтігаль”, вояки якого співали стрілецькі пісні. Повсюдно майоріли
синьо-жовті прапори. За словами М. П’ясецької, перші кроки нової влади
“спопуляризували німців”. Однак, відмічає вона, “через декілька днів німці
почали показувати себе такими, якими вони є в дійсності. Українське військо
спихають, не допускають до війни, а тримають начебто якусь театральну
трупу”. Вразило українську громадськість й ставлення німецької влади до
діяльності Українського державного правління, очолюваного Я. Стецьком.
Узагальнюючи тогочасні настрої і побачене на власні очі, М. П’ясецька
писала: “Остро відчувалося і в місті, і по селах, що головним хазяїном був
німець... Вони відносились до всіх нас з великим презирством. До всіх
однаково. Вони почували себе як півбоги. Вони всюди казали: “Да, да, цю
землю ми собі здобули”. Ми добре бачили і розуміли, що вони як тільки
покінчать з євреями, то те ж саме робитимуть і з нами” (ф. 166, оп. 2,
спр. 277, арк. 11–14).
Поразка німецьких військ на берегах Волги позначалась і на настроях
українського населення Галичини. З цього приводу М. П’ясецька згадувала:
“Події під Сталінградом причинилися до якось поштовху, котрий змусив
людей вперше серйозно розглянути ситуацію... Ясно було, що німці збанкрутилися і морально і фізично, що вони вже котяться. Маси, я говорю
про безкритичні маси, не жаліли, що гине німець, навпаки, але ж на кого
ж тепер орієнтуватися ? Перед більшовиками був жах ... до німців була
ненависть ... найменш критичні маси почали орієнтуватися на Бандеру,
хотіли створити власними силами якусь партизанську силу і ждати чогось
від Англії і Америки... Деякі йшли послідовно за німцями ... були і такі,
котрі послідовно орієнтувалися на більшовиків”. За словами М. П’ясецької,
німці намагалися виправити становище і почали “сильну агітацію, планово
продуману агітацію” з тим, щоб завоювати довір’я українського населення,
підштовхнути його до опору наступаючим більшовикам (ф. 166, оп. 2,
спр. 277, арк. 27–28).
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У спогадах М. П’ясецької, інших очевидців чимало уваги приділяється
українсько-польським відносинам у Галичині та німецькій політиці у цьому
питанні. У контексті зазначеного авторка зауважила: “У цей час розбурхалась ненависть між поляками і українцями. Ця ненависть має своє історичне
коріння, але німці тут свідомо вигравали. Вони підбурювали одних на других
і для них це було корисно” (ф. 166, оп. 2, спр. 277, арк. 15). “Німці, – пише
М. П’ясецька, – урядово формально підносили більше українців ... Натомість
у напівформальному житті поляки були над нами через те, що серед них
було дуже багато фольксдойче. Вони один одному допомагали і вміли
налагодити життя. Українці цього не вміли. Офіційно українці мали більше
прав, а, по суті, більше прав було у поляків. Через свою спритність, через
вміння підійти до німецької влади, поляки більше успівали” (ф. 166, оп. 2,
спр. 277, арк. 16). Про начебто приязне ставлення німців до поляків говорять
у своїх споминах професор-математик З. О. Заріцький та відомий історик
І. П. Крип’якевич (ф. 166, оп. 2, спр. 63, арк. 1–7; спр. 73, арк. 1–14).
Натомість професор С. С. Банах, декан фізико-математичного факультету Львівського держуніверситету (мабуть, поляк за походженням), у
своїх споминах характеризує стосунки німців з поляками у Галичині
по-іншому. За його словами, на початку війни “польська інтелігенція
була одностайно вороже настроєна проти німців. Ніхто не чекав і не
захоплювався німецькими успіхами”. Як згадував С. Банах, “до совєтського партизанського руху польська інтелігенція Львова ставилася дуже
прихильно”, а перше бомбардування міста радянськими військами у травні
1943 р. “зустрінуто було населенням (польським. – Авт.) прихильно і
підняло настрій населення”. Він також зазначає, що німці обмежували
права поляків у питаннях освіти, допускали втручання у справи католицької
церкви, арештовували ксьондзів тощо. Банах наголошує: “Серед польської
інтелігенції ніхто не працював на політичній платформі з німцями” (ф. 166,
оп. 2, спр. 51, арк. 1–3).
Винятково цінними є спомини про німецьке панування у Галичині
професора І. П. Крип’якевича. За його словами, на початку війни, особливо у
два перших тижні, німці намагалися розігрувати “українську карту”. Це було
до того часу, поки 16 липня 1941 р. нарада у ставці фюрера не визначила
остаточно долю українських земель як “життєвого простору” для німецького
періоду, відкинула будь-які думки про можливість існування самостійної
української держави. Говорячи про настрої українського населення в
перші дні німецької окупації, І. Крип’якевич зазначав, що “українська
націоналістична інтелігенція дала себе зловити на ці німецькі обітниці
самостійності”, але вже швидко “розчарувалася у німецькій прихильності”
(ф. 166, оп. 2, спр. 73, арк. 1–2).
Цікавими є свідчення І. Крип’якевича про діяльність Українського
центрального комітету (УЦК). Він зауважив, що “німці створили Комітет на
те, щоб легше їм було управляти українським населенням і експлуатувати
його для своїх цілей, а особливо для фронту. Центральний комітет мусив
своєю організацією допомагати німцям в організації контингентів хліба,
у доставленні людей до Німеччини, при організації так званої “Служби
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Батьківщини”, а фактично це була шляхова служба “Бандінст”, і врешті
також на утворення галицької дивізії”.
Стосовно останнього, тобто дивізії СС “Галичина”, то І. Крип’якевич
так прокоментував ставлення до неї української громадськості: “Особливе
невдоволення вийшло при утворенні галицької дивізії, яку більшість
інтелігенції вважали несвоєчасною, тому що були всі вигляди, що Німеччина
скоро заломиться і український народ зустрінеться із закидами, що він
допомагав німецькій армії. Другі групи обороняли утворення дивізії тим,
що Україні збройна сила потрібна якраз на випадок заломлення Німеччини,
головно, щоб обороняти західноукраїнське населення перед наступом
Польщі. Деякі уявляли собі навіть, що водночас з Німеччиною розіб’ється
Радянський Союз, і що тоді галицька дивізія може стати основою на творення
державної влади”. Крип’якевич також підкреслював, що “утворення дивізії
йшло шляхом насильства, як обов’язковий набір” (ф. 166, оп. 2, спр. 73,
арк. 11).
Цікавою є розповідь про Львів часів німецького панування доцента
І.С.Романченка, котрий працював у системі установ АН УРСР. “Німці, –
зазначає він, – провадили нечуваний терор у м. Львові над тими елементами,
що вороже ставилися до німецької системи. Розстріли людей серед білого
дня на вулицях м. Львова були звичайним явищем... Практикувалася у м.
Львові й травля поляків на українців і українців на поляків... Терор німців,
класова і національна боротьба між українцями і поляками, з одного боку,
нарешті внутрішня боротьба між самими націоналістами-українцями
створювали неможливу атмосферу життя у м. Львові” (ф. 166, оп. 3, спр. 246,
арк. 119–120).
Не оминув увагою І. Романченко й маловідомий епізод виступу груп
польської Армії Крайової у Львові напередодні визволення міста частинами
Червоної армії. Він зазначив: “27 липня, вночі, був організований штаб АК
(Армія Крайова). Місто Львів було поділене на дільниці. Кожній дільниці
був призначений комендант. На Ратуші і на Політехнічному інституті
з’явилися червоно-білі польські прапори разом з російськими, англійськими
і американськими. 28 липня о 9 годині ранку, коли вже частини Червоної
армії були у Львові, коли почала під’їжджати моторизована піхота, аківці
почали масові арешти підозрілих людей у співробітництві з німцями,
головне українців... Так в перші три дні АК розстріляла 728 чоловік, у тому
числі були розстріляні деякі наші науковці Академії наук, люди ні в чому
не винні” (ф. 166, оп. 3, спр. 246, арк. 127).
778 страшних днів нацистської окупації пережив старовинний Київ.
Свідком трагедії Бабиного Яру стала артистка Театру ляльок Д. М. Проничева, яка провела в останню путь своїх батьків і молодшу сестру. Лише
випадково вона зуміла врятуватися, чудом розшукала своїх дітей, але втратила
чоловіка, який пізніше загинув у німецькому концтаборі (ф. 166, оп. 3,
спр. 245, арк. 115–134). Про історію Києво-Печерської лаври часів окупації
розповідає у своїх споминах учитель географії і викладач педінституту
В. М. Тверський. За його свідченням, уже в середині жовтня 1941 р. німці
виселили з території Лаври всіх, хто там мешкав, десь близько тисячі осіб.
Тверський звинувачує нацистів не лише в підриві Успенського собору,
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інших споруд на території Лаври, а й у розкраданні музейних цінностей.
Гітлерівці вбили також директора музейного заповідника Шеверницького
та заступника директора атеїстичного музею М. Чорногузова (ф. 166, оп. 3,
спр. 248, арк. 1–18).
Важливу інформацію про ставлення німців до фондів бібліотеки Київського держуніверситету містять спогади її завідувачки М. О. Новицької.
Насамперед представники окупаційної влади наказали зняти з полиць твори
класиків марксизму, марксистсько-ленінську та агітаційно-пропагандистську
літературу. Незабаром для роботи над бібліотечними зібраннями прибули
співробітники відомства рейхсляйтера А. Розенберга – німецькі студенти
і професори. Новицька згадує: “Їх цікавили такі питання: культурно-освітня робота, становище жінок... Була група, яка мала спеціальну тему:
“Виховання почуття патріотизму”. При цьому німців цікавило, з якого часу
стали звертати увагу на патріотизм, як це викладалося в нижчій, середній
та вищій школах? За словами М. Новицької, німецькі фахівці виявляли
інтерес до “військового навчання у нас по вищій школі. Був один старий
професор, котрий вивчав радянські досягнення в галузі психології”. Як
свідчить авторка, з бібліотеки “німцями були вивезені картографічний
кабінет, всі карти, які тільки там були. Все було забрано із кабінету геолого-географічного. Вивозилася вся література, яка мала відношення до
корисних копалин, питань економіки, планування” (ф. 166, оп. 3, спр. 244,
арк. 9–11).
Про наукове життя окупованого Києва йдеться у споминах професора
В. М. Артоболевського, директора Зоологічного музею Київського держуніверситету (ф. 166, оп. 3, спр. 243, арк. 15–36), декана філологічного факультету КДУ професора М. К. Грунського (ф. 166, оп. 3, спр. 243, арк. 1–5),
вченого секретаря Інституту гідробіології АН УРСР Ю. М. Марковського
(ф. 166, оп. 3, спр. 244, арк. 13–22) та інших. Прагнучи тимчасово відновити
роботу деяких наукових установ столиці України, окупанти передусім
виходили з власних інтересів. За словами Ю. Марковського, німців насамперед цікавили такі інститути, які мали б забезпечити експлуатацію сировинних ресурсів України. Зокрема, частково відновили роботу інститути
гідробіології, зоології, агрохімії, біохімії, ботаніки та ін. Готуючись до евакуації з Києва, німці поряд з вивезенням матеріальних цінностей, зокрема
колекції рідкісних зразків метеликів (до 5 тис. штук) із Зоологічного музею
КДУ, агітували за від’їзд до Німеччини для наукової роботи відомих
учених. Така пропозиція, наприклад, була зроблена вже згадуваному нами
професору М. Грунському.
На багатьох очевидців справили важке враження сцени грабунків на
вулицях Києва як під час вступу до міста німецьких військ, так і в період
залишення ними столиці України. Ось як про це згадує професор В. Артоболевський, що спостерігав за подіями в районі Єврейського базару (нині –
площа Перемоги): “Я побачив, як натовп народу ввірвався до пекарні.
Звідти виходили люди, всі вимазані у борошні, з лантухами, наповненими
борошном. Пристрасті розпалювались. Один відштовхує другого, той
відштовхує третього. Один кудись звалився, другий кудись падає вниз.
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Лантухи розриваються, борошно сиплеться. Вигуки, гамір, лайки. Це було
велике озвіріння народних мас” (ф. 166, оп. 3, спр. 243, арк. 16).
Не краще виглядав Київ і при відступі німців, причому останні, на
відміну від 1941 р., брали активну участь у грабунках. “Під’їжджають величезні вантажівки, наповнюються меблями, столиками, кафами та іншим.
Поряд з меблями кухонний інвентар, найпоганіший. Все це забирається...
Таким чином місто було піддано розграбуванню, причому тут же з’явились
на сцену й наші власні грабіжники. Патрулі німецькі ставилися до них
зовсім спокійно” (ф. 166, оп. 3, спр. 243, арк. 25). Об’єктами грабунків з
боку німців були й промислові підприємства. Так, технолог-хімік заводу
“Ленінська кузня” Н. П. Конашко повідомила, що з цього підприємства
окупанти вивезли верстати з механічного та інше обладнання з ливарного
цехів (ф. 166, оп. 3, спр. 244, арк. 2–3).
Цікаві спогади про Київський театр опери і балету періоду німецької
окупації залишив фотограф-художник О. М. Вашкулат. Він повідомляє, що
керівником театру став Брюкнер, брат відомого німецького композитора.
Користуючись родинними зв’язками з рейхскомісаром Е. Кохом, Брюкнер
забрав до Києва музикантів з інших міст України. За словами О. Вашкулата,
у театрі перебувало до тисячі працівників, з яких близько 200 чоловік
отримували спеціальні продовольчі пайки. Брюкнер заборонив виконання
в театрі оперних і музичних творів російських композиторів; німецькою
мовою ставились опери “Лоенгрін”, “Богема”, “Чіо-Чіо-Сан”; опера “Аїда”
виконувалась українською мовою. Квитки продавалися лише німцям та їхнім
союзникам. Передаючи атмосферу стосунків у театрі, О. Вашкулат розповідає: “Ми боялися розмовляти один з одним. Приходить хтось, починає
лаяти радянську владу. Заперечити не можна, тому що не знаєм, хто він
такий. Або, навпаки, хвалити починає. Ми не знали, хто нас оточує. Нікому
не можна було вірити, нікому не можна було слова сказати” (ф. 166, оп. 3,
спр. 300, арк. 1–15).
Спогади очевидців про окупаційний режим рясніють відомостями
про жорстокі розправи нацистів з мирним населенням. Так, професор
Сталінського медінституту А. І. Чаругін зазначає, що вилучення в населення
теплих речей було звичайною справою, масовий характер носило побиття
людей. “Упродовж всього часу окупації, – згадував він, – у місті панував
терор”. За його ж свідченням, в одній з приміських шахт було виявлено
до 75 тис. вбитих людей” (ф. 166, оп. 3, спр. 300, арк. 1–15). Мешканка
с. Андріївка Тимківського району Кіровоградської області С. А. Балабанова
розповіла, що за зв’язки з партизанами гітлерівці стратили понад 330 жителів села (ф. 166, оп. 3, спр. 243, арк. 109–112).
Особливо важкою була доля єврейського населення в Україні, котре,
за планами нацистів, підлягало поголовному знищенню. Крім спогадів уже
згадуваної Д. М. Проничевої, це засвідчують не менш вражаючі спомини
П. А. Фрідмана, який напередодні війни працював у Інституті економіки
АН УРСР у Львові. Він повідомляє, що станом на 30 червня 1941 р. у місті
проживало біля 135 тис. євреїв, а після вигнання нацистів їх залишилося
близько 2 тис.
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За словами П. Фрідмана, німці перед тим, як приступити до ліквідації
єврейського населення, вирішили шляхом провокації вилучити в нього
матеріальні цінності. З цією метою була створена т. зв. “єврейська громада”,
яку П. Фрідман називає “інструментом німецької політики проти єврейського
населення” (ф. 166, оп. 3, спр. 246, арк. 78–89).
“Єврейська громада, – зазначає П. Фрідман, – почала свою роботу з того,
що стягувала з єврейського населення великі контрибуції. Все єврейське
населення було переконане, що ці контрибуції будуть родом викупу від
інших переслідувань. Бувало, що євреї без примусу вносили контрибуції,
стояли в черзі, щоб скоріше викупити себе, огородити від смерті”. За відомостями П. Фрідмана, перша велика акція нищення євреїв у Львові сталась
у березні–квітні 1942 р., коли під виглядом переселення німці вивезли до
Белза і розстріляли 15 тис. осіб. 10–22 серпня 1942 р. нацисти забили 55 тис.
чоловік. Остаточна ліквідація єврейського населення Львова була завершена
наприкінці листопада 1943 р. (ф. 166, оп. 3, спр. 246, арк. 78–89).
У контексті зазначеного важливим є твердження очевидця, “що у всіх
цих знищеннях євреїв цивільні мешканці Львова участі ніякої не брали, а
спроби німців нацькувати українців та поляків на євреїв не вдалися”. Однак
П. Фрідман зауважує, що українська поліція 25–27 липня 1941 р. з дозволу
німців розстріляла біля 1,5 тис. євреїв, начебто “в порядку помсти” (ф. 166,
оп. 3, спр. 246, арк. 84). Про репресії нацистів проти єврейського населення
свідчать також спомини Е. Б. Баумвальда, Р. Є. Берман, Т. С. Гандверкер
(ф. 166, оп. 3, спр. 246, арк. 120–133, 135–142, 166–171).
Брутальний характер окупаційного режиму й масові репресії проти
цивільного населення були однією з головних причин виникнення антифашистського спротиву, найбільш дійовою формою якого став партизанський рух 1941–1944 рр. в Україні. Спомини партизанів, які відклались у ф. 166, суттєво доповнюють офіційні документи ЦК КП(б)У,
УШПР, партизанських формувань, містять винятково цінну й об’єктивну
інформацію. Серед споминів – стенограми бесід з Героями Радянського
Союзу А. Грабчаком, В. Квітинським, М. Наумовим, Д. Медведєвим, О. Сабуровим, А. Одухою та іншими відомими командирами партизанських
загонів і з’єднань України.
Нелегким був шлях у партизани капітана М. І. Наумова, який зустрів
війну на посаді начальника 2-го відділення штабу 94-го прикордонного
загону в м. Сколе (Дрогобицька обл.). Внаслідок швидкого просування
німецьких військ на схід він, як і інші прикордонники, опинився у глибокому
тилу противника. “Думка про партизанську війну, – згадував він, – в той
час інколи з’являлася. Але як же партизанити, коли Вас тільки за те, що
Ви не вмієте розмовляти українською, б’ють, а населення не підтримує.
Особливо у Галичині населення ставилося до нас явно вороже” (ф. 166,
оп. 2, спр. 256, арк. 22–26).
Після тривалих мандрів М. Наумов лише 20 жовтня 1941 р. прийшов
до Шостки (Сумщина), де мешкала рідня його дружини. Йому знадобився
тривалий час, щоб дійти до норми, відновити фізичні й моральні кондиції.
Коли наприкінці січня 1942 р. він зв’язався з партизанами, то до нього
поставилися з пересторогою, зарахували лише як рядового бійця і дали
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гвинтівку з пошкодженим прицілом. Проте вже в першому бою за с. Марчихіна Буда М. Наумов виявив себе з найкращого боку і незабаром став
командиром бойової групи партизанського загону Червоного району.
Цікавими є свідчення М. Наумова про стан партизанського руху в
серпні–вересні 1942 р. “Бої, – розповідав він, – йшли у той час під Сталінградом. В партизани ніхто не йшов… Якщо в місяць прийде в загін одна
людина з оточення – це вже добре”. За цих обставин М. Наумов оголосив
примусову мобілізацію в с. Хінель і попередив: “Якщо хто не з’явиться –
буде розстріляний”. За короткий час його група виросла до 250 бійців
(ф. 166, оп. 2, спр. 256, арк. 76). Після поразки німців під Сталінградом
становище докорінно змінилося. Наумов згадує: “Приходили цілими
сім’ями, інколи – цілими населеними пунктами, від 16 років до давніх
старців, усі йшли в партизани” (ф. 166, оп. 2, спр. 256, арк. 93).
Викликають інтерес і думки М. Наумова про широко відомий “Степовий” рейд керованого ним партизанського формування (лютий–квітень
1943 р.). У цьому випадку він дуже відвертий. “Спочатку, – говорить
М. Наумов, – я хотів вийти у Молдавію, а потім у Прикарпаття, а потім,
може, і в Закарпатську Україну. Але цей рейд у мене був зірваний, і я
втратив зв’язок з Великою Землею. Без цього зв’язку не було смислу мені
туди йти і пропадати. Я різко повернув від Голованівська на північний
захід, потім – на північ і пішов шукати зв’язку з Москвою, у надії знайти
з’єднання Ковпака, Сабурова та інших” (ф. 166, оп. 2, спр. 256, арк. 118).
Надзвичайно важкими виявилися для партизанів рейди в західні
області України, які відбулись у січні–квітні 1944 р. Коли ЦК КП(б)У і
УШПР поставили перед партизанськими формуваннями таке завдання,
то, за словами М. Наумова, багато командирів “не хотіли йти туди”. Він
пише: “До мене приїздили Шитов, Маліков, ряд інших командирів, котрі
все навколо та поряд говорили про завдання виходу в рейд, але нічого
реального не робили. Говорили – треба обговорити, домовитися. Але про
що домовлятися? Вочевидь, про те, як би не виходити” (ф. 166, оп. 2,
спр. 256, арк. 162).
Побоювання партизанських командирів виявилися не безпідставними.
Уже Карпатський рейд з’єднання С. Ковпака 1943 р. показав, що в Галичині
радянським партизанам важко розраховувати на підтримку місцевого
українського населення і необхідно зважити на зростаючу силу формувань
УПА. Це підтвердив і 1944 р. Ось деякі враження М. Наумова: “Населення
дуже часто замість допомоги підставляє нас під удар ... суцільно і поряд
обманювало нашу розвідку стосовно розташування противника ... справа
дійшла до того, що вже відділення чи групи бійців стало неможливим
посилати у розвідку. Націоналісти знищували наших розвідників і дрібні
розвідувальні партії знищували” (ф. 166, оп. 2, спр. 256, арк. 189–190).
Значний інтерес становлять стенограми бесід з Героєм Радянського
Союзу О. Сабуровим, командиром Житомирського партизанського з’єднання. Батальйонний комісар О. Сабуров, учасник оборони Києва 1941 р.,
теж прийшов до партизанського руху з оточення. У його споминах містяться відверті, критичні роздуми про стан партизанського руху на зламі
1941/1942 рр. (ф. 166, оп. 3, спр. 53, арк. 58–59). Особливо цікавою є
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розповідь О. Сабурова про нараду командирів і комісарів ряду партизанських
формувань Білорусії, Росії та України наприкінці серпня – на початку
вересня 1942 рр. у Москві за участю Й. Сталіна. Про цю нараду згадували
багато мемуаристів, але О. Сабуров говорить про зовсім невідомі речі.
Під час згаданої наради її учасники двічі зустрічались із Й. Сталіним,
і ці зустрічі тривали від трьох до чотирьох годин. А це свідчить про
серйозний характер обговорюваних там проблем. Сенсаційним, на наш
погляд, є повідомлення про те, що Голова Державного комітету і Верховний головнокомандувач радянських Збройних Сил був недостатньо
інформований про стан і потреби партизанського руху. Сталін неодноразово
перепитував партизанських ватажків про те, які сили мають німці на
окупованій території, скільки там партизанів. Він був дуже здивований,
що партизани мають на озброєнні гармати й міномети. Сталін зробив
зауваження начальнику ЦШПР П. Пономаренку, що він подає йому
невірні відомості. Насамкінець Голова ДКО пообіцяв суттєво поліпшити
забезпечення партизанських формувань озброєнням і боєприпасами, медикаментами. Сталін погодився з пропозицією партизанських командирів
примусово залучати до партизанської боротьби військовозобов’язаних осіб
на окупованій території. При цьому він зауважив: “Усіх треба піднімати,
хочуть чи не хочуть вони йти воювати. У крайніх випадках розцінювати тих,
хто не хоче воювати, як дезертирів” (ф. 166, оп. 2, спр. 350, арк. 1–23).
Цікава інформація про стан і перебіг партизанської боротьби на окупованій території, про стосунки партизанів з місцевим населенням міститься
у спогадах відомих партизанських командирів Д. Медвєдєва (ф. 166, оп. 3,
спр. 374, арк. 1–10) та Я. Мельника (ф. 166, оп. 3, спр. 374, арк. 52–75).
Таким чином, короткий огляд спогадів учасників і очевидців війни, які
зберігаються у ЦДАГО України, свідчить, що цей вид архівних документів
є незамінним джерелом при вивченні подій Другої світової війни на теренах
України. На базі цього масиву документів доцільно готувати тематичні
огляди по окремих проблемах війни, які стануть у нагоді дослідникам, усім,
хто цікавиться історією тієї доби.
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М. СТАРОВОЙТОВ
В. РУДЗЕВИЧ
ОГЛЯД КОЛЕКЦІЙ
“УСНОЇ ІСТОРІЇ” ЩОДО НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОДІЙ
ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ, ЗІБРАНИХ
ДЕРЖАРХІВОМ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Державний архів Луганської області зберігає документальне підґрунтя,
яке дає можливість дослідити один із заходів економічної політики
окупантів – примусове вивезення на роботу до Німеччини юнаків і дівчат.
Джерелами, що стануть у пригоді при цьому, допоможуть з’ясувати їх
становище на чужині, є листи депортованих додому, щоденники, опитувальні
листи, спогади, фільтраційні справи. Їх сформовано в архівні колекції спогадів радянських громадян про нацистську неволю (Р-1747, 211 од. зб.) та
документальних матеріалів часів Другої світової війни (Р-1764, 22 од. зб.), а
також фонди “Управління Комітету Державної безпеки УРСР в Луганській
області” (Р-3747, 59241 од. зб.) і “Ворошиловградська обласна комісія
сприяння Надзвичайній Державній комісії зі встановлення та розслідування
злочинів німецько-фашистських загарбників” (Р-1658, 1089 од. зб.).
Документи розкривають модель вивезення населення, примусової
праці, організованої в Німеччині. Вони свідчать, що місцеві коменданти
розповсюджували звернення до мешканців щодо відбуття до Німеччини:
“Для створення Нової Європи вождь Адольф Гітлер має потребу в кожній
робочій силі. Нове будівництво потребує від кожного європейця, в тому
числі і від вас, жертв і готовності до послуг. У зв’язку з цим на вас випав
вибір, як на представницю Вашого народу, щоб і ви приймали участь у
загальній справі, як це цілком природно робить кожна німецька дівчина
Німеччини” (Р-1747, оп. 3). Вербувальна комісія “Баварія-2” Генерального
Уповноваженого з розподілу робочої сили у Ворошиловграді видавала
завербованому особисте посвідчення, де зазначались його прізвище, ім’я
та по батькові, рік та місце народження, місце проживання, надавалась
інформація про стан здоров’я завербованого та нагадувалося про документи,
які він повинен мати із собою (Р-1747, оп. 4). Крім цього, біржі праці видавали посвідчення на ім’я від’їжджаючого, що слугувало членам сім’ї
підставою для пільгового отримання продовольчих карток. Про день від’їзду
сповіщалось усно або повісткою (Р-1747, оп. 5).
Остарбайтерів направляли на роботу на промислові підприємства, а
також у приватні господарства по всій Німеччині. Розподіл здійснювався
працівниками арбайтсамтів, які не брали до уваги бажання депортованих,
що й зумовлювало намагання останніх через деякий час поліпшити власне
становище шляхом переходу з одного місця роботи на інше. На практиці
це найчастіше означало втечу з промислових підприємств до сільських
районів (Р-1747, оп. 3, 5). Як правило, це була некваліфікована праця, як-от:
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прибиральниці, носії, домашні служниці, куховарки. Іноді остарбайтери
працювали як слюсарі, фрезерувальники (Р-3747, оп. 1).
Найповніші та найдостовірніші анкетні дані про українських робітників
містять робочі картки та трудові книжки для іноземних робітників. Записи
в них зроблено виключно німецькою мовою (Р-1764).
Аналіз інформації документів дає можливість зробити висновок, що
серед депортованих трудівників переважала молодь; депортації підлягали
також жінки разом зі своїми дітьми. Статус військовополонених зобов’язував
їх носити на верхньому одязі принизливий знак “ОСТ”, дотримуватися
заборон та обмежень свободи, за невиконання яких жорстоко карали.
Каторжанам заборонялося відвідувати бібліотеки, переглядати кінострічки,
користуватися громадським транспортом (Р-1747, оп. 5).
Водночас для населення окупованих територій німецькі органи влади
видавали газети. У Ворошиловграді друкувалася газета “Нове життя”. Ось
як вона розповідала про життя робітників у рейху: “Під час свого дозвілля ці
молоді українські робітниці розважаються своїми національними танцями”;
“На малюнку бачимо українських робітниць, які, скінчивши роботу,
користаються з умивалень. Ці приміщення опоряджені всіма технічними
здобутками у ділянці гігієни”; “Українському робітникові не дають більше
праці, як німцеві. Робітники, що від’їжджають до Німеччини, зазнають
спеціальної опіки держави” (Р-1755, 25 од. зб.)
Згідно зі встановленими правилами остарбайтер мав змогу надіслати на
батьківщину два листи-картки на місяць. Підтвердження цього факту досить
часто зустрічається в текстах: “нам можна тільки два листа в місяць, а вам
можна кожен день писати”; “нам не дозволяють писати листи, тільки дві
откритки в місяць”. Листи написано на друкованих поштових картках зі
штемпелями та марками з портретом Гітлера. Тексти карток надруковано
німецькою, українською та російською мовами. Листи-картки схожі за
змістом, починаються з привітання, далі йде перелік персоналій, яким
потрібно передати вітання. Їхній зміст свідчить і про систему експлуатації
іноземних робітників. Наведемо кілька прикладів (без виправлень):
“Работаю на путі. Грошей за один місяць одержую 23–32 марки. Робота
легка”; “Нащот харчування. Два раза приварок і 300 гр. хліба, а утром
дають чай, сахар і два рази масла на тиждень”; “Куди бажаєш, не маєш
права йти, до себе запросити теж не подобається хозяєвам”; “Українців тут
більше на фабриках. Ми тут у своєму одязі помітні за декілька кілометрів”
(Р-1747, оп. 5).
Про умови життя та праці, розпорядок дня та харчування інформують
спогади й опитувальні листи, що написані після повернення з Німеччини:
“Носили мы все время отличие ото всех иностранцев ОСТ на груди”;
“Иногда не отличишь то ли русская, то ли немка, но синенький ОСТ на
груди сразу выдает. Эти синенькие нашивки должны были носить все, кто
с Советской Украины”; “12 ноября нас повели на базар и продали меня за
25 рублей. Эти деньги немец уплатил в контору”; “Придя на фабрику, нам
дали комбинезоны и кандалы деревянные, подбитые подковами и гвоздями
для того, чтобы не скоро мы их сносили”; “По улицам, дорогам и где бы то
не было, русские должны были уступать немцам дорогу. Вход в рестораны,
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кино, магазины и т. д. для русских был запрещен. Нас там не считали за
людей, мы были как рабочий скот”; “Врачей не было, хотя половина людей
была больна, а особенно в мужском бараке, там умирали каждый день. В
бараке было холодно и сыро, по стенам текла вода”; “Петь такие песни,
как “Три танкиста” или “Катюша”, мелодию которых все немцы знают,
считалось политикой” (Р-1747, оп. 5; Р-1658).
Зазначений масив джерел містить факти, які з тих або інших причин не
знайшли відображення в офіційних документах державних органів. Вони
розкривають передусім психологічний стан людей – учасників подій часів
Другої світової війни.
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О. СТУКАЛОВА
ОГЛЯД ФОНДІВ “УСНОЇ ІСТОРІЇ”
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
“Усна історія” подій Другої світової війни в Державному архіві Херсонської області представлена такими фондами і колекціями: “Документи
учасників Великої Вітчизняної війни” (ф. Р–2999); фонди особового походження – родинний фонд Кривошеїних (ф. Р–3873), засновник якого
Семен Іванович Кривошеїн написав цікаві спогади про перші місяці війни
та свою участь у подіях цього періоду на Херсонщині; фонд колишнього
партійного архіву Херсонського обкому Компартії України – “Документи
та спогади про бойові дії підпілля та партизанський рух на Херсонщині в
період Великої Вітчизняної війни” (ф. П–3562, оп. 2, 3).
Архівна колекція “Документи учасників Великої Вітчизняної війни”,
яку зібрано архівістами у 1980–1990 рр. за допомогою обласної організації
ветеранів війни, складається з 45-ти одиниць зберігання. У ній відклались
особисті документи, листи воєнних років, опис подвигів і заслуг воїнів,
нагороджених бойовими орденами та медалями. У фонді є унікальний
документ – щоденник херсонської дівчини Тетяни Набєгової, що була
примусово вивезена до Німеччини, працювала на гумовому виробництві,
повернувшись на Батьківщину, померла від туберкульозу, на який захворіла
ще в Німеччині. У щоденнику є записи про побут української молоді в
трудовому таборі, роботу на фабриці, недостатнє харчування, про те, що
дівчата підробляли пранням та штопанням білизни в німецьких родинах,
про покарання та страти українських остарбайтерів за різні провини.
Щоденник – це “живе” та дуже емоційне свідчення про моральні та фізичні
страждання молодих українців у Німеччині. Водночас дівчина пише й про
взаємини юнаків та дівчат, їхні симпатії та антипатії, кохання, дружбу,
розваги у вільний час – поїздку на озеро, танці, знайомство з поляками,
італійцями, які також працювали в Німеччині1.
У фонді є також спогади, написані на прохання архівістів жителькою
Каховського району Ніною Іванівною Дражич, що також була вивезена до
Німеччини, працювала там на цегельному заводі й жила в бараках трудового
табору. Вона згадує про злидні, голод, тугу, що панували серед остарбайтерів,
описує дуже важкі 12-годинні зміни на заводі та постійну втому, численні
смертельні випадки від виснаження серед українців, поранення та розтравлювання ран, які заподіювали собі хлопці та дівчата, щоб уникнути непосильної праці, про те, як за будь-яку провину остарбайтерів забирали в поліцію, як хлопцям пропонували вступати на службу до поліції та німецької
армії, приваблюючи добрим продуктовим пайком2.
Вищеназваний фонд містить також спогади про бойовий шлях учасниці
війни, колишньої архівістки М. С. Іванової, а також спомини члена підпільної організації с. Рубанівка Нижньосірогозького району Херсонської області
М. Т. Гридасової, які написано на прохання співробітників архіву.
© О. Стукалова, 2005
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У родинному фонді Кривошеїних тема війни відображена у спогадах
засновника фонду, С. І. Кривошеїна, – “З прожитого та пережитого”3. Перед
початком війни він працював завідувачем військового відділу Херсонського
міського комітету партії і до останніх годин перед окупацією знаходився в
місті. Події описано детально й яскраво, йдеться про настрої і сподівання
херсонців, вигляд міста за тих часів, дії радянського та партійного керівництва.
Як зазначено у спогадах С. І. Кривошеїна, мобілізація до лав Червоної
армії проходила швидко, люди мали піднесений патріотичний настрій,
призначали зустрічі в Берліні. Ніхто не вірив, що війна триватиме більше
кількох місяців...4 Після мобілізації у Херсоні почалося формування батальйонів народного ополчення, вже в кінці липня вони налічували близько
8 тис. чоловік. Але виявилось, що зброї в місті не було, якщо не рахувати
невеликої кількості гвинтівок, карабінів, ручних кулеметів часів громадянської війни, що були здані населенням до міськвідділу міліції, а також
того, що було вилучено в бандитів при арештах. Патронів теж було обмаль5.
Отже, сформували один винищувальний батальон із 500 чоловік, з яких
озброєними були лише близько 250-ти бійців. Значна частина ополченців
була переправлена до Миколаєва на риття окопів і знаходилась там до
самого підходу німецької армії, а потім з великими труднощами виходила
з оточення. В останні дні перед окупацією, уже під час німецьких бомбардувань, у Херсоні продавали, а потім роздавали населенню залишки продуктів харчування6.
Автор спогадів описує також евакуацію, створення підпілля, організацію
переправи через Дніпро частин відступаючої Червоної армії, велику роль у
якій відіграли рибалки з прибережних сіл, та багато, багато іншого... Пізніше
С. І. Кривошеїн як воїн Червоної армії потрапив на фронт і пройшов усю
війну до Перемоги. У фонді зберігаються також його воєнний щоденник
та листування з родиною.
Спогади й листи учасників боїв на Херсонщині під час оборони і
визволення території області й міста, які написано колишніми воїнами в
1972–1975 рр., становлять окремий фонд колишнього партійного архіву
Херсонського обкому Компартії України7. Він складається з 46 справ.
Спогадів про події 1941 р. у документах “усної історії”, загалом, дуже
мало, і це зрозуміло – люди неохоче згадують про страшні дні поразок
і відступу. Колишній офіцер зв’язку 9-ї армії Є. Д. Вітенко, який брав
участь у боях на Херсонщині в 1941 р., згадує про тяжке становище військ,
постійні бомбардування ворогом, відсутність зв’язку між підрозділами,
загибель бойових товаришів під час переправлення через Дніпро в районі
м. Берислава8.
Учасники винищувального батальйону, чиї спогади було записано
співробітниками партархіву в 1965 р., розповідали, що його бійці використовувались на демонтажі промислових підприємств, їх підготовці до
евакуації, знищенні устаткування, яке залишалось, розбиранні завалів після
бомбардувань, а також в операціях по затриманню диверсантів. 17 та
18 серпня батальйон було залучено до оборони Херсона, але участі в боях
практично не брав. 19 серпня разом з іншими підрозділами Червоної армії
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він залишив місто, і вже у Мелітополі був розформований. Частина бійців
увійшла до складу діючої армії, інша – до складу партизанського загону
під керівництвом О. Гірського9.
У спогадах учасників бойових дій при визволенні міста з великою
вдячністю згадуються рибалки населених пунктів лівобережжя – Цюрупинська, Голої Пристані, Великої Кардашинки, Старої Збур’ївки та інших,
які, ризикуючи життям, на своїх, схованих від ворога, човнах, проводили
радянських військових по заплутаних протоках гирла Дніпра, допомагаючи
їм таємно дістатися німецьких укріплень та несподіваним ударом знищити їх10.
У цьому ж фонді відклалися спогади учасників підпільних організацій
м. Херсона, інших населених пунктів області, написані в 1960-ті роки11.
Тут же зберігається щоденник керівника підпільної організації “Центр” у
Херсоні Ф. А. Комкова, написаний в учнівському зошиті, олівцем, дуже
нечітко (архівом виготовлено машинописну копію). Щоденник містить
інструкцію щодо організації партизанських та диверсійних груп, складену
самим Комковим, списки членів організації та їх підпільні прізвиська,
відомості про прибутки й видатки коштів підпільної організації, пошук та
зміну конспіративних квартир, завдання окремим підпільникам, інформацію
про арешти й допити членів організації, тексти відозв до громадян та молоді,
які розповсюджувались у місті...12
У фондах зазначеної групи міститься чимало інших розповідей про
побут наших земляків за часів війни, наводяться підробиці цього нелегкого
життя.
Державний архів Херсонської області, ф. Р-2999, оп. 1, спр. 23, арк. 1–33.
Там само, арк. 34–62.
3
Там само, ф. Р-3873, оп. 1, спр. 21 б.
4
Там само, арк. 11.
5
Там само, арк. 17.
6
Там само, арк. 14.
7
Там само, ф. П-3562, оп. 3.
8
Там само, спр. 2, арк. 1–3.
9
Там само, спр. 39.
10
Там само, спр. 7, арк. 2.
11
Там само, ф. П-3562, оп. 2, спр. 26.
12
Там само, спр. 25, арк. 1–52.
1
2
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Ю. ОЛІЙНИК
СПОГАДИ УЧАСНИКІВ ПОДІЙ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
В ДЕРЖАРХІВІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ:
КОРОТКА ДОВІДКА
Спогади, що зберігаються в архіві, можна поділити на дві групи:
1. Спогади учасників партизанського та підпільного руху.
Зародження руху Опору розпочалось одразу після окупації області.
Уже в перші її місяці з’явилися боєздатні підпільні групи у Славуті та
Проскурові (нині Хмельницький). Організатором підпільної діяльності в
Славуті були лікар Ф. Михайлов та А. Одуха. Особистість лікаря Михайлова, його організаторські здібності висвітлено у спогадах підпільника
Славутсько-Шепетівської підпільної організації М. Скройбижа та командира
партизанського з’єднання А. Одухи.
Опис Проскурівської підпільно-партизанської організації під керівництвом М. І. Храновського, епізодів її диверсійної та пропагандистської
діяльності зроблено колишнім підпільником П. Кудряшовим.
Про плани бойової та диверсійної діяльності міжрайонної Славутської
підпільної організації, складнощі створення першого у Славутських лісах
партизанського загону, його бойову діяльність повідомляє у своїх спогадах
колишній командир партизанського з’єднання А. Одуха.
У споминах колишнього комісара партизанського з’єднання ім. Михайлова Г. В. Кузовкова йдеться про організаційну структуру цього з’єднання, його національний склад, кількість бойових та диверсійних акцій,
протистояння із загонами УПА тощо.
Надзвичайно цінним джерелом для дослідження питань створення та
бойової діяльності обласного штабу партизанського руху, Славутського
районного підпільного комітету та Кам’янець-Подільського з’єднання партизанських загонів є спогади члена групи під керівництвом С. А. Олексенка,
що свого часу прибула із Москви для розгортання партизанського руху, –
М. К. Лагути.
2. Спогади колишніх військових про звільнення території області.
25–29 березня 1944 р. військами Червоної армії було проведено операцію зі звільнення м. Проскурова. Хід бойових дій та окремі епізоди визволення міста, план наступу, чисельність червоноармійських підрозділів,
що визволяли місто, описує, зокрема, у своїх спогадах майор у відставці
І. Довгалюк.
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УКРАЇНА 1930–1950-х РОКІВ
У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦЯ –
МИХАЙЛА ГРИБАНОВА

Від редколегії. Пропонуємо увазі читачів “Архівів України” надзвичайно
цікаві й змістовні спогади уродженця Житомирщини, учасника Другої
світової війни, випускника Київського медичного інституту Михайла
Миколайовича Грибанова. Дитинство та юнацтво цієї талановитої людини
пов’язані з Україною, у т. ч. з Києвом. І хоча вже протягом багатьох років
М. Грибанов мешкає далеко за її межами, у Казахстані, його пам’ять зберігає
напрочуд зворушливий і яскравий образ Батьківщини.
М. М. Грибанов – кандидат медичних наук, у 1977–1988 рр. обіймав
посаду першого заступника Міністра охорони здоров’я Казахської РСР.
ЗІ СПОГАДІВ, НАПИСАНИХ
У ЛЮТОМУ 2003 – БЕРЕЗНІ 2004 рр.

Истоки
Мои первые детские воспоминания связаны с борьбой желаний. Вот я
с младшей сестренкой Машей пришел в сельские ясли-сад. Мне совсем не
хочется там оставаться, я выжидаю момент, когда на меня никто не смотрит,
и бегу в сторону дома, напрягая все свои детские силенки, чтобы скрыться
от возможной погони, а вслед несутся рыдания Маши.
Вот бабушка будит меня к заутрени, церковь расположена в километрах
пяти от дома, и мне не хочется вставать, а затем идти так далеко. Потом
скучаю во время службы, жду, когда придет моя очередь глотнуть причастие
сладковатого кагора – “крови господней”.
Все эти воспоминания связаны с Базарским (позже Малиновским)
районом Житомирской области, где в с. Вишев 6 сентября 1924 г. я
родился. Моя мама, Порохнюк Татьяна Федоровна (21 января 1894 г. –
15 марта 1971 г.) родилась в соседнем селе Рутвенка, в семье уроженцев
тех мест, украинцев, крестьян, еще помнивших крепостное право. Она
была единственной дочерью Федора и Пелагеи. Дедушка мой, вероятно,
был человеком энергичным. Однажды он совершил поездку на Дальний
Восток, посмотреть, как живется обитателям Приморья. Предполагаю, что
его впечатления были далеко не положительными, так как своего места
жительства он так и не изменил. Дедушка был музыкальным человеком,
играл на скрипке и охотно принимал приглашения повеселить односельчан
на праздниках и семейных торжествах. Он носил в ухе серьгу и имел
прозвище “дід Сережка”.
Мамины родители жили на хуторе, имели свое хозяйство. Я помню
сад и яблоки в кадке, которые я по несмышлености выменял однажды на
пустяковую игрушку, чем вызвал бабушкино недовольство. Явное отсутствие
у меня коммерческой сметливости не могло, конечно, ее обрадовать.
К моей маме сватался однажды сельский учитель. Однако какое у учителя богатство? Другое дело – сыновья Степана Грибанова, все с землей. Так
© М. Грибанов, 2005
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Татьяна и стала женой отца Николая Грибанова (9 мая 1895 г. – 10 марта
1981 г.), уроженца с. Вишев.
Грибановы были русскими, выходцами с Брянщины. Прадедушка
Степан был коробейником, носил чужой товар по селам, а позже стал торговать самостоятельно. Видно, и присмотрел себе местечко для жительства
в Житомирской губернии. Его сын Степан Степанович имел крепкое
хозяйство и много детей: 6 сыновей и одну дочь. Большая семья деда
и большинство мужчин в доме дали возможность обустроить каждого
выделявшегося после женитьбы сына. Сообща ставили рубленый, хороший
по тем временам, дом и помогали в дальнейшем обустройстве. Со слов
отца, его брат Петр ездил в Америку на заработки. Сам отец в первую
мировую войну воевал рядовым солдатом в Турции. Моему отцу, Николаю,
уже после установления советской власти, досталось 5 гектар земли. Земли
были далеко не самые плодородные, но давали урожай ржи, гречихи, овса и
т. д. Крестьяне, конечно же, держали и скот: лошадей, коров, свиней, овец,
птицу. У отца было такое же хозяйство.
Жили в рубленом доме: сенцы с чуланчиком, комната одна и другая.
Печь. Нас, детей, было четверо: Лидия (1921), Анатолий (1922–1944), я,
Михаил, и Мария (1927). Спали на деревянных кроватях, на деревянную
основу которых укладывали солому из снопов, их застилали грубой тканью,
а поверх более тонкое полотно. Мыло было и хозяйственное, и туалетное, но
стирали золой. В деревянную емкость цилиндрической формы укладывали
солому, застилали тканью, закладывали накануне замоченное белье, затем
опять покрывали тканью, на которую сыпали просеянную древесную золу.
Заливали все это крутым кипятком и давали постоять несколько часов.
Стирали с колотушками и вальками. Белье очень хорошо простирывалось и
было белоснежным. Я не помню, чтобы нас беспокоили насекомые, может
быть, иногда – блохи.
Отмечали, в основном, религиозные праздники. Дни рождения или
именины не праздновали.
Старшие братья отца Михаил и Петр были столярами, изготавливали
домашнюю утварь: столы, скамейки, кровати, кадушки, окна, двери и другие
изделия из дерева. По-видимому, мой отец кое-чему научился у них, так
как в последние годы работал плотником на различных стройках.

Разорение гнезда
Равновесие в жизни семьи было нарушено коллективизацией. Родителей
мамы лишили всего, в одночасье они остались без крова, без средств к
существованию. Какое-то время жили у нас, но и Грибановых ожидала та
же участь.
В начале коллективизации обоих старших братьев отца раскулачили,
все забрали, а их с семьями выслали в Сибирь.
Самого младшего брата, Степана, работавшего в колхозе, в 1937 г. по
навету арестовали и через несколько месяцев, как позже установила его
дочь Анна, расстреляли как врага народа.
Сестра Евдокия жила в местечке Хабное (Кагановичи), имела четырех
дочерей, с которыми я поддерживал связи.
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В 1931 г. отец добровольно-принудительно вступил в колхоз, при этом
сдал корову, лошадь, различный сельскохозяйственный инвентарь (плуг, бороны, веялку, соломорезку) и землю. Однако из-за наличия раскулаченных
братьев, а также наема в то время, когда мы, дети, были малолетними,
пастуха для скота, местные власти обвинили отца в эксплуатации чужого труда. Конечно, ему также грозили репрессивными мерами. Это подтолкнуло
отца бежать из села. После различных временных работ он устроился грузчиком на шпало-пропиточный завод станции Злынка Брянской области, где
в одном из сел жили родственники его матери.
Но беды его не оставили. На заводе он зарекомендовал себя положительно и решил вступить в Коммунистическую партию. Заполнил все необходимые анкеты, в графе социальное происхождение написал: “из крестьян”.
Да нашелся “доброжелатель”, вспомнивший про его деда-коробейника.
Отцу пришлось год отсидеть в застенках ОГПУ по обвинению в том,
что он скрыл свое социальное происхождение, пока не нашелся старик,
который засвидетельствовал, что Степан Грибанов работал по найму, т. е.
продавал чужой товар, не свой. Эти показания помогли отцу избежать
суровой расправы.
К этому времени мама с нами уже жила в г. Злынке, а позднее приехали
ее родители. Наступил тяжелый, голодный 1933 г. Семья осталась без
каких-либо средств к существованию. Отца, естественно, на прежнюю
работу не приняли. Пришлось продавать имевшийся скудный скарб, искать
пропитание для семьи.
Отец со старшим братом уехали в г. Киев, мама и трое детей добрались
в ее родное село Рутвянку к дальним родственникам. Но кругом голод.
Летом я заболел дизентерией. Осень и часть зимы голодного года прожили
в селе, где мама поденно работала в колхозе на копке картошки, за что
ежедневно платили по полведра этого продукта.
Федор и Пелагея голода не пережили, умерли. Как и где – никто из нас
так и не узнал. Может быть, умерли, бродяжничая.
Маме пришлось отдать в торгсине обручальное кольцо за булку хлеба.
Постоянный голод, хроническое течение дизентерии привели к тяжелому
алементарному истощению. В таком же положении были мама и мои
сестры.
К концу зимы 1933–1934 гг., не видя выхода, мама с большими трудностями, пешком, погрузив беспомощного больного ребенка на санки,
с помощью добрых людей добралась до ближайшей железнодорожной
станции Малин, мы, с Божьей помощью, приехали в г. Киев, где нас
никто не ждал. Отец уже работал на одном из заводов и с моим братом
Толей жил в общежитии. Нас мама привела к своей тете (сестра ее отца)
Наталье Бушма. Не видя никакой перспективы по жизненному устройству,
содержанию детей, мама отдала меня и сестру Марию в детский дом.
Там было полно подобных сирот при живых родителях. Сестра Лида в
возрасте 13 лет вынуждена пойти в домработницы. Мама нашла какую-то
работу с общежитием. Нас с сестрой разделили по разным детдомам. В те
времена, по-видимому, на содержание детдомов не хватало средств, и нас
отправляли в районы Киевской области. Я оказался в числе других детей
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в селе Пустоваровка Сквирского района на колхозном содержании. Худобедно, но нас кормили, кое-как одевали, и мы посещали школу.
После затянувшейся болезни, тяжелой дистрофии, восстановление
здоровья и сил наступали медленно. Кормили нас овощами, молочными
продуктами, изредка было мясо.
Через месяца два я уже мог немножко пробежать бегом. Учеба в школе
шла на тройки, да за нами никто и не следил, кроме как учительницы на
уроках. Мы, приютские дети, ощущали постоянное недоедание, и, чтобы
как-то выходить из положения, изготавливали из распущенных на нитки
старых женских чулок пояса, за что получали определенное вознаграждение.
Нас было шесть мальчишек в возрасте 10–12 лет. Все мы жили в какой-либо
семье, колхоз выделял для нас хозяйке продукты, изредка одежду и обувь,
школа обеспечивала учебниками и принадлежностями. Нашей учебой,
кроме школьных учителей, никто не интересовался. Скудное питание,
вернее, хроническое голодание, отсутствие условий и необходимого ухода,
порой завшивленность не вызывали особого расположения детей местных
жителей, с которыми мы зачастую дрались. Общественные организации
школы и колхозы оказывали нам посильную помощь одеждой, подарками,
учебными пособиями.

Киев
После некоторого улучшения материального состояния родители забрали сестру и меня к себе в Киев, где они работали в строительной организации рабочими и жили в общежитии.
Голодные годы и обнищание сельских жителей согнали на различные
стройки, заводы, фабрики сотни тысяч обездоленных различного возраста
людей, стремившихся выбиться из нищеты и колхозного рабства. В так называемых семейных общежитиях в одной большой барачной комнате, даже
не разделенной матерчатыми перегородками-занавесками, жили молодые и
пожилые супружеские пары, и в том числе мои родители и мы, трое детей.
Мы учились в школе, отец и мать – постоянно на работе. Зарплата родителей
шла на весьма скудное питание и доступную для нас одежду.
Город поразил своей сутолокой, многообразием внешности людей, контрастом. Трамваи, различные грузовые и легковые повозки, изредка легковые
автомашины М-1, газики, а также грузовые ЗИСы были основным видом
транспорта. Все это гремело, шумело, звенело по улицам, вымощенным
брусчаткой, и дымило асфальтовыми котлами на отдельных улицах. Я не
видел в обычных городских домах отдельных квартир, большинство жило
в коммуналках – в одной квартире в изолированных комнатах проживали
семьи, одна кухня и один туалет на всех. Готовили на примусах и
керосинках, в некоторых домах было водяное отопление, в других квартирах
топили печи. Газ в Киеве появился в 1947–1948 гг.
Город был многонациональным. Среди рабочих в своей массе преобладали украинцы, изредка русские. В торговле, портными, в здравоохранении
работали в основном евреи.
Дети между собой, а также с другими, старались общаться по-русски;
конечно, не всегда все хорошо получалось, что порой вызывало насмешки
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и передразнивание. Мы старались по возможности перенимать хорошие
манеры, приравниваться к понравившимся сверстникам.
Наша одежда, образ жизни, поведение всегда были на виду окружающих,
их замечания сказывались на нашем поведении и отношениях к другим.

Школьные годы
Все работы на стройке дома, где работали родители и на территории
которой мы жили, велись без всяких механизмов, вручную. Лопатами
копали фундамент, повозками на лошадях увозили грунт, стройматериалы
подносили на носилках и на плечах рабочих. Недостатка в рабочих руках
не было. Я наблюдал (иногда и помогал) различные виды работ: как
каменщики возводят кирпичные стены, как штукатуры их приводят в
надлежащий вид, видел работу плотников, паркетчиков, электриков, столяров, сантехников и других специалистов. Все увиденное в свое время
пригодилось в жизни. Дети вездесущи, я был не исключением, стройка
привлекала многообразием людей, тем более что я продавал рабочим папиросы, возбуждала любопытство, которое в ряде случаев могло привести
к трагическим последствиям, но Бог миловал.
Моим проводником и наставником в первые годы жизни в Киеве являлся брат Толя, который прожил в городе уже два года. Злачным местом
жизни был “евбаз” (еврейский базар), нынешняя площадь Победы. В те
годы на этой территории и прилегающих улочках шумело большое торжище, скопление продающих и покупающих, жуликов, карманников и
проходимцев. Это была громадная барахолка. Продавали подержанные
вещи: одежду, обувь, посуду, утварь, продукты, различное барахло, вплоть
до ржавых гвоздей и стоптанных лаптей.
Подростки торговали простой водой, папиросами, табаком, конфетами,
игрушками, газетами и т. д.
Толя посвящал меня в тонкости этой торговли, на чем и как можно
заработать. Особых успехов я не достиг, иногда зарабатывал 1–1,5 рублей
в день, затем нас, как и других, начала гонять милиция. Кроме того, необходимо было посещать школу. Поэтому мы переключались на работу в
вечернее время. Торговали газетами и папиросами, купив в киоске полторадва десятка газет “Вечерний Киів” или “Правда”. Мы бегали по скверам,
улицам, иногда пробивались в кафе или рестораны в поисках покупателей.
Заработок шел на личные нужды.
Родители не запрещали нам эти занятия. Очень скудный бюджет семьи
позволял родителям приобретать для нас простую одежду и обувь, кормить
супами, борщами, заправленными маргарином, картошкой и другими
овощами, изредка покупали мясо, сало. Иногда мы нанимались пилить
дрова или выполнять какую-либо другую работу.
Помню, как в один из прохладных осенних дней, продрогший и холодный после продажи газет, зашел в кафе, сел за столик, и мне принесли стакан
горячего кофе и булочку. Я с большим достоинством и удовлетворением
расплатился заработанными деньгами за трапезу. Это была хорошая школа
жизни.
Стройка велась в центре города, строили дом (по ул. Лысенко, дом № 6)
для инженерно-технических работников управления Юго-Западной железной
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дороги. Профсоюзная организация управления организовала для детей
рабочих и служащих, проживающих рядом, дворовый клуб, который тогда
назывался “Форпост”. В клубе работали воспитатели и были организованы
кружки: шахматный, фотографии, плавания, авиамодельный, музыкальный,
организовали живой уголок, была художественная самодеятельность и
прочее. Я вместе с братом и сестрой, как и другие дети, были активными
посетителями и участниками многих кружков. Здесь я впервые получил
навыки игры в шахматы и шашки, на бильярде, освоил начала любительской
фотографии, регулярно летом учились плаванию, занимались греблей на
шлюпках в составе детской секции спортивного общества “Локомотив”.
Несколько раз я и брат Анатолий во время летних каникул отдыхали в
пионерских лагерях. (Пребывание и отдых детей мало чем отличались от
послевоенных лет. В 1952 г. я был старшим пионервожатым; мы строили
и запускали авиамодели, играли в волейбол, футбол, занимались в фотокружке, читали, ходили в походы по лесу, купались). Было интересно и
познавательно. Со своими сверстниками летом занимались рыбалкой, часто
с гордостью приносили улов в виде плотвичек, окуней, а иногда сомят и
щук.
Однако частые выезды на Днепр, где мы жили и кушали в условиях,
далеких от домашних, имели свои последствия. Я с братом заболел
брюшным тифом, пришлось около месяца пролежать в инфекционной
больнице.
Среди моих сверстников, проживавших вблизи стройки и на стройке,
были подростки из семей инженерно-технических и управленческих
работников, как коренных киевлян, так и приезжих. Мы, бывшие крестьянские дети, отличались от них материальным обеспечением, воспитанием,
взглядами на жизнь и возможной перспективой. Все это порождало высокомерное отношение к нам, а у нас – настороженность, неприязнь и
стремление добиться превосходства или хотя бы равенства. Мы старались
превзойти их в играх, спорте, учебе. Это социальное неравенство было для
крестьянских детей стимулом роста в учебе, спорте и во всем.
Одним из наших развлечений являлось кино, в те годы еще в основном немое. Звуковое только-только появлялось на экранах. Для показа
картин рабочим-строителям приезжала кинопередвижка. Это был обычный
кинопроектор с ручным приводом и набором круглых металлических коробок
с кинопленкой. На стену столовой вешали экран, у противоположной стены
на возвышении “стол на стол” устанавливали аппарат, подключали его к
электросети и вручную прокручивали пленку. Всю эту работу выполняли
мы, мальчишки, за что нам бесплатно разрешали одновременно смотреть
фильм. После прокрученной части необходимо было произвести замену на
следующую. Всю эту работу выполнял киномеханик, возникал вынужденный
перерыв в демонстрации фильма.
Особой удалью мальчишек считалось пройти “зайцем” на вечерний
сеанс в открытые летние кинотеатры, преодолевая высокие заборы и
бдительность контролеров. Демонстрировались фильмы “Чапаев”, “Щорс”,
“Свадьба в Малиновке”, “Огни большого города” и многие другие.
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Иногда, заработав деньги, посещали цирк. Перед входом немцев в
г. Киев в 1941 г. здание Киевского цирка на ул. Карла Маркса было взорвано, как и многие здания, особенно на Крещатике.
Помимо посещения кино, мы, пацаны, больше из-за желания обойти
строгих стражей, чем любви к искусству, проникали в театр оперы и балета,
здание которого находилось рядом с ул. Лысенко, местом нашего проживания. Меня поражали декорации, костюмы артистов, но содержание я мало
понимал, а музыку совсем не воспринимал. Мы, забравшись на галерку,
смотрели один–два акта и уходили, так как все происходящее не вызывало
интереса. Ставили классические спектакли: “Лебединое озеро”, “Запорожец
за Дунаем”, “Князь Игорь”, “Пиковая дама” и др.
Через некоторое время в общежитии для нашей семьи выделили отдельную комнату, где можно было спокойно готовить уроки, отдыхать,
выполнять различную домашнюю работу.
После возвращения из детдома, где я окончил 4-й класс, требования
киевской школы в 5-м классе оказались для меня неодолимы, уже в начале
учебного года пошли плохие оценки.
Не было у меня хорошего наставника, многое из прошлой программы я
не усвоил, переспросить у учителя или соучеников стеснялся. Меня перевели
опять в четвертый класс.
Более осознанно и с интересом я занимался с 7-го класса, начал больше читать художественную литературу, особенно приключенческую, как
украинскую, так и русскую. Читал вечерами, а иногда и ночью, чем вызывал
недовольство домашних.
Преподаватель русского языка и литературы Елена Николаевна Чернова
привила нам любовь к произведениям русской и зарубежной классики,
особенно к творчеству А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, М. Ю. Лермонтова,
Л. Н. Толстого и других. А образность и доходчивость преподавания географии учителя Комарецкого Павла Андреевича я вспоминаю и сегодня. Эти
педагоги были истинными интеллигентами и моими любимцами.
Вскоре я познакомился с одноклассником и соседом Ромой Завистовским. Его отец был врачом, в 30-х гг. ХХ в. репрессирован, мама и
тетя – медицинские сестры, сестра Ира училась в Киевском университете.
Помимо школьных занятий, много времени мы проводили вместе, часто
бывал у них в доме, где была небольшая библиотека, и мне разрешали
листать и читать кое-какие книги. В книге “История Украины” я впервые
увидел картину Репина “Запорожцы пишут письмо турецкому султану” и
прочел это письмо. Полагаю, что это было начало проявления интереса к
истории. Были и другие книги, которые вызывали у меня интерес не только
иллюстрациями, но и содержанием.
Шел 1937 г. Завершилась стройка дома. Но не успели его заселить, как
начались повальные аресты, ежедневно кого-то ночью увозили, кто-то не
возвращался с работы. Все притихли и молчали. Аресты коснулись в основном руководящих кадров, военных, инженерно-технических работников,
paбочий класс выполнял обыденную работу. Люди жили в напряжении и
страхе, чего-то ждали. Мы были убеждены, что забирают врагов народа,
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троцкистов, шпионов. Ежедневно заглядывали на первые страницы газет
и слушали радио – кого опять арестовали?
К детям пострадавших родителей относились настороженно, с жалостью.
В школе каких-либо ограничений либо неприязни к ним я не замечал.
Сестра Лида в 1937 г. вышла замуж, молодожены сняли квартиру на
окраине города. Отец завел знакомство с председателем рабочего комитета
стройки. Путем мелких подношений, “магарычей”, мелкого подхалимажа
добился назначения на другую работу – заведующим конным двором. В то
время большинство мелкотоннажных перевозок производилось гужевым
(конным) транспортом; эту работу осуществлял конный двор, насчитывавший около двух десятков лошадей, со всем необходимым для перевозок
инвентарем. В этой связи семья переехала на окраину города, здесь же,
на конном дворе, в районе Соломенки, мы поселились в небольшом, на
две комнаты, домишке. Мы, дети, Маша, Толя и я посещали школу в
центре города. Я по-прежнему много читал, посещал секцию плавания и
гребли, учился значительно лучше, больше всего мне нравились русская и
украинская литература, математика и география. Это была учеба в 8-м и
9-м классе. Мы с братом по-прежнему старались где-нибудь подработать. Я
мечтал после десятилетки поступить на радиофакультет политехнического
института. В 1941 г. после окончания 9-го класса мы с братом поступили
на время летних каникул на работу в Киевский рыбный комбинат. Таскали
ящики, бочки с рыбой, разгружали вагоны, загружали коптильный цех,
машины, прибывающие за продукцией. От работы, физической усталости,
были довольны. Я планировал на заработанные деньги приобрести
костюм.

Начало войны
Но... было воскресное утро 22 июня 1941 г. Первые бомбы с вражеских
самолетов впервые упали на Киевский рыбокомбинат.
Уже в середине июля тысячи юношей допризывного возраста по
повестке военкомата были собраны в колонны и в пешем строю отправились на восток. Так государство пыталось сохранить людские резервы
начавшейся Великой Отечественной войны. Брат Толя ушел в другой
колонне раньше.
Первые дни нашего шествия в общей массе движущихся на восток
машин, повозок с домашним скарбом проходили бодро, хотя без особого
энтузиазма. На восток двигались железнодорожные эшелоны, груженные
станками, оборудованием, различным скарбом фабрик, учреждений, заводов
и массой людей. Через две–три недели наша пешая команда в связи с
начавшимся дождем разместилась на попутном товарном составе. В первые
дни настроение участников марша было бодрое, пели строевые песни с
надеждой, что нас скоро призовут в армию. Но с наступлением трудностей
нашего похода и невеселых сводок с фронтов настроение ухудшилось.
Иногда утром не досчитывались своих попутчиков, они ночью куда-то
исчезали. Предполагаю, что их арестовывали за пораженческие разговоры.
Мы шли вперед на восток с надеждой на достойное пристанище и отдых.
В августе 1941 г. мы прибыли в г. Сталино (Донецк), а затем в небольшой
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городок Волноваху. Нам, уже как эвакуированным, военкомат предложил выбор работ: в шахту добывать уголь или в колхоз. Я выбрал работу в чистом
поле. В колхозе “Коммунар” села Красновка я проработал до октября, наши
войска отступали, о нас, прибывшей в этот колхоз молодежи, никто не беспокоился, началась эвакуация колхозного скота, некоторых жителей. Своим
ходом я и мои товарищи добрались до ближайшей станции и, повинуясь
общему паническому настроению, на попутных товарных вагонах двинулись
к Ростову-на-Дону.
У меня не было никаких вещей, тем более денег. Средства на пропитание добывали кратковременной работой. На попутных товарных вагонах
добрались до Грозного, а затем до Махачкалы. В военкоматах никто с нами
не хотел разговаривать. В поисках пристанища, тепла и жилья мы пытались
добраться в Баку. На всем нашем пути на восток двигались сотни тысяч
беженцев, повсюду неустроенность, поиски пищи, уюта, какой-нибудь работы. Кругом грязь, антисанитария, нас заедали вши.
На станции Дербент, на полпути от Махачкалы до Баку, всех, у кого не
было пропуска, задержали, в том числе и меня. Задержанных отправляли обратно, возвращаясь, группа таких же, как и я, оказались в г. Армавире. Здесь
военкомат направил нас на строительство оборонительных сооружений
(окопы, противотанковые рвы, ДЗОТы), прикомандировав нас для жилья
и питания к одному из колхозов. Я, как и мои товарищи по несчастью,
работали по 12–14 часов, рыли землю. Была крыша над головой и сносное
питание. Стоял ноябрь 1941 г., было холодно, мы долго не могли очиститься
от вшей, которые нас очень донимали.
Среди многих товарищей по тому времени был мой сверстник Гальчевский Леонид, житель Киева, проживавший на Караваевых дачах. Один из
немногих прошедших войну, оставшийся в живых, с которым я поддерживал
связь в послевоенном Киеве.
Закончив строительство, нас перевели на вывозку на железнодорожную
станцию запасов колхозного зерна. Вот здесь мне пригодились полученные
уроки обращения с лошадьми и умение ими управлять.
Была осень 1941 г., наступили холодные дни, я был в одном костюме,
затем случайно нашел старый красноармейский утепленный шлем, а затем
приобрел ватник. Из-за отсутствия работ по оборонительным сооружениям
нас, в том числе и меня, определили в колхоз им. Калинина в село Маломино
Успенского района Краснодарского края. Я жил в семье Шаровой Александры Ивановны вместе с ее двумя сыновьями моего возраста. Хозяйка
была очень доброй и внимательной. Работал в колхозе, на лошадях подвозил
горючее, разные грузы, затем прицепщиком на тракторе, на уборке урожая,
а также молотобойцем в сельской кузнице. Колхоз выделял хозяйке, где
я жил, продукты питания, а выработанные мною трудодни записывал на
счет Шаровой А. И.
Весной 1942 г. меня, в числе других сверстников, вызвали в райвоенкомат для освидетельствования о возможности призыва в Красную армию.
Из-за близорукости, выявленной еще в 8-м классе, мне вручили “белый
билет”, где указано: “Не годен к строевой службе в мирное время, ограниченно годен в военное время”.
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Война продолжалась, шло отступление Красной армии, призвали в армию моих одногодков, я остался работать в колхозе.

Оккупация
Среди лета территория района была занята немецкими войсками.
Неопределенность моего пребывания в бывшем колхозе вынуждала искать
выход из сложившейся обстановки.
Я решил возвратиться к семье, в г. Киев. Не совсем представляя сложность обстановки и не зная оккупационных порядков на занятой немцами
территории, на различных попутных поездах с горем и страхом, всевозможными ухищрениями и в обход полицаев я приехал в Киев. Родителей в
Киеве не было, со слов соседей узнал, что они выехали в село по месту
прежнего проживания. Я их застал в очень стесненных обстоятельствах, все
разместились в одной комнате, наступила осень 1942 г., не было никаких
запасов продовольствия, обычной для сельчан живности. Родители брали в
сохранившемся “колхозе” под будущий заработок зерно (ячмень, гречиху и
пр.), меняли на скудную одежду другие продукты. Отец, сестра Лида, брат
Анатолий и я работали в колхозе, сестра Маша умела шить на швейной
машинке и брала заказы по перешиву старой одежды с оплатой продуктами
питания; весной 1943 г. родители выменяли на оставшуюся одежду корову,
что было для нас спасением от голодного существования.
Еще одним несчастьем была конфискация у населения скота. Забирали
свиней, кур, овец, коров. Такое чуть не постигло нашу семью. Вот эту корову, кормилицу семьи, у нас пытались забрать. Только благодаря слезам
мамы и сестры Лиды, которые почти на коленях упросили старосту села,
корову нам вернули. В этот период было несколько попыток угона, меня
и моего брата, на работу в Германию, но каждый раз, не без риска для
жизни, удавалось бежать.
Жизнь на оккупированной территории во многом зависела от местной
администрации, назначаемой оккупационными войсками. Староста села и
его приспешники решали, у кого реквизировать скот для немецкой армии,
из каких семей забирать молодежь для работы в Германии, кого и куда
направлять на общественные работы, кого подозревать в противодействиях
оккупационным силам. Они вершили все дела и учиняли расправу силами
полиции.
О событиях на фронте узнавали от случайных источников, кто-то
откуда-то вернулся, где-то находили листовку и пр. Радиоприемники были
изъяты, чтение листовок запрещалось, связь с партизанами наказывалась
расстрелом.
Население находилось в ожидании прихода Красной армии. Были
отдельные граждане, ушедшие на службу к оккупантам. К ним относились
настороженно и с подозрением.
Угон молодежи на работу в Германию происходил по разнарядке
районной комендатуры. Староста составлял списки и по ним отправлял
людей в районный пункт сбора, из которого я поздно вечером однажды
пытался бежать, но неудачно. Часовой заметил, как я выскочил из окна,
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открыл стрельбу, меня поймали, водворили обратно в здание после нескольких ударов шомполом. На следующий день по пути колонны на станцию в
одном из сел я все же обманул бдительность конвоиров и сумел ускользнуть,
спрятавшись в одном из домов. Охраняли здание, где нас собрали, и конвоировали в пути латвийские наемники, которых все ненавидели за измену
и жестокость.
Из всех собранных для отправки убегали около четверти, увозили тех,
кто проявлял беспрекословную покорность. К тому же многое зависело
от охраны и конвоиров, местные полицейские в этом деле не проявляли
особого рвения, что облегчало побеги. Через некоторое время, около года,
некоторым из угнанных удалось вернуться домой. Они работали на заводах
и стройках Германии. На них страшно было смотреть: изможденные, глубокие дистрофики, кости, обтянутые кожей, к тому же еще больные.
В первые годы оккупации власти сохранили колхозы, так как из
общественного хозяйства проще было забирать продукцию, не преодолевая
сопротивления населения. Но там, где это проявлялось, проводились жесткие меры подавления. За счет населения существовали проходившие в
окрестностях группы партизан. Получался двойной ущерб: забирали как
немцы, так и партизаны. Однако случаев грабежей и бандитизма не было.
Большой проблемой было приобретение соли, мыла, керосина. Спички
заменили кресала, которые мы изготовляли в кузнице. Вместо керосина у
немцев доставали бензин и после смешивания его с солью использовали
в лампах. Шла меновая торговля, хотя поездки в город были сопряжены
с риском конфискации товара полицейскими. Местным умельцам удалось
запустить паровой двигатель колхозной электростанции, появился электрический свет.
Имея некоторые навыки в кузнечном и слесарном деле, мы с братом
занялись литьем из дюралюминия из останков сбитого самолета обычных
ложек, небольших тарелочек, которые после обработки Лида меняла на
продукты питания.

Фронт
В сентябре 1943 г. нашу территорию освободили войска Советской Армии, и мы, все трое, отец, брат и я, в одночасье были призваны в действующую армию. В ноябре, в своей домашней одежде с винтовкой и вещевыми
мешками за плечами, я с братом шагал с боями на запад в составе противотанкового орудийного расчета солдатами 4-го стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии. Несмотря на близорукость, я был назначен
наводчиком 45-миллиметровой противотанковой пушки. Обучение было
кратким. Таким, как я, новобранцам показали и рассказали, что такое наше
орудие, как готовиться к бою, как заряжать, наводить на цель, как стрелять,
как окапываться – и в бой. Через неделю мне пришлось уже стрелять по
огневым точкам противника, а через месяц – по немецким танкам.
Во время призыва отцу было 48 лет. Его определили в другой полк.
В один из периодов небольшого затишья в наступлении, когда наш орудийный расчет сооружал огневую позицию, нас посетило начальство.
После расспросов, как служба, настроение и прочее, задали вопрос, где
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служит отец? Узнав, что он в одном из полков нашей дивизии, последовало
указание воссоединить семью, так как мы с братом были в одном орудийном
расчете, и отца через некоторое время перевели в противотанковую батарею
подвозчиком снарядов; в этом подразделении он закончил войну.
Питание солдат было однообразно. Какие деликатесы и блюда можно
было приготовить во время боев в солдатской походной кухне? Супы да
каши с консервами, если последние были. Эту пищу необходимо еще было
доставить солдатам в окопы под огнем противника. Завтрак, а другой раз
обед вместе с ужином приносили в заплечных термосах в темное время
суток. Немцы старались засечь и минометным или артиллерийским огнем
уничтожить кухню. С питанием лучше было в наступлении, оперативно
шла доставка, да и лучше было качество. Сказывалась возможность с наступлением пополнить запасы продуктов за счет овощей и мяса. В населенных
пунктах, селах, конечно, жители рады были поделиться с солдатами скудной
домашней снедью.
Какое-либо мародерство со стороны солдат строго пресекалось. В
городах первые эшелоны наступающих пользовались трофеями из занятых
складов.
Война – это громаднейшее физическое и моральное напряжение,
которое настраивает на необходимость не только выжить и победить, но и
повседневно, независимо от времени суток, погоды, душевного состояния,
условий, находить выход из создавшейся обстановки. Недаром бытовало
выражение: “солдатская находчивость”.
Трудности и сложные условия можно было преодолеть только сообща,
успех и победа достигались трудом общих усилий, а не одиночек, надежностью товарищей и взаимовыручкой. Беспечности и лени война не прощала,
также как и мародерства, ни по отношению к своим, ни по отношению к
противникам.
Большое значение имел боевой опыт. У опытных солдат было золотое
правило: не ленись копать, чем глубже окоп, тем больше шансов остаться в
живых. В один из боев, рядом, в 100–150 метрах от нашей пушки, соорудили
огневую позицию бойцы другого расчета нашей батареи, на них вышли танки противника. Орудие обслуживал весь расчет. Наши выстрелы по танкам
не причинили вреда противнику. Один из немецких танков остановился и
произвел три выстрела по позиции соседней пушки, в результате весь расчет
погиб, орудие было разбито. Впоследствии артиллеристы при танковых атаках оставляли у пушки только наводчика и заряжающего, остальные ждали в
окопе. Именно поэтому наш командир орудийного расчета сержант Бондарь
Николай (впоследствии Герой Советского Союза, который проживал в Киевской области, мы с ним переписывались долгие годы), во время возможной
танковой атаки немцев устраивал свой окоп в полный рост в 40–50 метрах
от огневой позиции орудия, откуда он командовал.
5 февраля 1944 г. брат Толя был ранен, а на следующий день, 6 февраля, в бою с танками и наступающей за ними пехотой пуля немецкого
автоматчика угодила мне в левый лучезапястный сустав. Из полкового
медицинского пункта меня в числе других раненых доставили в полевой
госпиталь в г. Ровно.

“УСНА ІСТОРІЯ” ВІЙНИ

507

Наступление войск всегда приводило к значительному потоку раненых,
которых необходимо было размещать и оказывать квалифицированную
помощь.
Полевой госпиталь размещался в какой-то школе, где наспех были
установлены двухъярусные трофейные немецкие кровати с соломенными
матрацами и такими же подушками. Раненых было много. Мне произвели
смену повязки, наложили гипсовую лангету, ввели противостолбнячную
сыворотку и уложили в постель. После окопной неустроенности, многодневной бессонницы и усталости я проспал почти сутки.
Через недели две меня в числе других раненых перевели в госпиталь
г. Житомир. Рана моя в области левого лучезапястного сустава была определена как легкая, без повреждения костей, и вскоре зажила. Однако боли
ограничивали движения, и стойко держался отек. Все лечение направлялось
на разработку движения в суставе. Слава Богу, все завершилось благополучно, хотя остаточные последствия оставались еще долго. В начале апреля
меня выписали для дальнейшего прохождения воинской службы.
В пункте сбора выписанных из различных госпиталей мне в числе
других солдат предложили учебу на курсах по подготовке санитарных
инструкторов. Это была “отсрочка” от направления на фронт. Курсы
размещались в том же городе, учеба шла по ускоренной двухмесячной (в
обычных условиях шесть) программе по 12–14 часов в день. Нас готовили
для выноса раненых из поля боя, оказания первой доврачебной помощи,
для проведения простых противоэпидемических мероприятий и обучения
гигиеническим навыкам личного состава. Все это сопровождалось постоянными полевыми учениями.
В апреле я получил письмо от мамы с извещением о гибели на фронте
брата Анатолия. Печальное известие очень угнетало, но подобные извещения
не обошли и моих товарищей по учебе.
По завершению учебы мне присвоили звание старшины медицинской
службы и направили в распоряжение начальника медицинской службы
127-й гвардейской дивизии. Начальник службы направил меня в 22-ю отдельную роту разведки в качестве санинструктора на место выбывшего
по ранению. Через два–три месяца, после выздоровления, прежний санинструктор возвратился, и меня определили в медико-санитарную часть
349-го тяжелого самоходного артиллерийского полка. В составе полка был
ряд механизированных подразделений, в том числе наше медицинское,
оснащенное санитарным автомобилем.
Санинструкторы в наступательных боях располагались вместе с автоматчиками на броне самоходных установок. Будучи в этой части, я получил
извещение от товарищей о моем награждении медалью “За отвагу”. Через
некоторое время меня вновь наградили медалью “За отвагу”, а в апреле
1945 г. – орденом Красной Звезды.
В ходе боевых действий прошел Польшу, Германию, а по окончании
войны, в мае 1945 г., нашу часть перебросили в Чехословакию, затем в
Австрию и опять в Германию.
В январе 1945 г. наша часть в составе других подразделений перешла
границу Германии. Мы увидели весьма обустроенные, аккуратные, обеспе-
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ченные, но покинутые жителями дома. Бродили голодные не доеные
коровы. В оставленных домах увидели хорошую обстановку, разнообразное
убранство, инвентарь и кладовки с обилием различных домашних консервированных мясных, овощных и фруктовых заготовок. Конечно, сначала
с осторожностью, а затем смелее, солдаты начали употреблять эти продукты. Полевая кухня в это время нас не удовлетворяла. Но была одна
проблема – как удержать солдат от употребления суррогатного спирта?
У не выдержавших искушение возникали тяжелые отравления, многие из
отравленных потом ослепли. Были и смертельные исходы. В глубоком тылу
оборудовали специальные госпитали для таких военнослужащих.
После увиденного достатка в немецких домах, а также в Чехословакии
и Австрии, миф, созданный советской пропагандой о нищенской жизни
пролетариев Запада, развеялся.
В конце войны и первые послевоенные месяцы военнослужащим
разрешалось отправлять из Германии одну посылку в месяц. Отправляли
в основном одежду, взятую из оставленных жителями домов. Эти посылки
тщательно проверялись, также как и все письма с войны на протяжении всей
службы. Солдаты боялись лишней писанины, тем более что ужесточились
действия спецслужбы.
После капитуляции Японии из армии начали увольнять лиц рядового
и сержантского состава старших возрастов. В воинских частях по неизвестным нам мотивам арестовывали некоторых военнослужащих. В конце
1946 г. из оккупационных войск Германии выводили на территорию
Союза “ненадежных” военнослужащих, которые до призыва находились
на оккупированной территории. Вывозили не в лучшие места. В числе
других тысяч наш эшелон отправили в Заполярье в г. Кандалакшу, вблизи
г. Беломорска Мурманской области. Полярная ночь, мороз, ветер, громадные
казармы, полевые учения на лыжах с ночевками в лесу. Мы, привыкшие к
условиям европейского климата, хорошему питанию, вновь почувствовали
все тяготы и лишения военных лет. Особенно в части питания. Не было
свежих овощей, мясных и молочных продуктов. Все консервированное:
сухие картофель, капуста, лук, морковь, свекла и мороженая рыба треска,
из круп – перловка. Среди личного состава появилась цинга и туберкулез
среди вновь призванных. От цинги старались избавиться, принимая настой
хвои. Прежде чем сесть за стол в столовой, необходимо выпить стакан
этого настоя.
Солдаты-фронтовики относились к вновь призванным с пониманием,
каких-либо конфликтов не возникало, тем более что молодежь относилась
к фронтовикам с уважением.
Мы знали, что скоро наступит срок нашей демобилизации. Наши
надежды вскоре оправдались. В начале 1947 г. вышел Указ Верховного
Совета СССР о демобилизации лиц рядового и сержантского состава моего
возраста. Для меня закончилась служба в армии.

На распутье
В марте 1947 г. я приехал в Киев. В городе полно демобилизованных,
нищих, инвалидов войны, промышляющих, кто чем может, разруха; на
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вокзале скопление разномастной публики, мешочников, завшивленность,
антисанитария, пункты питания, отпускающие военным пишу и продукты по
талонам или по продовольственному аттестату. В районе вокзала действуют
бесплатные санитарно-пропускные пункты, в которых проводят дезинфекцию одежды, стрижку и помывку некоторых граждан.
Одиночные трамваи переполнены, на некоторых улицах, где дома были
разрушены войной, груды кирпича, но тротуары и проезжая часть улиц уже
были расчищены.
В городе продукты питания отпускались по карточкам, на улицах шла
торговля, продавали все – одежду, посуду, книги, готовые продукты, всякую
всячину. Самые большие торжища “Подол”, “Евбаз”, “Владимирский” и подобные им находились в различных частях города. Здесь было скопление
ларьков, палаток, тележек, различных ящиков, где торговали всем, чем
возможно – от швейных иголок и лаврового листа до различной мебели,
ковров и скота. Здесь же было сосредоточение воров, мошенников, картежников и жуликов всех мастей, в том числе и бывшие фронтовики от
солдат до старших офицеров. Фронтовики были основной массой всего
населения и какими-либо особыми привилегиями не пользовались (да и
не все фронтовики поначалу знали свои привилегии). Их везде с охотой
брали на работу.
Главная забота в тех условиях – как выжить. Нас мало интересовала
политика. Все пережили горечь потери близких, лишения, ранения и
болезни, невзгоды немецкой оккупации. Экономическую информацию
получали через радио и газеты.
Родители после демобилизации отца в конце 1945 г. возвратились
обратно в Киев. Под жилье приспособили подсобное помещение одной
хозяйственной организации, куда отец устроился на работу. В этой “квартире” площадью 15–20 кв. м с крохотным коридором и печным отоплением
размещалось пять человек (папа, мама, Лида с сыном Леней, Маша и я,
демобилизовавшийся солдат). Ну, что же! В тесноте, да не в обиде!
Надо искать работу. В военкомате мне предложили сверхсрочную
службу, в отделении милиции – работу в органах, в райкоме комсомола –
рабочим в депо. В городе карточная система, средств нет. После некоторых
знакомств навестил Киевский рыбокомбинат. Меня без колебаний приняли:
демобилизованный солдат возвратился на довоенное место работы. И вот
я грузчик, или, как тогда называли, – чернорабочий. Ежедневно с 9.00 до
17.00 разгрузка вагонов-рефрижераторов со свежей рыбой, бочек и ящиков
с воблой, селедкой, хамсой и килькой, погрузка этой продукции в чаны,
выгрузка, а после переработки и затаривания укладка бочек и ящиков в
штабеля, а затем погрузка их на машины.
Первые недели работы физическая нагрузка очень сказывалась, сильно
уставал, но рядом со мной были такие же бывшие солдаты, на них приходилось равняться. Что же заставляло нас работать в этих условиях? Нужда!
Почти ежедневно, к концу рабочего дня, мы уносили с предприятия “шабашку” – 1–2 кг, а иногда и больше, рыбы, которую тут же, за проходной, продавали, часть приносили домой для питания семьи. Официальный заработок
составлял 800–900 рублей в месяц, неформальный – столько же.
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Вскоре отменили карточную систему, а затем вышел Указ Верховного
Совета СССР о привлечении к уголовной ответственности за мелкие хищения. Рисковать не хотелось, и я уволился. В сентябре 1947 г. под влиянием
сестры Маши поступил в фельдшерско-акушерскую школу МПС. Стипендия
была мизерной, семья материально очень нуждалась, меня отец оформил
сторожем в организацию, где сам работал. Мне, имевшему общую и первичную медицинскую подготовку, учеба давалась легко. Был избран секретарем
комсомольской организации школы. Потом все чаще стал задумываться,
что в будущем даст образование среднего медработника?
В начале 1948 г. я встретил бывшего в довоенные годы моего учителя
математики. Как обычно, последовали вопросы о военных годах, чем занят
сейчас и какие намерения? Мои ответы разочаровали его. “Пойдем со
мной”, – сказал он. Мы пошли к директору вечерней школы, его приятелю,
который принял меня в 10-й класс. Я стал заниматься в вечерней школе
и продолжал обучение на втором курсе медицинского училища. Ученики
вечерней школы в основном были моего возраста, некоторые прошли
войну, уровень подготовки и общего развития был зачастую выше, чем у
студентов медицинского училища, набранных преимущественно из сельской
местности. Нагрузка двух учебных заведений была большая, за прошедшие
годы я многое из когда-то пройденного забыл, приходилось много читать,
больше уделять внимания общеобразовательной школьной программе,
памятуя, что необходимо сдавать вступительные экзамены в вуз. Для
себя поставил цель – поступить в медицинский институт. В течение лета
1948 г. я закончил второй курс медицинского училища, 10-й класс вечерней
школы и поступил в Киевский медицинский институт, сдав за это время
26 экзаменов. К фронтовикам экзаменаторы относились снисходительно.
Два–три вопроса про войну, один по существу предмета экзамена. Первая
цель достигнута.
Материальное положение семьи было незавидное. Наше жилье находилось на окраине города с названием “Соломенка”, двор примыкал к старому
кладбищу с богатой растительностью по обочинам. Переезжая из села в город, родители привели корову, молоко которой было для семьи спасением.
Были условия для выращивания, заготовки и хранения овощей. Маша
работала медсестрой в поликлинике. Через некоторое время, благодаря
находчивости и знакомству отца, а также взятке, удалось получить другую
комнату в старом доме того же двора, а Лида осталась в прежней комнате.
Она также работала на рыбокомбинате, Леня поступил в ПТУ, а затем в
техникум.

Студенческие годы
Я быстро освоился в студенческом коллективе. Будучи в армии и
обучаясь на курсах санитарных инструкторов, а затем в медицинском
училище, я знал основы анатомии, латыни, фармакологии, диагностики,
десмургии, имел практические навыки в выполнении различных медицинских процедур и манипуляций, подход к больным меня не смущал. Поэтому
первый и второй годы обучения в медицинском институте мне давались
сравнительно легко.
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Приходилось нажимать на познание общественных наук: философии,
истории партии, политической экономии, физико-коллоидной химии,
английского языка и пр.
Учебная база института, на мой взгляд, была хорошей. Медицинский
институт выделился когда-то из Киевского университета, куда входил как
факультет. Здания кафедр и лабораторий были фундаментальны, клиники
размещались в лучших больницах города. Богатая библиотека позволяла
самостоятельно работать. Лекции читались лучшими профессорами медицины: академик Стражеско (терапия), Иванов (терапия), Маньковский
(нервные болезни), Крымов (хирургия), Громашевский (эпидемиология),
Фролькис (патологическая физиология), профессор Лурье (акушерство
и гинекология), Слоним (хирургия), профессор Зюков (инфекционные
болезни) и ряд других. Мы навсегда запомнили и руководствовались в
работе наставлениями профессора Лурье: “Во всех сложных случаях, прежде
чем что-то предпринять, – сядь и подумай”, “Если врачу позвонил больной,
независимо от времени суток, и он снял трубку, то вся юридическая ответственность за принятые или непринятые действия ложится на него”.
Наши профессора, ассистенты не только учили нас хорошо диагностировать и умело применять познания на практике, но и нравственности, уважению к пациенту, любви к избранному делу. В силу этого сообщения радио
и газет о “деле врачей” студентами было принято с настороженностью.
Мало кто верил, чтобы врач, независимо от звания, мог умышленно вредить. В нашей группе два приятеля, Виктор Гончарук и Апполон Белоусов,
хорошие парни, юмористы, в этой связи говорили: “Видно, следователи
очень крепко зажали в дверях пальцы арестованных, раз они во всем
признались”. Многие студенты были участниками Отечественной войны,
с определенным жизненным опытом, к государственной пропаганде относились с большим недоверием. Это недоверие укреплялось в ходе обучения.
Так, однажды, после окончания лекции одного из доцентов (Деревинский)
по курсу “основы марксизма-ленинизма”, где речь шла об индустриализации
и коллективизации как основах экономического развития СССР лектору
студенты задали вопрос: “Чем объясните голод на Украине в 1933 г.?”. На
что последовал ответ-вопрос: “Где вы об этом читали?”.
С первого курса и в последующие студенческие годы я избирался
секретарем комсомольской организации курса, а затем в состав комитета
комсомола института. Общественная работа отнимала немало времени,
приходилось много общаться с сокурсниками, деканатом, профсоюзом и
т. д. Все это развивало навыки работы с людьми, помогало вырабатывать
и осваивать формы и методы воздействия на коллектив, учило налаживать
контакты с руководством на уровне различных рангов института.
На нашем курсе было примерно 15 студентов – участников Отечественной
войны, мои ровесники и старше. Большинство из них хорошо успевали и
вели общественную работу. Учеба, общественная работа и поиск средств на
жизнь не заслоняли другие интересы. Мы все были молоды, нам необходимо
было общение друг с другом и, конечно же, с девушками. Выбор был широкий и на курсе, и за его пределами.
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Посещали кино, театры, концерты симфонической музыки; некоторые из
нас принимали участие в художественной самодеятельности и спортивных
секциях института. Изредка организовывали совместные застолья, иногда
профком института находил путевки в дома отдыха.
После третьего курса летом, во время каникул, я и трое моих товарищей
по курсу работали пионервожатыми в детском пионерском лагере в
пос. Ирпень. Это было и отдыхом, и работой, давшей нам прибавку к студенческой стипендии.
Все мы, студенты, приглядывались друг к другу, выясняли симпатии,
склонности, выбирали себе друзей, как в своей группе, так и на курсе. Не
сразу, постепенно, каждый находил себе подходящую половину. Среди
других в нашей группе появилась скромная, сдержанная, с рдеющими
щеками и настороженным взглядом девушка – Нэра Калачева, которая
вот уже более 50 лет как стала моей женой. Конечно, не сразу! Мы долго
притирались друг к друту, а в 1953 году, после окончания 4-го курса, поженились. К этому времени я уже получал Сталинскую стипендию, 780 рублей, плюс к этому 300 рублей за работу отраслевого секретаря комитета
комсомола института. Жили мы у родителей жены. Отношения с родителями были хорошими, но всегда чувствовалось, что кем-то принят, как
выражаются на Украине, нахожусь в “примаках”.
На комиссии по распределению выпускников меня рекомендовали кандидатом в аспирантуру на кафедру терапии, мои помыслы были о хирургии.
Возникал вопрос, на какие средства и где жить? На зарплату аспиранта и молодого врача без квартиры в Киеве будешь влачить жалкое существование.
В 1955 г., получив дипломы об окончании института, мы решили уехать
на работу на целину, чтобы самостоятельно, независимо от кого-то, устраивать свою жизнь и становиться специалистами. Шестой год обучения в
интернатуре я посвятил хирургии, Нэра – терапии. Упаковав чемоданы с
пожитками и книгами, в августе 1955 г. мы приехали в г. Акмолинск. [...]
Родинний архів. Автограф.
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“ОЗЕРНЯНСЬКИЙ АРХІВ” – НОВІ ДЖЕРЕЛА
ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО РУХУ ОПОРУ
Поповнення джерельної бази історії Українських визвольних змагань
середини ХХ ст. є на сьогодні одним із пріоритетних завдань архівістів та
археографів. Перші всіма доступними засобами намагаються залучити до
архівів нові джерела про діяльність Української повстанської армії шляхом
збирання “усної історії” – спогадів та свідчень очевидців тогочасних подій,
учасників бойової активності УПА. Археографи докладають зусиль до
оприлюднення всіх відомих документів як у рамках видавничої програми
“Літопис УПА”, яка нині діє не тільки за кордоном, але й в Україні (вийшли
друком уже 5 томів нової серії “Літопису”, де опубліковано документи найрізноманітнішого змісту), так і окремими публікаціями. Нарешті, завдяки
діяльності робочої групи Урядової комісії з розслідування діяльності
ОУН–УПА побачили світ історичні нариси відомого дослідника історії ОУН
А. Кентія, докладний опис документів про діяльність УПА з Державного
архіву СБУ, довідник про архівні фонди з історії УПА. Опубліковано
також аналітичні матеріали з оцінкою діяльності УПА, написані керівником
згаданої робочої групи С. Кульчицьким.
На тлі такої, здавалося б, широкої інформованості про наявні фонди,
колекції та окремі документи, що вийшли із середовища УПА або відбивають її діяльність, справжньою сенсацією стало віднайдення в с. Озерна
Зборівського району Тернопільської області бідона з документами українського руху Опору. Ця, без перебільшення, непересічна подія сталась у
травні 2004 р., коли 76-річний мешканець села Софрон Кутний, призначений
повстанцями ще в 1950-х рр. зберігачем безцінного архіву, прийняв рішення
розповісти односельчанам про місце зберігання довірених йому історичних
документів.
Після того, як бідон з архівними документами було викопано, розгорілася дискусія щодо подальшої долі віднайденого архіву. На щастя,
врешті було прийнято абсолютно правильне рішення, і у вересні 2004 р.
депутат Верховної Ради України 2-го скликання Андрій Зарудний, до рук
якого мешканці с. Озерна віддали архів, передав безцінні документи до
Державного архіву Тернопільської області. Завдяки самовідданій праці
архівістів, передусім директора архіву Богдана Хаварівського, документи,
що знаходились у критичному фізичному стані після майже 50-річного
перебування під землею, були описані, сформовані у справи, і нині є фондом
Р–3472 держархіву області, доступним для широкого загалу. Таким чином
“Озернянський архів” було вдруге врятовано для історії – завдяки свідомості
пана Зарудного та працівникам державного архіву.
Редакційна колегія журналу “Архіви України” з огляду на надзвичайну
інформативну місткість, унікальність та історичну вагу “Озернянського
архіву” вважає за потрібне оприлюднити у своєму спеціальному числі пов© Г. Папакін, 2005
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ний опис згаданої колекції. Особливе
значення “Озернянського архіву” полягає насамперед у тому, що це – єдиний
цілісний комплекс документів УПА,
який дійшов до нас у тому самому вигляді, в якому він був сформований повстанцями. На відміну від усіх інших фондів УПА, можливо, більших за обсягом
й вагоміших за історичним значенням
та впливовістю інституцій, що створили
їх, він ніколи не був у руках працівників
радянських спецслужб. Завдяки цьому
він не зазнав вилучень, переформувань,
будь-якого стороннього втручання щодо
складу та змісту своїх документів.
Практика залишення документів на
Софрон Кутний
зберігання в бідонах, у земляних схо(народився 12.05.1928), мешканець ванках була традиційно вимушеною для
с. Озерна Зборівського р-ну
діловодно-архівних служб УПА, адже
Тернопільської області.
вони не мали змоги завжди тримати
при собі досить великі поточні архіви.
Проте більшість таких схованок була розкрита радянськими спецслужбами
упродовж 1940–1950-х рр., потрапила до архівних служб МГБ/КГБ, і лише
згодом, у найкращому випадку, – до державних архівів. Слід зазначити, що
архівна історія, походження жодного з наявних у державних архівах фондів
УПА невідомі і ще не були предметом спеціального дослідження.
У місцевій пресі з’являлися публікації щодо інших аналогічних знахідок
документів, залишених УПА, проте ні одна з них так і не потрапила на державне зберігання. Оприлюдненою виявилася лише мізерна їх частина.
Таким чином, нині маємо унікальну архівну колекцію документів УПА
з первісним документним складом, що окреслені хронологічними рамками
1944–1949 рр. Отже, це документи тієї доби, коли УПА перейшла від
двофронтового протистояння нацистським і радянським загарбникам до
відкритої боротьби проти радянських окупантів та представників місцевої
комуністичної влади. Наявні в опису документи достеменно відтворюють
методи й тактику цієї боротьби, її агітаційно-пропагандистське забезпечення.
Серед документів “Озернянського архіву” – і свідчення про методи радянської боротьби з націоналістичним рухом Опору (масові депортації до
Сибіру, конфіскація збіжжя, бойові операції внутрішніх військ тощо). Підпільники уважно стежили за діями нової влади, складали аналітичні довідки
про структури, що боролися з ними, фіксували практично всі значні події
на Тернопільщині. Значну цінність становлять також вишкільні матеріали
УПА, хоча вони відомі з інших архівних фондів. Особливо слід відзначити
наявність у “Озернянському архіві” великої групи документів про полеглих
членів ОУН та бійців УПА – своєрідний мартиролог героїв та жертв руху
Опору, який, безперечно, стане в нагоді всім сучасним дослідникам Визвольних змагань середини ХХ ст.
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Проте, не слід забувати, що основним творцем віднайдених документів
були підрозділи Служби безпеки УПА, головним завданням яких стала
боротьба зі зрадництвом у власних лавах та з радянськими секретними
агентами. Зрозуміло, що вона велася з обох боків безпощадно, всіма доступними засобами, аж до фізичного знищення як розкритих агентів, так і
осіб, підозрюваних у цьому. Із суто моральних міркувань, а також згідно
із законодавством України, яке захищає право громадян на збереження в
таємниці інформації про особу й обмежує доступ до таких відомостей 75-річним терміном, у назвах справ “Озернянського архіву”, що є протоколами
дізнань, допитів, інформаціями про дії, вчинені працівниками СБ УПА
щодо виявлених агентів МГБ/МВС тощо, прізвища конкретних осіб не
називаються.
Опис фонду підготували Р. Лойко, Т. Малиніна-Базиляк, О. Клименко,
І. Проць, Б. Хаварівський.

Г. ПАПАКІН

КОЛЕКЦІЯ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ОУН–УПА
НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ
(Озернянський архів)
Ф О Н Д № Р-3472
ОПИС№1
Справ постійного зберігання
за 1944–1949 роки
№
з/п

Заголовок справи

Дата
документа

Кількість
документів

Кількість
аркушів

Примітка

1.

Протоколи дізнань осіб із
середовища цивільного
населення, підозрюваних
у співпраці з органами
міліції та державної
безпеки (Бережанський,
Білобожницький, Борщівський, Великобірківський,
Великодедеркальський,
Збаразький, Золотопотіцький, Почаївський райони).
Машинописи.

03 березня
1946 р.
13 лютого
1948 р.

9

42

Є внутрішній
опис

2.

Протоколи дізнань
виявлених агентів органів
міліції та державної безпеки зі середовища ОУН
(Бережанський,

10 грудня
1946 р.
14 червня
1947 р.

8

37

Є внутрішній
опис

516

№
з/п

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

Заголовок справи

Дата
документа

Кількість
документів

Кількість
аркушів

Примітка

Борщівський, Бучацький,
Великодедеркальський,
Золотопотіцький,
Коропецький, Товстенський райони).
Машинописи.
3.

Протоколи дізнань
виявлених агентів органів
міліції та державної
безпеки (Білобожницький,
Борщівський, Великодедеркальський, Заліщіцький, Збаразький,
Золотниківський, Пробіжнянський, Шумський
райони). Машинописи.

15 жовтня
1946 р.
10 лютого
1948

10

47

Є внутрішній
опис

4.

Протоколи дізнань
виявлених секретних
освідомлювачів органів
міліції та державної
безпеки із середовища ОУН
(Борщівський, Підгаєцький
райони). Машинописи.

01 вересня
1947 р.
25 лютого
1948

3

13

Є внутрішній
опис

5.

Протоколи дізнань
виявлених секретних
освідомлювачів органів
міліції та державної
безпеки із середовища
цивільного населення
(Білобожницький, Борщівський, Буданівський,
Великодедеркальський,
Заліщицький, Збаразький,
Золотопотіцький,
Золотниківський, Коропецький, Підгаєцький,
Скала-Подільський,
Товстенський, Чортківський
райони). Машинописи.

09 березня
1946 р.
13 квітня
1948

37

162

Є внутрішній
опис

6.

Протокол дізнання члена
ОУН М., підозрюваного
у співпраці з районним
органом міліції
(Підгаєцький район).
Машинопис.

06 березня
1947 р.

1

8

Є внутрішній
опис
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7.

Протокол дізнання затриманого бійця винищувального батальйону Ж.
(Білобожницький район).
Машинопис.

20 січня
1948 р.
24 січня
1948 р.

1

8

Є внутрішній
опис

8.

Протоколи допитів осіб
із середовища цивільного
населення, підозрюваних у
співпраці з органами міліції та державної безпеки
(Великобірківський,
Великодедеркальський,
Зборівський, Золотниківський, Козівський,
Микулинецький,
Новосільський, Підгаєцький, Шумський райони).
Машинописи.

23 січня
1946 р.
31 серпня
1948 р.

13

54

Є внутрішній
опис

9.

Протоколи допитів
виявлених агентів органів
міліції та державної безпеки
(Великоглибочецький, Зборівський, Золотниківський,
Лановецький, Підгаєцький,
Почаївський райони).
Машинописи.

20 серпня
1947 р.
23 січня
1948 р.

12

61

Є внутрішній
опис

10.

Протоколи допитів
виявлених секретних
освідомлювачів органів
міліції та державної
безпеки з середовища ОУН
(Бережанський, Золотниківський, Козівський,
Кременецький, Підгаєцький
райони). Машинописи.

12 червня
1947 р.
16 грудня
1948 р.

8

34

Є внутрішній
опис

11.

Протоколи допитів
виявлених секретних освідомлювачів органів міліції
та державної безпеки з
середовища цивільного
населення (Бережанський,
Болшовецький, Бучацький,
Великобірківський,
Великоглибочецький,
Великодедеркальський,

04 червня
1947 р.
13 вересня
1948 р.

28

125

Є внутрішній
опис

518

№
з/п

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

Заголовок справи

Дата
документа

Кількість
документів

Кількість
аркушів

Примітка

Вишнівецький, Зборівський, Золотниківський
райони). Том 1.
12.

Протоколи допитів
виявлених секретних
освідомлювачів органів
міліції та державної безпеки
з середовища цивільного
населення (Козівський,
Козлівський, Кременецький,
Лановецький, Новосільський, Підгаєцький,
Почаївський райони).
Том 2 (останній).

03 лютого
1947 р.
24 липня
1948 р.

28

116

Є внутрішній
опис

13.

Протоколи допитів
затриманих працівників
органів міліції та державної
безпеки (Зборівський,
Почаївський райони).
Машинописи.

29 грудня
1947 р.
13 березня
[1948 р.]

3

20

Є внутрішній
опис

14.

Протоколи допитів
затриманих бійців гарнізону
МВС, винищувальних
батальйонів, які брали
участь у бойових діях
проти повстанців
(Великобірківський,
Вишнівецький райони).
Машинописи.

15 лютого
1948 р.
10 березня
1948 р.

2

9

Є внутрішній
опис

15.

Протокол допиту симпатика
ОУН Б., підозрюваного у
співпраці з органами міліції
(Золотниківський район).
Машинопис.

21 вересня
1947 р.
18 вересня
1948 р.

1

7

Є внутрішній
опис

16.

Протоколи інформації
про осіб, запідозрених
у співпраці з органами
міліції та державної безпеки (Бучацький, Золотопотіцький райони).
Приєднано перелік осіб,
на яких вислано протоколи
за 1947, 1948 роки.
Машинописи.

26 вересня
1947 р.
23 січня
1948 р.

4

9

Є внутрішній
опис

519

ЗБРОЙНИЙ РУХ ОПОРУ

№
з/п

Заголовок справи

Дата
документа

Кількість
документів

Кількість
аркушів

Примітка

17.

Протоколи скликань,
засідань, повідомлення
засідання Теренового організаційного Суду із питань
винесення покарань членам
ОУН–УПА за порушення
засад організації (смт Микулинці, с. Почаїв) за 1947–
1948 роки. Машинописи.

18 грудня
1947 р.
26 грудня
1948 р.

6

6

18.

Протоколи розстрілу
осіб, які сприяли органам
радянської влади у боротьбі
з українськими повстанцями (Білобожницький,
Буданівський, Бучацький,
Золотопотіцький райони). Машинописи.

14 травня
1946 р.
09 серпня
1947 р.

10

18

Є внутрішній
опис

19.

Справи на членів
ОУН, юнацтва ОУН,
підозрюваних у співпраці
з органами міліції та
державної безпеки (Золотниківський, Микулинецький, Теребовлянський
райони). Машинописи.

01 січня
1948 р.

12

99

Є внутрішній
опис

20.

Справи на виявлених
секретних освідомлювачів,
агентів органів міліції
та державної безпеки із
середовища ОУН (Бережанський, Бучацький, Вишнівецький райони). Том 1.

05 січня
1947 р.
20 травня
1948 р.

3

111

Є внутрішній
опис

21.

Справи на виявлених
секретних освідомлювачів,
агентів органів міліції
та державної безпеки із
середовища ОУН (Заложцівський, Золотниківський,
Козлівський, Микулинецький райони). Том 2.

27 грудня
1946 р.
26 січня
1948 р.

5

188

Є внутрішній
опис

22.

Справи на виявлених
секретних освідомлювачів,
агентів органів міліції та
державної безпеки із

04 липня
1947 р.
08 травня
1948 р.

3

119

Є внутрішній
опис
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середовища ОУН (Підволочиський, Підгаєцький, Скалатський райони). Том 3
(останній).
23.

Справи на виявлених
секретних освідомлювачів,
агентів органів міліції
та державної безпеки із
середовища цивільного
населення (Бережанський,
Великодедеркальський,
Підгаєцький райони).
Машинописи.

18
листопада
1947 р.
24 серпня
1948 р.

4

65

Є внутрішній
опис

24.

Справа (протокол із зізнанням та додатки) на
затриманого бійця спецгрупи Тернопільського
УМДБ К. (Збаразький
район). Машинопис.

13 жовтня
1948 р.
23 грудня
1948 р.

3

45

Є внутрішній
опис

25.

Справа (повідомлення до
справи, протокол дізнання)
на голову Базарської
сільради Чортківського
району М., підозрюваного
у співпраці із районним
відділом державної безпеки
(Білобожницький район).
Машинописи.

22 лютого
1948 р.
30 лютого
1948 р.

2

20

Є внутрішній
опис

***
26.

Хроніка подій “Додаткові
вісті з терену. Чортківщина”
із Бережанського, Золотниківського, Золотопотіцького, Козівського, Коропецького районів за вересень,
жовтень, листопад, грудень
1946 року. Машинописи.

Після
грудня
1946 р.

1

3

27.

Хроніка подій “Вісті з
терену. Тернопільщина” за
січень–грудень 1947 року.
Машинописи.

Після
квітня
1947 р.
Після
грудня
1947 р.

5

176

Є внутрішній
опис
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28.

Хроніка подій “Вісті з
терену. Чортківщина”
з відомостями із Бережанського, Золотниківського, Козівського, Підгаєцького районів за січень,
лютий, березень 1947 року.
Машинопис.

Травень
1947 р.

1

2

29.

Хроніка подій “Вісті з
терену” із Бережанського,
Бучацького, Заліщицького,
Золотниківського, Золотопотіцького, Козівського,
Коропецького, Монастириського, Підгаєцького,
Скала-Подільського, Товстенського, Чортківського
районів за квітень, травень,
червень 1947 року.
Машинопис.

Після
червня
1947 р.

1

13

30.

Хроніка подій “Вістки
з Тернопільщини” за
грудень 1947 року, січень,
березень–жовтень 1948
року. Машинопис.

[1948 рік]

13

27

31.

Хроніка подій “Вісті з
терену. Тернопільщина” за
січень, лютий, березень,
червень 1948 року. Том 1.
Машинопис.

Січень
1948 р.
вересень
1948 р.

4

159

32.

Хроніка подій “Вісті з терену. Тернопільщина” за
липень, серпень–жовтень
1948 року. Том 2. Машинописи.

Вересень
1948 р.
грудень
1948 р.

5

185

33.

Хроніка подій “Вісті з
терену. Тернопільська
область, північ” за березень,
квітень, травень 1948 року.
Машинописи.

Березень
1948 р.
травень
1948 р.

3

145

34.

Хроніка подій “Вісті з
терену” із Бережанського,
Золотниківського, Козівського, Підгаєцького районів за серпень 1948 року.
Машинопис.

Вересень
1948 р.

1

28

Примітка
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35.

Хроніка подій “Вісті з
терену” із Бережанського,
Золотниківського, Козівського, Підгаєцького районів за вересень 1948 року.
Машинопис.

Жовтень
1948 р.

1

30

36.

Хроніка подій “Вістки з
терену” із Білобожницького,
Гусятинського, Копичинського, Теребовлянського
районів за січень 1948 року.
Машинопис.

Після
січня
1948 р.

1

14

37.

Хроніка подій “Вісті з
терену. Крем’янеччина” з
відомостями із Великодедеркальського, Вишнівецького,
Кременецького, Лановецького, Почаївського районів
за січень, лютий, травень,
червень, липень, серпень,
вересень, жовтень 1948 року. Машинописи.

Лютий
1948 р.
листопад
1948 р.

8

164

38.

Хроніка подій “Вісті з
терену” із Великодедеркальського району
за квітень 1948 року.
Машинопис.

Після
квітня
1948 р.

1

9

39.

Хроніка подій “Вісті з терену” із Вишнівецького
району за лютий, березень
1948 року. Машинописи.

15 березня
1948 р.
04 квітня
1948 р.

2

10

40.

Хроніка подій “Вісті з
терену. Скалатчина” із
Гримайлівського, Збаразького, Новосільського,
Підволочиського, Скалатського районів за липень,
серпень, вересень, жовтень,
листопад 1948 року.
Машинописи.

Серпень
1948 р
січень
1949 р.

5

77

41.

Хроніка подій “Вісті з
терену. Скалатчина” із
Збаразького, Новосільського, Підволочиського районів
за червень 1948 року.
Машинопис.

Після
червня
1948 р.

1

7

Примітка
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42.

Хроніка подій “Вісті з терену” із Копичинського,
Пробіжнянського районів за
березень, квітень 1948 року
та із Теребовлянського району за квітень 1948 року.
Машинопис.

Після
квітня
1948 р.

1

11

43.

Хроніка подій “Вісті з
терену” із Лановецького
району за червень, липень
1947 року. Машинописи.

20 лютого
1948 р.
23 лютого
1948 р.

2

12

44.

Хроніка подій “Вісті з терену” із Почаївського району за березень 1948 року.
Машинопис.

31 березня
1948 р.

1

3

Примітка

МАТЕРІАЛИ ПРО ПОЛЕГЛИХ
ЧЛЕНІВ ОУН–УПА
45.

Проекти повідомлень
Крайового Проводу ОУН
на Поділлі про загибель
чільних діячів визвольного
руху Батринчука Григорія
і Максим’юка Костянтина
та повідомлення Командування УПА групи “Лисоня”
і Крайового Проводу ОУН
на Поділлі про героїчну
загибель Якубського Володимира, шефа штабу групи
“Лисоня”. Машинописи.

Березень
1945 р.
Серпень
1948 р.

3

3

46.

Протоколи повідомлення
про смерть повстанців у
Козівському, Копичинському, Теребовлянському,
Микулинецькому, Скала-Подільському районах у 1945–
1948 роках. Машинописи.

Після
1946 р.
15 серпня
1948 р.

8

9

47.

Списки членів ОУН–УПА,
полеглих у 1941–1947
роках (Бережанський, Золотниківський, Козівський,
Підгаєцький райони).
Машинописи.

Липень
1948 р.
серпень
1948 р.

2

112

Є внутрішній
опис
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48.

Список членів ОУН–УПА,
полеглих у 1941–1946
роках (Буданівський,
Пробіжнянський, Струсівський райони).
Машинопис.

Грудень
1946 р.

1

11

49.

Список членів ОУН–УПА,
полеглих за період німецької окупації у Великодедеркальському районі, складений 5 червня 1948 року.
Машинопис.

05 червня
1948 р.

1

6

50.

Список членів ОУН–УПА,
полеглих у 1943–1947 роках
в Кременецькому надрайоні
(Великодедеркальський,
Вишнівецький, Почаївський, Шумський райони).
Машинописи.

10 червня
1947 р.
20 грудня
1947 р.

1

140

51.

Список членів ОУН–УПА,
полеглих у 1943–1947 роках
в Лановецькому районі,
складений у червні 1948 року. Машинопис.

Червень
1948 р.

1

24

52.

Список підпільників, полеглих на Тернопільщині за
період 1 січня – 1 червня
1948 року, складений
у липні 1948 року.
Машинопис.

Липень
1948 р.

1

3

53.

Збірка нарисів “Світлі тіні
впавших героїв української
революції (1941–1947)”
про героїчну загибель повстанців на терені Чортківщини. Машинопис.

Після
1947 р.

1

6

1

1

***
54.

Наказ від 2 вересня 1947
року ч. 2/47 про присвоєння
воякам УПА військових
звань та відзначень на підставі рішення УГВР від
25 серпня 1947 року та
відзначення Бронзовим

02 вересня
1947 р.

Примітка
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Хрестом Заслуги з нагоди
п’ятиріччя існування УПА.
Машинопис.
55.

Новорічне привітання Проводу ОУН (січень 1949 року). Машинопис.

01 січня
1949 р.

1

1

56.

Лист українських повстанців до сестри полеглого червоноармійця
у Хабаровський край з
роз’ясненням мети національно-визвольного руху
на Україні (після 1946 року,
рос. мовою). Машинопис.

Після
1946 р.

1

3

57.

Лист оперуповноваженого
Кременецького МВ МДБ
М. до кущового ОУН Г.
із закликом приходити з
повинною, від 3 грудня
1947 року. Копія.

03 грудня
1947 р.

1

1

58.

Лист М. до підпільника М.
з проханням влитися в ряди
ОУН–УПА, від 17 лютого
1947 року. Копія.

17 лютого
1947 р.
березень
1948 р.

2

4

ІНФОРМАТИВНОАНАЛІТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ
59.

Матеріали до звіту “Чотири
роки під большевицькою
окупацією в Україні” із
Велидедеркальського,
Вишнівецького, Збаразького, Кременецького, Лановецького, Новосільського,
Почаївського, Шумського
районів Тернопільської
області від 1948 року.
Машинописи.

13 березня
1948 р.
25 жовтня
1948 р.

11

168

60.

Огляди ОУН–УПА суспільно-політичного життя
на Тернопільщині за
січень–вересень 1947 року.
Машинописи.

Травень
1947 р.
Після
вересня
1947 р.

3

51

Є внутрішній
опис
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61.

Повідомлення агентів
ОУН–УПА про ставлення
населення до радянської
влади у 1947–1948 роках.
Машинописи.

30 грудня
1947 р.
31 липня
1948 р.

19

44

62.

Відомості підпільників
про вивезення у Сибір
мешканців сіл Великодедеркальського району у
жовтні 1947 року та с. Колосова Кременецького району
21 лютого 1947 року.
Машинописи.

07 квітня
1948 р.
10 травня
1948 р.

2

9

63.

Інформація ОУН–УПА
про реакцію населення
Тернопільщини на пропагандистську літературу,
розповсюджену з 1 жовтня
1947 року до 30 квітня
1948 року.

Серпень
1948 р.

1

6

64.

Інформативні матеріали
про хід колективізації
та посилення органами
радянської влади каральних
акцій проти національновизвольного руху на Тернопільщині у 1948–1949 роках.

Лютий
1949 р.

2

4

ІНСТРУКТИВНІ МАТЕРІАЛИ
65.

Інструктивні вказівки з
питань діяльності ОУН–
УПА. Машинописи.

28 травня
1946 р.
січень
1949 р.

8

11

66.

Інструкції щодо організаційної та агітаційної
діяльності ОУН–УПА
за 1946,1948 роки.
Машинописи.

Вересень
1946 р.
грудень
1948 р.

9

18

67.

Інструкція ОУН–УПА
“Деякі зауваження відносно
звітування” (вересень
1948 року). Машинопис.

Вересень
1948 р.

1

17

Примітка
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68.

Інструкція ОУН–УПА
“Вказівки по фінансовому
діловеденню” (листопад
1947 року). Машинопис.

Листопад
1947 р.

1

20

69.

Інструкція із кадрових
питань ОУН–УПА “Яким
мусить бути український
революціонер-націоналіст”.
Машинопис.

Без дати

1

35

ЗВІТИ
70.

Взірці звітів про діяльність
ОУН–УПА та суспільнополітичний стан на певній
території. Машинописи.

26 квітня
1947 р.
1949 р.

6

12

71.

Звіти ОУН–УПА про суспільно-політичне життя на
Тернопільщині за 1948 рік
та зауваження до них.
Машинописи.

Квітень
1948 р.
15 січня
1949 р.

4

44

72.

Статистичні звіти про
кількість арештованих
осіб, пограбовані, спалені
господарства, депортацію
населення у Сибір в
Лановецькому районі за
березень–травень 1948 року,
в Почаївському районі за
січень–березень 1948 року.
Машинописи.

01 лютого
1948 р.
30 травня
1948 р.

5

5

73.

Звіт про кількість хворих
на венеричні захворювання
у Вишнівецькому районі
(села Великий Кунинець,
Дзвиняче, Залісці, Колодно,
Малий Кунинець) від
6 березня 1948 року.
Машинопис.

06 березня
1948 р.

1

1

74.

Звіти структур ОУН–
УПА про вивезення
населення у Сибір із Великодедеркальського,
Вишнівецького, Почаївського районів.
Машинописи.

01 березня
1948 р.
08 травня
1948 р.

3

39

Примітка
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№
з/п

75.

60 РОКІВ ПО ВІЙНІ

Заголовок справи

Звіт про збір більшовиками
хлібопоставок у Бережанському, Золотниківському,
Підгаєцькому районах
та відомості з колгоспів
про хід колективізації
у селах Бережанського,
Підгаєцького районах за
серпень, вересень 1948 року. Машинописи.

Дата
документа

Жовтень
1948 р.

Кількість
документів

Кількість
аркушів

2

16

***
76.

Звіти про кількість та найменування надрукованого
на друкарських машинках
інформаційних та інструктивно-методичних матеріалів технічних ланок
“ОРКАН” та “50х3” за
1947–1948 роки.
Приєднано форму звіту.
Машинописи.

Квітень
1948 р.
серпень
1948 р.

9

13

77.

Звіти осередку “Чорногора”
про надсилання підпільних
видань на схід України за
січень–червень 1948 року.
Машинописи.

Червень
1948 р.
липень
1948 р.

3

7

78.

Звіти терену та осередку
“Чорногора” про видавничу діяльність за 1948 рік.
Машинописи.

Січень
1949 р.
лютий
1949 р.

2

13

79.

Звіт осередку “Пряшів”
про надсилання пропагандистської літератури в райони у 1948 році. Приєднано
звіти про надрукування та
надсилання пропогандистської літератури у 1948 році (терени, осередки не
вказані). Машинописи.

Липень
1948 р.
серпень
1948 р.

3

3

80.

Звіт [терену, осередку]
“Запоріззя” про розповсюдження інформаційнопропагандистської літе-

Після
30 квітня
1948 р.

1

3

Примітка
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ратури за період 1 жовтня
1947 року – 30 квітня
1948 року. Рукопис.
81.

Звіти про розповсюдження
пропагандистськоагітаційної літератури
ОУН–УПА у Великодедеркальському, Лановецькому,
Почаївському районах за
1948, 1949 роки та на території СРСР за березень
1948 року. Машинописи.

06 лютого
1948 р.
31 травня
1949 р.

8

10

ВИШКІЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ
82.

Проект посібника “Програма ідеологічно-політичного вишколу кадрів ОУН”
(серпень 1948 року).
Приєднано перелік тем
для опрацювання з історії,
політики, економіки України та з історії внутрішніх,
зовнішніх, міжнародних
відносин СРСР.
Машинописи.

16 жовтня
1947 р.
серпень
1948 р.

2

12

83.

Програма вишколу ІІ ступеня підпільників (січень
1948 року). Машинопис.

Січень–
березень
1948 р.

1

28

84.

Перелік вишкільної і
політично-пропагандистської літератури та вказівки, як нею користуватися.
Машинопис.

Без дати

1

7

85.

Загальний нарис про основи
діяльності, кадрову політику та засади провідництва
революційної організації на
прикладі ОУН. Машинопис.

Без дати

2

84

86.

Переклад статті Поляка П.
“Проблеми Британської
імперії (за закордонною
пресою)” українською

Без дати

1

15

Примітка
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мовою з радянського
журналу “Новое время”
(№ 10, дата не вказана).
Машинопис.
87.

Видання ОУН–УПА “Совєтська конституція. Закон
насилля большевиків над
громадянами і народами
СССР”.
Приєднано короткі відомості з історії радянської
конституції. Машинопис.

Без дати

2

11

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
88.

Періодичне видання ОУН–
УПА “На шляху до волі”
(1947. – Ч. 1, 1948. – Ч. 2)
Машинописи.

1947 р.
1948 р.

2

44

89.

Журнал для молоді
Крайового осередку пропаганди “На чатах” (Львів. –
1947. – Р. 2 – Ч. 2/3).

1947 р.

1

14

90.

Журнал підпільників-революціонерів для молоді
“Юні друзі” (1948 – число
вказано нерозбірливо).
Приєднано рецензію
“Дещо про журнал “Юні
друзі” (січень 1948 року).
Машинописи.

Січень
1948 р.
1948 р.

2

24

91.

Журнал підпільників революціонерів для дітей “Малі
друзі”. – Тезкоп. – 1948. –
Ч. 1. Машинопис.

1948 р.

1

15

92.

Інформативно-пропагандистські видання про основні засади ОУН–УПА
за [1937], 1948 роки.
Частина І. Машинописи.

[Після
1937 р.]
травень
1948 р.

4

21

Є внутрішній
опис

93.

Інформативно-пропагандистські видання про основні засади ОУН–УПА за
1946–1948 роки. Частина ІІ.
Машинописи.

Жовтень
1946 р.
1948 р.

7

122

Є внутрішній
опис

531

ЗБРОЙНИЙ РУХ ОПОРУ

№
з/п

Заголовок справи

Дата
документа

Кількість
документів

Кількість
аркушів

Примітка

94.

Нариси, спогади про діяльність ОУН–УПА за 1947–
1948 роки. Машинописи.

Червень
1947 р.
1948 р.

6

146

Є внутрішній
опис

95.

Нариси про визначні події
визвольної боротьби ОУН–
УПА. Машинописи.

03 березня
1948 р.
без дати

2

9

Є внутрішній
опис

96.

Інформаційний вісник Бюро
інформації Української
Головної Визвольної Ради
(УГВР). – 1948. – Квітень. –
Випуск № 1.

Квітень
1948 р.

1

2

97.

Інформаційний вісник
осередку пропаганди і
інформації при Проводі
ОУН (1948. – Травень. –
Випуск № 1).

Травень
1948 р.

1

4

98.

Дослідження Полтави П.
“Чому повстання 1648 року
було переможене?”, видрукуване у друкарні ім. полк.
Д-ра Юрія Липи у 1948
році.

1948 р.

1

12

99.

Нарис “Полковник Іван
Богун (видання для
молоді),” виданий у Львові
в 1948 році (друкарня ім.
полк. Д-ра Юрія Липи).

1948 р.

2

16

100.

Дослідження “Відношення
Лесі Українки до Москви”.
Машинопис.

Баз дати

1

10

101.

Збірка повстанських пісень
із нотами та з короткими
історіями їх створення.
Приєднано пісню “Ой
видно село…” (слова і
музика Л. Лепкого).
Машинописи.

Баз дати

9

9

102.

Матеріали (зауваження,
результати апробації) про
видання газети “Голос
Правди” Проводу ОУН
Тернопільської області.

Січень
1947 р.
січень
1948 р.

3

10
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Долучено примірник
газети “Голос Правди”
(1948. – Січень. – Ч. 1).
Машинописи.
103.

Зауваження, відгуки щодо
друкованих матеріалів
про національно-визвольний рух на Україні.
Машинописи.

02 грудня
1947 р.
грудень
1948 р.

6

16

104.

Списки інструктивної
та агітаційно-пропагандистської літератури
ОУН–УПА, видрукуваної
у 1948 році на друкарській
машинці та пресі (терен,
осередок не вказані).
Машинописи.

05 липня
1948 р.

2

3

105.

Статут народно-визвольної
революційної організації
(НВРО). Машинопис.

Без дати

1

2

Є внутрішній
опис

***
106.

Відповіді на питальник з
метою вивчення суспільнополітичних настроїв серед
учнівства та студентства на
Тернопільщині та у Львові
(1948). Приєднано
питальник. Машинописи.

15
вересня
1948 р.
листопад
1948 р.

7

21

107.

Повідомлення агента
ОУН–УПА про нараду
директорів та вчителів шкіл
сіл Хоростків і Вибранівка
Копичинського району
25 лютого 1948 року.
Машинопис.

15 квітня
1948 р.

1

2

108.

Вказівки українських
повстанців батькам у
вихованні дітей (1947).
Машинопис.

1947 р.

1

8

1

17

***
109.

Матеріали, зібрані ОУН–
УПА, про вибори 9 лютого
1947 року до Верховної

Квітень
1947 р.

Є внутрішній
опис
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Ради УРСР та склад депутатів. Машинопис.
110.

Пропагандистські матеріали
кореспондента часопису
“Ідея і чин” Зіра Івана про
вибори 9 лютого 1947 року
до Верховної Ради УРСР на
Тернопільщині (березень
1947 року). Машинопис.

Березень
1947 р.

1

18

111.

Добірка відомостей з газети
“Вільне життя” за 1945–
1946 роки про партійних
та радянських працівників
на Тернопільщині.
Машинопис.

Після
1946 р.

1

12

33

100

***
2 вересня
1946 р.
15 січня
1949 р.

112.

Трофейні матеріали
повстанців. Машинописні
копії.

113.

Інструкція Народного
Комісаріату фінансів СРСР
про порядок стягнення не
внесених у строк податків і
неподаткових платежів від
17 травня 1944 року № 264,
видана Держфінвидавом
(Москва).

17 травня
1944 р.

1

18

114.

Таблиця управління
податків і зборів Міністерства фінансів
УРСР для обчислення
сільськогосподарського
податку у Волинській,
Дрогобицькій, Львівській,
Ровенській, Станіславській,
Тернопільській, Ізмаїльській, Чернівецькій та
Закарпатській областях
УРСР та правила користування таблицею (видано
Держфінвидавом СРСР –
Українська філія).
Приєднано розрахунок
обчислень (рукопис).

Без дати

2

11

Є внутрішній
опис
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Заголовок справи

Дата
документа

Кількість
документів

Кількість
аркушів

115.

Схеми структур органів
Наркоматів Внутрішніх
Справ СРСР та УРСР.

07 грудня
1944 р.
08 грудня
1944 р.

9

9

116.

Записки провокаторів,
спрямовані на підрив довіри
населення до українських
повстанців, знайдені
25 травня 1948 року. Копії.

25 травня
1948 р.

2

2

АГІТАЦІЙНО–ПРОПАГАНДИСТСЬКІ МАТЕРІАЛИ
117.

Агітаційні матеріали ОУН–
УПА (летючки, звернення,
перестороги, заклики).

Червень
1947 р.
1948 р.

31

38

118.

Агітаційні дереворити
ОУН–УПА.

Липень
1947 р.
Без дати

5

6

119.

Бофони ОУН–УПА.

[1947–
1948 рр.]

8

9

120.

Листівки ОУН–УПА,
спрямовані проти дій
радянської влади, з
карикатурами.

1948 р.

12

12

121.

Пропагандистські матеріали
ОУН–УПА (листівки,
гасла).

Після
1948 р.

10

10

Примітка
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НЕВІДОМИЙ ДОКУМЕНТ З ІСТОРІЇ
ПАРТИЗАНСЬКОГО РУХУ В КРИМУ
У серпні–вересні 1942 р. Військова рада Чорноморської групи військ
Закавказького фронту доручила начальнику розвідувального відділу
підполковнику І. Д. Кочегарову розробити план та здійснити евакуацію
поранених та хворих партизанів Криму до м. Сочі, а також надати допомогу партизанам, що лишались у Криму. 30 жовтня того ж року він
отримав посвідчення на відрядження, де наголошувалося на необхідності
всілякого сприяння його діям. І. Д. Кочегаров завдання виконав. Із Криму
до Сочі було евакуйовано більш як 350 поранених та хворих партизанів,
які опинилися на лікуванні в місцевих госпіталях. Повертаючися після
виконання завдання, підполковник, який віз із собою доповідну записку
колишнього командуючого партизанським рухом Криму полковника
М. Т. Лобова, був важко поранений під час бомбардування. Потрапивши
до госпіталю, де тривалий час лікувався, І. Д. Кочегаров віддав пакет, скріплений печатками, на зберігання начальнику військового госпіталю. Після
одужання І. Д. Кочегарова було комісовано. Пакет у цей час передавати вже
не було кому, оскільки Чорноморська група військ на той час перестала
існувати. Зрештою, доповідну записку було передано старшому науковому
співробітнику Сочинського краєзнавчого музею В. Парманову, який, у свою
чергу, передав її до Держархіву м. Сочі для зберігання у спецфонді. Минули
роки. У 1975 р. від директора філіалу Держархіву Краснодарського краю
в м. Сочі В. К. Шевченка до Державного архіву м. Севастополя надійшли
на зберігання оригінал згадуваного посвідчення, підписаного начальником
штабу Чорноморської групи військ Закавказького фронту Антоновим та військкомом, бригадним комісаром Цебенком, та доповідна записка (прим. № 2
на 8 арк.) за підписом полковника М. Т. Лобова від 18 жовтня 1942 р.
Документ публікується вперше.
Публікацію підготувала Н. ТЕРЕЩУК

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА КОМАНДУЮЧОГО
ПАРТИЗАНСЬКИМ РУХОМ КРИМУ ПІДПОЛКОВНИКА
ЛОБОВА ВІЙСЬКОВІЙ РАДІ ЧОРНОМОРСЬКОЇ
ГРУПИ ВІЙСЬК ЗАКАВКАЗЬКОГО ФРОНТУ
18 жовтня 1942 р.
Сов. секретно*
Экз. № 2

Докладываю
І. Состояние партизанского движения Крыма
до падения Керчи и Севастополя
а) Пополнившись за счет оставшихся в лесу воинских частей (главным
образом 184 с[трелковой] д[ивизии], 48 о[тдельной] к[авалерийской] д[ивизии]
и моряков береговой обороны) партизанские отряды Крыма в ноябре 1941 г.
насчитывали примерно 3200 человек, причем большинство отрядов состояло
из бойцов и комполитсостава Красной Армии и Флота, а некоторые отряды
были целиком военные.
© Н. Терещук, 2005
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В активных и многочисленных боях с противником партизаны потеряли
много людей, таким образом, количество партизанских отрядов значительно
уменьшилось. В конце января и в начале февраля 1942 г. отряды пополнились на
310 человек за счет остатков десантных частей 226 и 554 г[орно]-с[трелкового]
п[олка]. Однако и это пополнение не восполнило пробела в людях. Потеря
людей шла не только за счет боев с фашистами, но главным образом за счет массового дезертирства местных партизан и очень незначительной части военных
в ноябре и декабре 1941 г.
С января м[еся]ца отряды выросли качественно, очистились от неустойчивого
элемента.
Организационно-партизанское движение Крыма делилось на пять районов:
первый район располагался в районе – Судак – Феодосия – Ст[арый] Крым.
Второй район располагался в районе Ушкут – Карасубазар. Третий район
располагался севернее Алушта – Ялта, четвертый район располагался севернее
Балаклавы и пятый район вост[очнее] Севастополя.
Каждый район имел от 3 до 7 партизанских отрядов, второй же район имел
10 партизанских отрядов.
б) Все партизанские отряды, исключая воинские, пришли в лес со своими
продовольственными базами, однако следует указать на исключительно плохую подготовку ряда отрядов своих прод[овольственных]баз, что привело к
тяжелому, а в отдельных местах к катастрофическому положению с продовольствием. Еще в первые дни ноября совершенно были разгромлены партизанские
продбазы 4 и 5 районов и отрядов Феодосийского, Ичкинского, Сейглерского
(2 район), в январе м[еся]це совершенно потеряли базы отряды 1-го района.
Таким образом, ряд отрядов уже в первые дни партизанского движения остались без продовольствия и вынуждены были базироваться на остатках баз
меньшинства отрядов.
Ичкинский отряд (командир Чуб, комиссар Золотова) потеряли 900 мешков белой муки, 3100 барашек и много других продуктов. Колайский отряд
(командир Губарев, комиссар Штефа – ныне расстреляны) потерял 400 мешков
белой муки. Джанкойский отряд (командир Удавицкий, комиссар Кеселев)
потерял 4000 барашек. Сейглерский отряд (командир Мухамадяров, комиссар
Пузакин) потеряли отару овец, 20 голов свиней и все остальные продукты.
Враг безнаказанно ходил на наши продовольственные базы потому, что в
нашей среде было немало предателей, которые являлись проводниками у немцев
и румын. Кроме того, ошибка состоит в нашей беспечности. Некоторые отряды,
вместо того, чтобы забазировать хорошо продовольствие, в лучшем случае
сложили его в лесу, а то просто сдавали на хранение предгорным татарам.
Особенно в этом отношении “отличился” Ичкинский отряд, который, по сути,
пропьянствовал все свое продовольствие. Командование партизан Крыма
предприняло ряд мероприятий с тем, чтобы целесообразнее использовать и
расходовать продовольствие. Большое значение имел факт захвата отрядами
2-го района предгорных деревень. Отряд полковника Городовикова 2,5 месяца удерживал в своих руках деревни Айлямну, Чермалык, Бешуи. Отряд
тов[арища] Куракова примерно такое же время удерживал деревню Сартана.
Благодаря этому 2 район получил дополнительные продукты, в частности в
большом количестве было получено картофеля. Можно сказать, что 2 район в
этот период примерно до апреля был обеспечен продовольствием.
Худо дело обстояло в других районах. Уже 15 февраля 1942 г. 1 район
(командир Сацюк и комиссар Вялков) – лишился своих баз и перешел на
иждивение 2 района. В 3 районе (командир Северский, комиссар Никоноров) –
дошло дело до катастрофы, там голодной смертью умерло 362 человека и в
одиннадцати случаях были факты людоедства.
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Если бы Военный совет Крымского фронта и Военный совет Черноморского
флота не предприняли бы необходимых мер в снабжении продовольствием
партизан, то такая же участь постигла бы 1-й и 2-й районы. Энергичная
помощь с воздуха помогла предотвратить катастрофу в 1-м и 2-м районах и
локализовать ее в 3-м. Таково положение с продовольствием было в отрядах
до падения Керчи и Севастополя.
в) Боевая деятельность.
По боевой деятельности, по количеству проведенных боевых операций,
по эффективности этих операций следует отметить прежде всего 3-й район
(командир Северский, комиссар Никоноров), на втором месте стоит 2-й район
(командир Кураков). 2-му району принадлежало первенство по организованности
и дисциплине, по стойкости в оборонительных боях.
Первые месяцы, до мая, отряды проводили операции на коммуникациях
движений войск противника, действуя группами по 20–30 чел. Эффективность
проводимых операций видна хотя бы из того, что противник вынужден был
поставить на службу дозор – целые полки. Все это также заставило противника
оттягивать до двух-трех дивизий для борьбы с партизанами.
Серьезные оборонительные бои проведены 2-м районом – февраль, март
и июль м[еся]цы. В этих боях было истреблено до 2000 солдат и офицеров и,
несмотря на превосходство противника, свои районы партизаны не сдали.
За этот период партизаны всех районов уничтожили свыше 10.000 солдат
и офицеров, свыше 1300 автомашин с грузами и войсками, взорвали до 90 мостов и подорвали 3 воинских эшелона.
г) Вооружение.
Партизанские отряды были вооружены винтовками различных систем и
очень мало имели автоматического оружия (отряд имел 1–2 ручных пулемета и
5–6 ппд). Влившиеся в партизанские отряды воинские части принесли с собой
значительную часть автоматического оружия и впоследствии подавляющее
большинство партизанских отрядов Крыма были вооружены автоматами,
пулеметами и полуавтоматами.
Кроме того, 2-й район имел две пушки 45 мм и одну пушку 76 мм, а также
до шести батальонных минометов и до 25 ротных минометов, патрон и гранат
было достаточно.
В лесу партизаны своими силами переделали большую часть самозарядных
винтовок на автоматы.
Пополнение оружием и боеприпасами шло главным образом за счет брошенного в лесу нашими частями при отступлении и отобранного у противника.
д) Политико-моральное состояние бойцов
и командиров.
18–20 ноября 1941 г. заканчивается период массового дезертирства и
начинается период организационного укрепления отрядов. Надо сказать, что,
несмотря на исключительно тяжелую зиму, настроение бойцов и командиров
всегда было бодрым, все были объединены единым стремлением, единой волей –
победить. Особенно следует отметить, что в этот период значительно выросли
и окрепли партийно-комсомольские организации. Например, такие отряды, как
Зуйский (командир Литвиненко, комиссар Луговой), красноармейский отряд
тов[арища] Городовикова имели 80–90 % коммунистов. Особо приподнятое
настроение было у бойцов и командиров, когда Военный совет Крымского
фронта в своей поздравительной первомайской телеграмме обещал скорую
встречу.
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ІІ. Положение партизанских отрядов
после падения Керчи и Севастополя
а) Весть об оставлении Керчи нашими войсками удручающе повлияла
на политико-моральное состояние наших отрядов. Появились разговоры о
бесперспективности партизанского движения, о необходимости пока не поздно
эвакуировать большинство людей из леса, отдельные люди стали помышлять
о дезертирстве, однако героическая защита Севастополя снова поднимает
настроение людей. Все взоры партизан были обращены в сторону Севастополя,
никто и мысли не допускал, что Севастополь будет сдан и это вполне понятно,
партизаны рассматривали Севастополь, как свою опору для дальнейших действий в Крыму. Все усиливающаяся с каждым днем артиллерийская канонада
и радовала, и пугала партизан.
3 июля пал Севастополь, это особенно больно отразилось на настроении
партизан, которые прекрасно понимали, что с падением Севастополя части
противника будут освобождены и трудности борьбы партизан несомненны.
В период боев на Керченском полуострове особенно отличились отряды
командира Городовикова, уничтожавшие ежедневно транспорт на Феодосийской
дороге, разгромили крупный штаб противника в Таплы, одновременно отряды
т[оварища] Городовикова рвали мосты и телефонную связь на этой магистрали.
В период боев за Севастополь отряды т[оварища] Северского провели
большую боевую работу по нарушению движения по Алуштинскому и Севастопольскому шоссе, уничтожив за этот период наибольшее количество автомашин.
Вскоре после падения Севастополя фашистские самолеты сбросили в лес
большое количество листовок, предупреждавших партизан о том, что на днях
начнется генеральная проческа леса и поэтому есть еще время сдаться, т. к. в
скором времени партизаны будут все уничтожены.
Эти листовки овладели умом малоустойчивых и часть из них стала на путь
дезертирства, однако эти листовки помогли принять ряд мер по подготовке
партизанских отрядов к намечаемому прочесу.
12 июля немцы начали генеральное прочесывание леса, первому удару
подвергся 3-й район, однако т[оварищ] Северский, не приняв бой, умело маневрируя, ушел из-под удара и потерял всего лишь 2 чел. Считаю, что Северский
поступил совершенно правильно.
24 июля на рассвете противник неожиданно окружил отряды 2-го района.
Благодаря большого количества войск противника и полного окружения командир 2-го района отрядов принял решение вести бой до наступления темноты.
Противник ввел в действие до 30 минометов, артиллерию и до батальона
автоматчиков, на первый взгляд казалось, что 2-й район оказался в безвыходном
положении и выход его из окружения невозможен. Но, благодаря упорству
партизан 2-го района, отряды дрались до поздней ночи и благополучно вышли
из боя – потеряв всего до 50-ти человек. Противник же в этом бою потерял до
1000 человек убитыми и ранеными и вынужден был продолжать бой на пустом
месте 25 июля – ведя бой между собой.
27 июля я осматривал поле боя и убедился, что почти каждое дерево противнику приходилось брать боем, везде масса окопов, везде следы жестоких боев.
Эти бои, из которых партизаны вышли победителями, укрепили у партизан веру
в свои силы, люди еще раз убедились, что несокрушимая стойкость рождает
успех боя.
1 августа начался прочес расположения отрядов 1 района (командир района
т[оварищ] Чуб).
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Т[оварищ] Чуб, не имея плана встречи с противником, при нападении
отдал приказ днем выходить из боя, и благодаря этому отряды были рассеяны
по лесу, потеряв до 100 чел. убитыми и пропавшими без вести.
После июльских боев партизаны лишились своих скудных запасов продовольствия, отряды вступили в полосу голода. Совершенно прекратилась боевая
деятельность. События на Сев[ерном] Кав[казском] Фронте не дали возможность подбрасывать партизанам продовольствие воздухом.
В отрядах появились больные на почве истощения – начались случаи
смертности. Нужны были энергичные меры.
Командование центра издало приказы и директивы, в которых требовалось
не сидеть сложа руки и ожидать помощи с воздуха, а идти в населенные
[пункты] и боем доставать продовольствие.
Положение усложнялось еще главным образом тем, что в предгорных деревнях не было совершенно продовольствия, а предатели из татарского населения
оказывали яростное сопротивление партизанам. Однако ряд проведенных
продовольственных операций, несмотря на жертвы, имели успех, и партизаны
получили минимальное количество продуктов за счет местного населения и
тем предотвратили дальнейшую смертность.
Однако этих продуктов было абсолютно недостаточно для выхода отрядов
на дальнее расстояние для проведения боевых операций. Большое количество
больных и раненых создали исключительную неповоротливость отрядов. Весьма
остро стал вопрос об эвакуации больных, раненых, женщин и детей. Наши
многочисленные тревожные телеграммы на имя Маршала Советского Союза
т[оварища] Буденного объясняются тем, что мы не хотели допустить повторения
зимней катастрофы у Северского, когда дело дошло до людоедства.
Командование центра приняло ряд мер, чтобы предотвратить голод и
вынуждено было послать более 300 чел. в степную часть с задачей осесть там
на длительное время и работать в подполье.
Правда, до сих пор неизвестна судьба всех людей, но одно несомненно,
что это мероприятие было и есть правильное и что, безусловно, большинство
этих людей принесет большую пользу в развитии партизанского движения.
Начиная с 12.9. энергичная продовольственная помощь с воздуха, эвакуация самолетами подняла настроение всех партизан и партизанок. Однако чувствовалась чрезмерная истощенность и усталость всех без исключения бойцов
и командиров. По существу, отряды в августе и сентябре никакой боевой
деятельностью не занимались.
За этот период партизанские отряды проводили только продовольственную
операцию, отбили у румын до 100 голов лошадей, 15 коров и 150 коз.
Положения и действия партизан
в настоящее время**
Всего в лесах Крыма на 10.10.42 сдалось до 700 чел. бойцов и командиров. …*** до 300–500 человек не боеспособны и требуют эвакуации. Отряды
в настоящее время ведут подготовку к организации диверсионной работы на
шоссейных и грунтовых дорогах. Налаживая связь с людьми, засланными в
степные районы Крыма. …*** ряд операций по уничтожению … предателей
в предгорных и горных населенных пунктах. Организационно мною поставлена
задача сформировать четыре отряда и дислоцировать их в следующие …***
Крыма: один отряд в лесах севернее Ялты, два отряда севернее Алушты и
Ускута и один отряд северо-западнее Судака.
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ІІІ. Командование и политические кадры
В начале партизанского движения в области кадров была полная неразбериха. Частые перемещения и снятия командиров создали неустойчивость и
недостаточную боевую способность отрядов.
Благодаря вмешательству Военного совета фронта (запрещение снимать
командиров отрядов без ведома Военного совета и перемещать из отряда
в отряд) создало стабильное положение и подняло боевую способность
отрядов.
В основном командиры и комиссары отрядов и районов это – командиры
Красной Армии. Весь же остальной командный состав был использован на
должностях командиров групп (взводов) – и командиров отделений. Однако
большое количество, до 100 чел. комполитсостава войсковых частей, были
использованы рядовыми за неимением командных должностей.
IV. Состояние агентурной разведки
В связи с тем, что с начала партизанского движения вопросы агентурной
разведки не были ясно определены и не было квалифицированных руководящих
агентурных работников, эта работа была плохо развернута и совершенно
забыта.
Этой работой по-настоящему занялись с июля 1942 г. и естественно, что
ощутимых результатов она еще не дала.
Но необходимо отметить, что начальник особого отдела центра батальонный
комиссар т[оварищ] Касьянов сделал за последние 3 месяца много по линии
создания агентурной сети и результаты этой работы уже видны. Налажена связь
с Симферополем, Джанкоем, Колаем, Ичками и предгорными населенными
пунктами.
V. Связь и руководство со стороны Военного Совета
Связь с Военным Советом регулярно начала работать с начала января, к
концу февраля и марта м[еся]цев почти все районы имели рации и непосредственно держали связь со штабом фронта, получая конкретные оперативные
задачи и повседневное руководство боевыми действиями всех отрядов. Эта
связь и руководство особенно хорошо было налажено в период боев на Керченском полуострове. С падением Керчи и Севастополя связь долгое время
имела большие перерывы, а отсюда и руководство было не повседневным, и
только начиная с 8 сентября связь снова начала регулярно работать. Особо
необходимо отметить большую роль в руководстве партизанами в Крыму
сначала начальника Р[азведывательного] О[тдела] Бригадного комиссара
т[оварища] Капалкина и в дальнейшем начальника Р[азведывательного] О[тдела] подполковника тов[арища] Кочегарова.
Тов[арищ] Кочегаров в последние месяцы провел исключительно большую
работу по обеспечению партизан продовольствием и организации посылки
самолетов для эвакуации раненых и больных партизан.
За эти последние два месяца нам удалось произвести посадку на партизанских площадках “ТВ-3” и “Дуглас” – всего сделано 6 посадок тяжелых
самолетов и до 100 посадок самолетов “С-2” и “У-2”.
Вопросы эвакуации.
Попытка вывезти людей на подлодке трижды не увенчалась успехом,
кроме одной операции в 3-м районе, катером вывезли 85 чел. Эвакуация
воздухом налажена неплохо, каждый день работает 5 легких самолетов “У-2”
и “С-2”. Важным фактором является посадка на партизанской площадке “ТБ-3”
(командир корабля майор Помазков) – этот самолет при посадке повредил
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колесо, однако взял 22 чел[овека], сделал взлет на одном колесе и благополучно
приземлился в Адлере.
Замечательным фактом является и то, что самолеты типа “У-2” и “С-2”
проделывают рейс туда и обратно протяженностью 940 км, причем 900 км
самолеты идут над морем. Экипаж этих самолетов заслуживает самых больших
наград.
Всего с начала партизанского движения вывезено самолетами и морем до
450 чел.
VI. Работа среди населения
и войск противника
После оккупации фашистами Крыма они нашли благоприятную почву для
работы среди некоторой части татар. Немецкие фашисты стали заигрывать с
татарским населением, татарам были даны ряд преимуществ, у них не отбирался
скот, на них не накладывали налогов, им доверяли оружие и создали из татар
отряды, так называемые самообороны.
Для татар были открыты мечети, стала издаваться специальная газета на
татарском языке “АЗАТ КРЫМ”. Были открыты магазины для снабжения татарского населения и ряд других подачек.
Все это, конечно, не могло не затуманить умы – значительной части татарского населения предгорной части Крыма.
Это, прежде всего, сказалась из рук вон плохая работа партийных и советских органов Крыма, которые, как показала практика, мало уделяли внимания
воспитанию татарского коренного населения в духе патриотизма и преданности
Родине. Видимо, партийные и советские органы Крыма не сделали всех выводов
из Ускутского восстания 1930 г. Уже в начале ноября 1941 г. большая часть
предгорного татарского населения взяла оружие и действовала против партизан
и Красной Армии.
НКВД Крыма недостаточно очистило горные и предгорные районы от
деклассированных элементов, в которых там недостатка не было.
НКВД и обком Крыма, очевидно, не совсем четко и продуманно подготовили и организовали партизанское движение в Крыму. Иначе чем же можно
объяснить гробовое молчание подпольщиков, якобы оставленных в населенных
пунктах. Несомненно, что такое положение требовало начать работу среди
населения с азов.
Прежде всего, необходимо было установить связь с местным населением
и заиметь среди них свою агентуру, свой актив. Трудности состоялись в том,
что в отрядах было ничтожно мало людей в горных и предгорных районах
(большинство партизан в отрядах, степной и городской части Крыма). Однако
усилиями агентурной и войсковой разведки вскоре, примерно к середине
декабря 1941 г., удалось установить связь с населением горных и предгорных
деревень. Одновременно систематически засылались люди в города для установления связи с городским населением.
Работа среди населения имела благодатную почву главным образом в
русских и греческих деревнях. Значительно труднее было работать среди колеблющегося болгарского населения и исключительно тяжело было работать
среди татарского населения.
Работа среди населения велась главным образом путем распространения
листовок, сообщений сов. информбюро и распространения газет. Часто листовки
и сообщения информбюро писались от руки.
В ряде деревень партизанами проведены собрания – митинги. В результате
этой работы среди населения весной 1942 г. до 100 чел. из деревень предгорных
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районов пришли в партизанские отряды, но главным образом скрываясь от
террора.
В настоящее время заслано для подпольной и подрывной деятельности в
Крым до 500 чел.
Усиление террора в Крыму в последнее время коснулось также в известной
степени и татарского населения, отсюда в будущем создается благоприятная
почва для работы среди татарского населения.
Среди войск противника работа проводилась путем распространения
листовок на румынском языке через нашу агентуру. В результате этой работы
к партизанам пришли 4 румынских солдата (два из них были расстреляны,
как предатели).
Для успешной работы среди населения и войск противника необходимо
шире применять печатное слово. Например, за то, чтобы достать газету “Правда”
население платило по 100 рублей, газета читается с большим интересом и
передается не только из рук в руки, но из деревни в деревню.
VII. Положение и действие партизан
в настоящее время
Всего в лесах Крыма на 10.10.42 г. осталось до 700 чел. бойцов и командиров. Из этого состава 250–300 чел. больные и истощенные, требующие
эвакуации.
Отряды в настоящее время ведут подготовку к организации диверсионной
работы на шоссейных и грунтовых дорогах и портах Крыма.
Налаживается связь с людьми, засланными в степные районы Крыма.
Разрабатывается ряд операций по уничтожению предателей в предгорных и
населенных пунктах.
Организационно мною составлена задача сформировать 4 отряда из остающихся партизан и дислоцировать их в следующих местах: один отряд – в лесах
севернее Ялты, 2 отряда севернее Алушта–Ускут, и один отряд сев[еро]-зап[аднее] Судака.
Выводы:
1. За 11 месяцев партизанские отряды в Крыму уничтожили: свыше 12.000
солдат и офицеров, свыше 1500 автомашин с войсками и грузами, подорвали
свыше 90 мостов, уничтожили свыше 20 воинских эшелонов.
2. В жестоких боях с немецко-румынскими оккупантами партизанские
отряды Крыма окрепли, приобрели богатейший опыт борьбы. Хорошо изучили
леса и горы Крыма.
3. Организовали связь с местным населением. Создали агентуру в городах
и селах Крыма. Провели большую работу по изучению и учету всех изменников
Родины, требующих изъятия и уничтожения в эти ближайшие месяцы главным
образом в горной и предгорной части Крыма.
4. Освоили места приема самолетов и приобретен большой опыт посадки
самолетов всех типов, связи самолетов с землей и охраны посадочных площадок.
5. Оставшиеся отряды оружием обеспечены, но необходимо для усиления
послать 10 ручных**** Р[учных]П[улеметов], 20 П[истолетов] П[улеметов]
Д[егтярева], патроны и снабдить партизанские отряды подрывным материалом.
Необходимо в конце октября и в начале декабря забросить продовольствия в
Крым из расчета обеспечения партизан 4–5 месяцев на 500 чел., при условии
оставления там 300–500 чел. продовольствия необходимо иметь на 500 чел.,
учитывая прибытие нового пополнения за счет населения.
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6. Необходимо сейчас же послать в Крым некоторое количество авторитетных работников среди татарского населения, с тем, чтобы с помощью их
организовать связь с татарским населением и проводить среди него работу.
Организовать массовый выпуск листовок, литературы на татарском языке
и русском языках, используя все факты террора и обмана населения Крыма.
Листовки большей частью разбросать самолетом в степной и горной части
Крыма.
7. Руководство с партизанами в Крыму осуществлять, имея там небольшую
оперативную группу центра, непосредственно подчиненную развед[ывательному]
отделу Черноморской группы войск. При развед[ывательном] же отделе иметь
2–3 опер[ативных] работника для осуществления руководства партизанами.
8. Каждый отряд снабдить радиостанциями типа “Север”, для непосредственной связи с р[азведывательным] о[тделом] Черноморской группы войск
(рации имеются во всех районах).
9. В основу задач на осенне-зимний период поставить:
а) диверсия в портах и на путях подхода в порты;
б) подготовка к взрыву ряда мостов и завалов в горных проходах;
в) организация агентурной сети и регулярное осведомление фронта о
положении войск в Крыму и их передвижение;
г) уничтожение активно борющихся с партизанами предателей из местного населения.
Командующий партизанским движением Крыма полковник Лобов
Держархів м. Севастополя, ф. Р-434, оп. 2, спр. 66, арк. 4–11. Оригінал.
*
**
***
****
вигляді.

Слова “сов. секретно” закреслено чорними чорнилами.
Текст вписано олівцем на звороті аркуша.
Слова написано нерозбірливо.
Слово “ручных” повторюється двічі – у повному та скороченому
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Л. КЛИМЕНКО
М. СТАРОВОЙТОВ
ДОКУМЕНТИ ФОНДУ П-1790 ДЕРЖАРХІВУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ПАРТІЙНЕ ПІДПІЛЛЯ
ТА ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ НА ТЕРИТОРІЇ
ВОРОШИЛОВГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ В РОКИ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Фонд П-1790 “Партійне підпілля та партизанський рух на території
Ворошиловградської області в роки Великої Вітчизняної війни (1941–
1945 роки)” налічує 289 одиниць зберігання, що розповідають про боротьбу
проти нацистів під час тимчасової окупації області (липень 1942 – січень
1943 рр.).
За тематичною ознакою документи фонду поділяються на кілька
груп.
До першої, найчисельнішої групи, що має у своєму складі три підгрупи, належать справи, що відображають організацію та діяльність партійних і комсомольських підпільних об’єднань, партизанських загонів на
території області (затверджених партійними органами, не затверджених
та резервних) (172 од. зб.). Це постанови бюро Ворошиловградського
обкому партії, витяги з протоколів засідань бюро міських та районних
комітетів партії щодо затвердження додаткових списків учасників підпілля,
партизанського та патріотичного руху під час окупації області; протоколи
відповідних міських і районних комісій з питань видачі партизанських
квитків учасникам партизанського руху; листування Ворошиловградського
обкому партії із ЦК Компартії України, Українським штабом партизанського
руху, міськкомами та райкомами партії з питань надання звітів про діяльність партизанських загонів, розшуку партизанів, що були направлені в
тил ворога зі спеціальними завданнями, тощо; тут же зберігаються звіти,
довідки, відомості, стенограми бесід, доповідні записки та інші документи
про діяльність секретаря Ворошиловградського підпільного обкому партії
С. Є. Стеценка та очолюваного ним партійного органу; партизанських загонів
під командуванням І. М. Яковенка (м. Ворошиловград), І. О. Воропаєва
(селище Боково-Антрацит), А. О. Піскунова (с. Городище Ворошиловського
району), групи сприяння Радянській армії с. Бараниківка Біловодського
району, партизанських загонів під командуванням В. І. Бикодорова (сел.
Іванове), Кононенка (м. Кадіївка), молодіжної партійно-комсомольської
підпільної організації “Молода гвардія” (м. Краснодон), інших партизанських
та диверсійних груп, загонів, підпільно-комсомольських організацій,
партизанів-одинаків. Значну частину документів зазначеної групи становлять
списки учасників підпільно-партизанського та патріотичного руху.
Другу групу становлять справи з документами про представлення
учасників підпільно-партизанського руху до урядових нагород (6 од. зб.);
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у т. ч. наказ начальника УШПР про нагородження організаторів, учасників
партизанського руху, а також осіб, які сприяли його розвиткові по Ворошиловградській області; списки партизанів і підпільників, яких було представлено до урядових нагород, а також їх нагороджувальні листи. Серед документів – нагороджувальні листи бійців та командирів Радянської армії, які
брали участь у визволенні Ворошиловградської області; фотокопії окремих
номерів армійських газет “За честь Батьківщини”, “Бойова тривога”, “В бій
за Батьківщину”, “На розгром ворога”, “Бойовий товариш”, датованих
січнем–лютим 1943 р.
До третьої групи належать справи про прийняття підпільників та
партизанів до лав Комуністичної партії (52 од. зб.).
Окрему, четверту групу складають справи зі спогадами безпосередніх
учасників руху Опору та свідків подій часів “нового порядку” (13 од. зб.), у
т. ч. К. Д. Кротової – зв’язкової секретаря Ворошиловградського підпільного
обкому партії М. В. Куровського, Л. В. Синенка про участь мешканців
Сватівського району в діяльності партизанського загону під командуванням
Я. І. Сиворонова; П. М. Маслової про участь у партизанському русі у
складі Слов’яносербського партизанського загону під командуванням
Н. І. Карнауха та ін. Представляють інтерес спогади учнів та мешканців
м. Краснодона про нацистський “новий порядок” під час окупації міста.
П’ята група – це справи про адміністративно-господарську діяльність
окупаційної влади (7 од. зб.) та документи щодо злочинів, скоєних
окупантами, та ліквідації їх наслідків (30 од. зб.). Серед них – накази,
розпорядження, директиви окупаційної влади щодо господарчої політики
на території області, зокрема в галузі сільського господарства. До цієї
групи входять також записки, стенограми нарад, довідки та інші документи
про структуру адміністративних і каральних органів окупаційної влади.
Найзначнішими за кількістю документів є справи, що містять акти про
злочини нацистів та збитки, завдані ними народному господарству області;
списки громадян, яких було закатовано або вивезено до Німеччини, осіб,
які зазнали репресій з боку окупаційної влади.
Окрему групу становлять справи, що містять документи до публікацій
(рукописи, їхні чернетки) або самі публікації про підпільно-партизанський
рух на території області (9 од. зб.). Це, зокрема, чернетки рукопису брошури
секретаря Ворошиловградського обкому Компартії України О. І. Гайового
“Відродження господарства та культури Ворошиловградської області”
(1943–1944); документи до рукопису брошури “Криваві сліди окупантів”
(липень 1942 – вересень 1943 рр.); перше видання документів про діяльність
підпільної комсомольської організації “Молода гвардія”, які було виявлено
в центральних та місцевих архівах під час підготовки до видання збірника
щодо діяльності цієї організації, та ін.
У всіх без винятку тематичних групах наявні, поряд з документами
означеного періоду, й джерела, які були створені після закінчення війни,
але всі вони за своїм змістом сповна відносяться до подій 1941–1945 рр.
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Л. ВЛАСЕНКО
ДОКУМЕНТИ ПРО ПІДПІЛЛЯ
ТА ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ НА СУМЩИНІ
ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1941–1943)
За часів окупації територія Сумської області увійшла до так званої
військової зони, яка повністю знаходилась під владою нацистів. Складовою
частиною протистояння ворогу став у цей час всенародний опір загарбникам
на окупованій території.
Наприкінці липня 1941 р. Сумський обком КП(б)У провів нараду секретарів міськкомів і райкомів партії, голів міських і районних виконавчих
комітетів Рад з питань організації підпілля і партизанських загонів. Було
сформовано підпільний обком КП(б)У, три міськкоми і райкоми партії, а
також обком і 8 райкомів ЛКСМУ.
Підпільні міськкоми і райкоми створювались у складі першого секретаря
і двох–трьох територіальних секретарів. Для підпільників підбиралися конспіративні квартири, визначалися паролі. Але розпочати роботу відразу не
вдалося. Рядові підпільники на місцях з перших днів окупації залишилися
без керівництва й підтримки, більшість первинних підпільних осередків
розпалася. Члени підпільних груп здійснювали диверсії, займалися розвідкою, збирали зброю, боєприпаси, підтримували партизанські загони
продовольством. Підпільні групи було створено із жителів с. Землянка та
навколишніх хуторів Глухівського, Шосткинського та інших районів.
Складовою всенародного опору загарбникам стало комсомольськомолодіжне підпілля. Від початку окупації молодь стихійно втягувалась у
підпільну діяльність. Так, наприкінці жовтня 1942 р. у Сумах було створено
комсомольську підпільну організацію, яку очолив Дмитро Косаренко.
Комсомольсько-молодіжні підпільні групи існували в Конотопському,
Путивльському, Дубов’язівському, Кролевецькому, Шосткинському та
інших районах. Багато молодих патріотів було страчено або закатовано
нацистами.
У 11-ти районах області, особливо в північній її частині, уже з перших днів окупації спалахнуло полум’я партизанської боротьби. Проте
розгортання партизанського руху почалося з невдач. Внаслідок відсутності
достатнього досвіду боротьби в підпіллі та партизанських загонах ряд
партизанських загонів – Лебединський, Талалаївський, Хотінський та
інші – зазнали великих втрат і були розсіяні, деякі партизанські загони й
групи перейшли лінію фронту і влилися до частин Червоної армії.
Партизанами ставали як місцеві жителі (партизанські загони С. А. Ковпака і С. В. Руднєва), так і військовослужбовці, що потрапили в оточення
(партизанські загони М. І. Наумова, О. М. Сабурова). Одним із перших
розпочав свою бойову діяльність, спираючись на допомогу населення, Путивльський партизанський загін під командування С. А. Ковпака. Саме йому
випало відіграти провідну роль у подальшому розгортанні партизанського
руху на Сумщині.
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10 вересня 1941 р. Путивльський район та м. Путивль були окуповані
ворогом. С. А. Ковпак із групою із 8-ми чоловік вийшли у Спадщанський
ліс, що був обраний базовим місцем розташування загону; там було
закладено продовольчі бази та бази боєприпасів.
Загін С. В. Руднєва базувався в Новослобідському лісі. 18 жовтня
1941 р. загін у кількості 21 чоловік перебазувався у Спадщанський ліс. З
перших днів розгортання партизанського руху стало зрозуміло, що вести
боротьбу з окупантами невеликими групами, як передбачалося раніше,
малоефективно. Треба було створити більші бойові одиниці. Тому на нараді
командування двох загонів було вирішено об’єднати путивльські загони в
один – Путивльський партизанський загін (командир загону С. А. Ковпак,
комісар загону С. В. Руднєв). У грудні 1941 р. загін вийшов у рейд на
північ, до Брянських лісів. На шляху його слідування до нього вливалися
дрібніші партизанські загони, і 29 січня 1942 р. загін було перейменовано
на Путивльський об’єднаний партизанський загін.
На території Сумської області вів боротьбу 41 партизанський загін:
Путивльський, 1-й Глухівський, Кролевецький, 1-й Шалигінський, Конотопський “Смерть фашизму”, Зноб-Новгородський ім. Щорса, Шалигінський
ім. Леніна, Ямпільський і Середино-Будський “За Родину”, Червоного
району та ряд інших.
21 із них став базою для формування великих партизанських з’єднань.
На базі підпільних організацій і груп, партизанських загонів були створені
чотири великих партизанських з’єднання, якими командували С. А. Ковпак,
О. М. Сабуров, М. І. Наумов, Я. І. Мельник.
Партизанський рух відігравав велику роль. Він дезорганізовував тили
ворога, відтягував на себе великі сили німецької регулярної армії.
Формування, становлення багатьох партизанських загонів, їхні перші
кроки в боротьбі з ворогом були різними. Усе це відбито в документах,
оригінали і копії яких зберігаються в Державному архіві Сумської області.
Вони яскраво характеризують бойову діяльність партизанських з’єднань,
загонів, груп на території області, а також у період рейдів на Правобережну
Україну, життя в загонах, побут партизанів, висвітлюють діяльність партійного, комсомольсько-молодіжного підпілля і патріотичних груп у містах
і селах області.
Фонд П-4 Сумського обкому КПУ (оп. 3 п, 1941–1986) (300 од. зб.)
– Звіти і доповіді підпільного обкому КП(б)У про партизанський рух
у Сумській області;
– звіти про партизанський рух у Сумській області;
– звіти про діяльність партизанських загонів;
– документи про підсумки бойової діяльності партизанських загонів і
з’єднань;
– зведення про бойові операції партизанських загонів;
– документи про підсумки бойової діяльності групи партизанських
загонів з 26 жовтня 1942 р. по 31 травня 1943 р.;
– звіти про партійно-комсомольське підпілля і бойову діяльність партизанських загонів у період окупації по районах області;
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– списки партизанських загонів і з’єднань. Стройові записки партизанських загонів, зведення про бойові операції загонів;
– списки керівних працівників Сумської області, залишених для підпільної роботи в тилу ворога в період окупації;
– перелік явочних квартир, паролів для керівників області, залишених
для підпільної роботи в тилу ворога;
– документи про підсумки бойової діяльності партизанських з’єднань;
– відомості про боєздатність, озброєння і бойову діяльність загонів;
– книги наказів по Путивльському партизанському загону (1941–
1942);
– книги наказів по Путивльському об’єднаному партизанському загону
(1942–1943);
– документи про підсумки першого року бойової діяльності Путивльського об’єднаного партизанського загону;
– листування Сумського обкому з питання заяв сімей партизанів і
підпільників про матеріальну допомогу;
– матеріали окупантів;
– довідки, доповідні записки, матеріали перевірки діяльності підпільних
груп;
– списки особового складу партизанських загонів і з’єднань;
– автобіографії партизанів;
– щоденники бойових дій;
– облікові справи, відомості про озброєння та кількісний склад партизанських загонів;
– справи про прийом до лав партії в партизанських загонах;
– матеріали про партизанську боротьбу комсомольців і молоді;
– звіт про організацію і роботу Сумської комсомольської підпільної
групи “Знамя”;
– спогади, звіти учасників підпільної групи “Знамя”;
– списки, характеристики, фотографії учасників підпільної комсомольської групи “Знамя” м. Суми;
– списки учасників підпілля і партизанського руху по районах.

Підпільні організації КП(б)У
Ф. П-98 – Сумський обком КП(б)У. 1943 р. (1 од. зб.);
Ф. П-97 – Ямпільський райком КП(б)У. 1942–1943 рр. (4 од. зб.);
Ф. П-365 – Глухівський райком КП(б)У. 1941–1943 рр. (2 од. зб.);
Ф. П-367 – Червоний райком КП(б). 1941–1943 рр. (2 од. зб.)
– Звернення Сумського підпільного обкому КП(б)У до трудящих Сумщини;
– розпорядження Сумського підпільного обкому КПУ(б)У;
– протоколи засідань підпільних райкомів КП(б)У – про організацію
партизанських загонів;
– звіт про роботу підпільних організацій, загонів;
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– стислий звіт про організаційно-політичну роботу Глухівського
РК КП(б)У Сумської області за 1941–1943 рр.;
– листування Червоного підпільного райкому КП(б)У із Сумським
підпільним обкомом про підпільні організації, озброєння;
– карта із зазначеними підпільними квартирами;
– список членів і кандидатів ВКП(б) Есманського партизанського
загону;
– характеристики на нагороджених;
– листівки, відозви до населення окупованих територій;
– спогади партизанів.

Первинні партійні організації КП(б)У
партизанських загонів
Ф. П-87 – “За Родину” Ямпільського району, 1942–1943 рр.
(3 од. зб.);
Ф. П-92 – Шосткинського району, 1943 р. (1 од. зб.);
Ф. П-366 – Глухівського району, 1941–1942 рр. (1 од. зб.)
– Протоколи зборів партійної організації партизанських загонів – Глухівського, Шосткинського, “За Родину” Ямпільського;
– списки членів і кандидатів ВКП(б) партизанського загону “За Родину”;
– заяви про прийом до лав партії партизанів Глухівського та “За Родину” Ямпільського партизанських загонів.
Ф. П-94 – Первинна комсомольська організація партизанського загону
“За Родину” Ямпільського району. 1942–1943 рр. (3 од. зб.)
– Протокол загальних зборів;
– списки комсомольців;
– заяви про вступ до комсомолу.
Ф. П-90 – Оперативна група Українського штабу партизанського
руху Сумської області, 1942–1943 рр. (7 од. зб.)
– Накази оперативної групи УШПР (Українського штабу партизанського
руху) Сумської області партизанським з’єднанням;
– листування опергрупи УШПР із УШПР, з партизанськими з’єднаннями;
– бойові накази командирів партизанських з’єднань;
– стройові записки загонів;
– донесення, рапорти про порушення дисципліни партизанами;
– відомості на видачу зброї, боєприпасів і продуктів харчування для
партизанських загонів;
– особові справи агентів, які виконували завдання партизанів;
– списки евакуйованих партизанів;
– автобіографії партизанів;
– списки нагороджених;
– списки особового складу партизанських загонів;
– паролі, сигнали по групі партизанських загонів Сумської області.
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Партизанські загони
Ф. П-88 – Партизанський загін “За Родину” Ямпільського району,
1942–1943 рр. (17 од. зб.)
– Щоденники бойових операцій;
– висновки про бойові операції загону;
– відомості про збір коштів на будівництво танкової колони “Партизан
України”;
– зведення про агітмасову та політроботу серед населення;
– підписні листи партизанів на державну позику, договір “про соцзмагання”;
– листування з питання продовольчого і фуражного забезпечення;
– листівки і плакати німецькою мовою;
– відозви до населення окупованих територій, військовополонених,
поліцейських, німецьких та угорських солдатів;
– донесення про перебування угорських солдатів;
– листівки німецького командування до партизанів;
– списки громадян, яких було вбито окупантами;
– атестати сім’ям партизанів;
– заяви про вступ до загону;
– нагородні листки;
– списки партизанів;
– довідки про поранення.
Ф. П-89 – Партизанський загін Червоного району, 1942–1943 рр.
(3 од. зб.)
– Звіт про бойові операції загону;
– списки особового складу загону.
Ф. П-91 – Партизанський загін Середино-Будського району, 1941–
1945 рр. (3 од. зб.)
– Звіт 2-го Середино-Будського партизанського загону;
– висновок про бойові операції загону;
– список особового складу загону.
Ф. П-93 – Партизанський загін Шалигінського району, 1943–1944 рр.
(5 од. зб.)
– Довідка про партизанський рух у Шалигінському та інших районах;
– звіт про діяльність загону;
– спогади “Історія партизанського загону ім. Леніна”;
– списки бійців загону.
Ф. П-95 – Партизанський загін Глухівського району, 1942–1943 рр.
(2 од. зб.)
– Звіт про діяльність загону за період з вересня 1942 р. по жовтень
1943 р.;
– список особового складу.
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Ф. П-410 – Хильчицький партизанський загін ім. Щорса, 1941–
1943 рр. (36 од. зб.)
– Лист партизанів до м. Н. Тагіл, комсомольцям евакуйованого заводу
і школярам;
– накази УШПР Сумської області;
– розпорядження по групі об’єднаних партизанських загонів України;
– розвідзведення штабу групи об’єднаних партизанських загонів
України;
– розвіддонесення, рапорти партизанських груп загону;
– копії донесень, рапортів командира загону штабу по керівництву партизанським рухом у Сумській області;
– протоколи допитів, постанови начальника оперативної частини при
загоні;
– листування зі штабом та іншими загонами;
– книга наказів командира загону про розвідку, озброєння, призначення
та ін. (25 жовтня 1942 р. – 5 травня 1943 р.);
– донесення, доповідні про виконання завдань;
– донесення і рапорти про партизанів, які загинули в боях та пропали
без вісті;
– листівки, звернення, відозви до населення окупованих територій;
– листівки німецького командування російською мовою;
– звернення до німецьких солдатів німецькою мовою;
– зведення Радінформбюро, інформаційні листівки, газети;
– стройові записки загону;
– відомості на видачу боєприпасів та зброї;
– звіти, доповідні та рапорти про проведення бойових операцій та розвідки;
– щоденник і акти про результати виконаних завдань;
– заяви про вступ до загону;
– списки особового складу;
– розписки партизанів про прийняття присяги “Червоного партизана”;
– список мешканців Хильчицького району, які перебували в лісі з
партизанами;
– листи німецьких солдатів.
Ф. П-411 – Партизанський загін ім. 25-річчя Червоної Армії, 1943 р.
(1 од. зб.)
– Наказ про створення партизанського загону.
Ф. П-412 – ІІ-й партизанський загін військовослужбовців
ім. Ворошилова, 1941–1943 рр. (7 од. зб.)
– Рапорти і доповідні до УШПР;
– наказ по партизанському загону;
– історія загону;
– довідки про вихід у рейд;
– відомості про діяльність загону;
– облікова справа, відомості про озброєння та кількісний склад загону;
– оперативні зведення.
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І. МАРЧУК
ЛИСТУВАННЯ МІЖ ОТАМАНОМ
ТАРАСОМ БУЛЬБОЮ-БОРОВЦЕМ
ТА НІМЕЦЬКОЮ ОКУПАЦІЙНОЮ ВЛАДОЮ
ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ БУЛЬБІВСЬКОГО РУХУ
НА ВОЛИНІ В 1942–1943 рр.
На початку лютого 1942 р. Рейхсфюрер СС Гітлер нагадав компетентним
органам про існування декрету “Нахт унд Небель” (ніч і туман), підписаного
Кейтелем 7 грудня 1941 р., який регламентував “переслідування за злочинні
дії, спрямовані проти Рейху і окупаційної влади” на Сході1.
Окрім страт, знищення військовополонених і цивільного населення
голодом, холодом і хворобами, збереження колгоспної системи для посилення
експлуатації “колоніального народу, з яким треба спілкуватися нагайкою,
як із неграми”, передбачалися найжорсткіші заходи по викоріненню будьяких спроб спротиву окупаційному режиму.
Пересвідчившись на власні очі в реаліях німецької “нової Європи”,
командир УПА “Поліська Січ” отаман Тарас Бульба разом із групою близько
100 чоловік таємно пішов до свого рідного лісу в районі між Костополем
і Людвиполем (нині містечко Соснове Рівненської області), де заснував
табір2.
Німецький звіт, що дійшов до нашого часу, повідомляє: “Тарас Боровець
(Тарас Бульба, він же отаман Тарас Бульба. – І. М.) думав, що утворення
“Поліської Січі” буде йому основою для створення в майбутньому української
армії. Але тепер він бачив, що його плани і сподівання провалилися. У
лютому 1942 р. він зробив спробу знову розпочати переговори з німецькою
владою стосовно створення “Поліської Січі”, однак переговори виявились
безуспішними”3. Після цього отаман відбув до генерал-губернаторства,
де художник виготовив його портрет у формі ватажка “Поліської Січі”.
Фотографії з портрета розповсюджувалися серед населення як своєрідний
засіб пропаганди.
Перебуваючи на території генерал-губернаторства, Тарас Боровець
зустрівся з президентом УНР в екзилі Андрієм Лівицьким і склав йому
звіт.
По суті, було вироблено новий план “широкої повстанчої акції”:
1. До моменту, поки театр війни почне пересуватися з української
території на московську, не шкодити занадто німцям, а навпаки: сприяти
їм, щоб якнайшвидше фронт ішов далі на схід;
2. Коли німці наближатимуться до Волги – оголосити проти них повстання;
3. З більшовицькими партизанами на той час, із тактичних міркувань,
в сутички не вступати та утримувати “нейтральність”;
4. Ніколи не допускати до загального повстання всієї України, бо це
була б передчасна і надто велика допомога Росії, а українська людність
наражалася б на тяжкі репресії з боку німців;
© І. Марчук, 2005
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5. Маневрувати так, щоб німці з москалями якомога довше бились на
московській території4.
Масовий терор німецької окупаційної влади підштовхнув отамана до
переформування демобілізованих сотень “Поліської Січі” в Українську
Повстанську Армію з метою боротьби проти німецького свавілля на українських теренах, зокрема на волинському Поліссі, де містилась основна база
бульбівських формувань. Щодо нової структури УПА, то, за словами Тараса
Боровця, вона складалась із п’яти сотень на початковому етапі існування.
Під час акції сотні могли ділитись на оперативні групи по 5 чи 10 вояків,
що давало змогу провадити блискавичні й непомітні для ворога маневри в
поліських лісах. Ці сотні очолили командири “Тур”, “Волинець”, “Солод”,
“Муха”, “Євген”.
Із квітня до середини червня, за словами Боровця, тривав перший етап
боротьби з нацистами. “Протягом половини квітня та цілого травня почали
злітати в повітря автомашини та різні установи Кохової аристократії в
Україні, разом з пасажирами та урядовцями”5. У другій половині червня
1942 р. Головна команда УПА надіслала Коху листа, “написаного в дуже
гострій формі і з такою вільною, недипломатичною фантазією, як колись
запорожці писали до турецького султана”6. Отаман застерігав німецьку
владу від подальших репресій проти українського населення. Якщо ж
терор не припиниться, то УПА розпочне широкомасштабні бойові дії.
Проте окупаційна влада лише посилила репресії і визискування мирного
населення. Тому з другої половини липня “Головна Команда УПА видала
наказ… негайно розпочати другу фазу збройної акції проти гітлерівців…”7.
Найбільшою в ній стала “Шепетівська операція”, яку провели в ніч на
19 серпня 1942 р. об’єднані в одну оперативну групу кілька сотень бульбівців. Але підтвердження такої акції немає в жодних документах, окрім
спогадів самого отамана. До того ж, Шепетівка розташована досить далеко
від району дій УПА Бульби-Боровця.
А 15 серпня 1942 р. отаман Тарас Бульба-Боровець надіслав до Еріха
Коха листа такого змісту:*
“До Вас і на руки самого канцлера складалися всякі меморандуми
від українського громадянства про жахливе положення в Україні. Всі ті
голоси є тільки “горохом в стіни”. Тепер, до Вас востаннє промовляє голос
українського національного підземелля. Це є голос самої землі”8. Далі в
листі згадується про утворення й діяльність “Поліської Січі”. Цікавою є
позиція стосовно України та її ролі під час війни, висвітлена в листі: “Ми
чекаємо на кінець війни. Коли війну виграє Німеччина, – Україна буде
німецькою колонією. А як війну виграє Росія, – російською. А коли програє
і Німеччина, і Росія, тоді Україна буде самостійною державою. Для нас
Німеччина являється ворогом тільки припадковим і часово-переходовим.
Головні ж і вічні наші вороги – це наші етнографічні сусіди”. Боровець
попереджував Коха: “Не думайте, що ви вже зловили Бога за бороду. Вона
ще від вас далеко. Не доводьте хамсько-грабіжницькою поведінкою до
* На жаль, всі три аркуші листа значно пошкоджені і вдалося прочитати заледве його половину.
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крайностей. Ваші кроки несуть вічну ганьбу німецькому народові…”; щоб
наведеного стану в Україні не допустити, я Вам пропоную:
1) наказати, щоб усі представники окупаційної влади гідно і культурно
трактували, без дикого грабіжництва та хамської біятики українське населення. Заборонити всякі “реквізиції” поза контингентами поставок.
2) при обтяжуванні України поставками в користь фронту та цілої
Європи брати під увагу потреби місцевого населення.
3) прикоротити (припинити. – І. М.) дивовижну хвилю арештів, розстрілів та […] української молоді, а дати їй спромогу до науки та творчої
праці по своїх професіях.
4) звільнити з в’язниць та концтаборів всіх наших людей, арештованих
за січове козацтво, ОУН та інші “злочини…”
Звільнення всіх арештованих січовиків до 1.11.1942. Інакше ми будемо
уважати пропозицію – відміненою.
Тарас Бульба”9.
Отже, після літа виступи УПА отамана Бульби проти німців припинилися. Він вирішив зачекати результатів своїх ударів по німецьких установах. Як зреагують Кох і його адміністрація? Німецька поліція в цей час
почала активно збирати інформацію про самого Боровця та його рух.
Так, під час переговорів митрополита Української Автокефальної
Православної Церкви Полікарпа з генералом Шене останній висунув такі
звинувачення проти Бульби: “Тарас Боровець – командир націоналістичної
банди (найсильнішої). Господарює, як хоче, і копає окопи”10.
Особливо насторожила німецьку поліцію інформація, що отаман 16 вересня зустрічався з делегацією від радянських партизанів. Результати цієї
зустрічі залишилися таємницею для Коха і його прислужників. Тому було
вирішено нав’язати контакт з “бандою Боровця” і спробувати дістати
достовірну інформацію про стан справ у цьому районі: “Для того, щоб
дізнатися про плани організації, її чисельність, місце розташування,
наприкінці жовтня 1942 р. були направлені довірені особи з дорученням
встановити зв’язок з Боровцем”11.
1 листопада 1942 р. Тарас Боровець зустрівся з шефом політичного
відділу СД Волині й Полісся Йоргенсом у районі станції Томашгород Рокитнівського району. На цій зустрічі було з’ясовано час проведення офіційних
переговорів між отаманом і представниками німецької окупаційної адміністрації. Йоргенс пообіцяв сприяння у виконанні вимог, висунених отаманом
у листі від 15 серпня 1942 р. Він зумів також захопити документ під назвою
“Закон українських партизанів”. “Це статут українських партизанів, виданий
“Поліською Січчю”. У статуті особливо підкреслюється, що український
партизан – не бандит, а щирий син і патріот України і що партизанська
війна – це не пограбування, а початок української національної армії”12.
Обидві сторони почали готуватися до переговорів, які б могли прояснити
позиції як отамана Тараса Бульби, так і німців.
Переговори відбулися 23 листопада 1942 р. у селі Моквин Березнівського
району, в окупованім силою помешканні Степана Рудницького. З німецького
боку на переговори прибули шеф СД і начальник охоронної поліції Волині
і Поділля доктор Піц (Пюц), шеф політичного відділу СД Волині і Поділля
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Йоргенс. Від УПА уповноваженими були отаман Тарас Бульба і таємний
протокулянт поручник Леонід Щербатюк. Були присутніми також “довірені
особи” – поручник Лев Ковальчук і колишній начальник штабу УПА
“Поліська Січ” полковник Смородський13.
Піц на початку переговорів наголосив, що йому добре відома біографія
отамана та історія створення “Поліської Січі”. Далі він виклав свої пропозиції:
1) отаман Тарас Бульба обіймає спеціально приготовлену для нього
посаду референта по боротьбі з партизанами;
2) люди з його відділів включаються до складу “шуцманшафтів”.
Інший варіант, якщо перший буде відкинуто:
Бульба розпускає своїх людей по домівкам, здає зброю і починає
легальне приватне життя.
Отаман, у свою чергу, повторив вимоги, викладені в другому листі до
Еріха Коха. Основними його вимогами були такі: зміна політичного курсу
щодо України та звільнення всіх політичних в’язнів.
“Доктор Піц ще раз заявив, що питання української державності
сьогодні не актуальне з двох причин: 1) через згадані вже вище воєнногосподарчі мотиви та 2) через брак української інтелігенції, яка б могла
заадмініструвати державу… останнє твердженя доктора Піца отаман Бульба
категорично заперечив. Української інтелігенції, яка знаходиться в краю і
на еміграції, аж надто вистачає для заповнення адміністративного апарату
української держави. Тимчасом наші люди з вищою освітою гниють з голоду
по українських містах та на примусових роботах в німецьких шахтах, а
неграмотні німецькі мужики роблять такі безчинства та дурниці на посадах
ляндвіртів та комісарів в Україні”.
У кінці розмови “Доктор Піц ще раз заявив, що мета його приїзду –
договоритися з отаманом Бульбою на згаданій площині, та що українці,
співпрацюючи беззастережно з Німеччиною, можуть тільки виграти, а,
займаючи вороже становище, тільки програти. Свою пропозицію окреслив
як остаточну і зажадав від отамана Бульби конкретної відповіді, чи він його
пропозицію приймає, чи ні.
Отаман Бульба заявив, що він в цій справі мусить порозумітися зі своїм
штабом і відповідь дасть за 14 днів.
На цьому розмову закінчено.
Моквин, дня 23/ХІ.1942 р.”14.
Ще перед початком переговорів полковник П. Смородський передав
Тарасові Боровцю листа від єпископа Мстислава.
Як стає зрозумілим з пояснюючої записки, повертаючись 12 листопада
1942 р. з Рівного до Києва, Скрипник – Мстислав зупинився в Корці та
через довірену особу надіслав отаману листа:
“Буваючи час від часу в Рівному, я багато чув про вас. Признаюся, що
дуже багато з вашого буття на протязі останніх місяців було і ще тепер є
для мене незрозумілим. Знаю вашу важливу на все лихе душу, але мені
здається, що ваша реакція на оточуючу вас дійсність є занадто гостра. Я
дуже багато про вас думав і прийшов до переконання, що положення, в
якому ви знайшлися, є фальшиве, а тяжість його, правдоподібно, ви й самі
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відчуваєте. Прийшов я рівно ж до переконання, що обов’язком всіх, хто
добре вас знає, а зокрема й моїм, якому Господь доручив духовну опіку
над братами, – прийти вам з щирою допомогою й зробити все від нас
можливе, щоб влекшити (полегшити. – І. М.) спокійно вийти з дотеперішньої
ситуації”15.
Єпископ Мстислав, не задовольнившись цим листом, 15 листопада
написав ще одного, більш докладного, де пояснив причини звернення до
отамана: “… ота неясність Вашого становища, оті запевнення більшовицьких
агентів і більшовицької пропаганди про те, що Ви проводите боротьбу з
німцями, т. т. допомагаєте більшовикам, є явищем дуже шкідливим для
наших загальнонаціональних інтересів. Тому, коли Ви дійсно зайняли
проти – німецьке становище і, не дай боже, дійсно проводили боротьбу з
німецькою владою на Україні, – то, як Архіпастир, якому доля доручила
опіку над рідними йому по крові братами та над їхнім загальним добром,
змушений був би тоді гостро і прилюдно осудити цей Ваш нерозважливий
крок”16.
Зрозуміло, що обидва листи Скрипник-Мстислав надіслав не з власної
ініціативи, а за вказівкою окупаційної влади, щоб спробувати зіграти на
релігійних почуттях отамана і його людей, та вивести їх з підпілля.
Тарас Бульба дуже гостро сприйняв останнього листа і через чотири
дні відписав єпископу.
“Відпис.
Полісся, дня 26.ХІ.1942 р.
До
Його Екселенції Мстислава Єпископа
Переяславського і Вікарія
Київського в Києві.
У відповідь на Ваш лист від 15.ХІ.1942 р. повідомляю, що жодного
листа від 12.ХІ.42 я не отримав.
Чому Ви взагалі до мене пишете – я розумію.
Цією дорогою хочу Вас, Владико, повідомити, що започаткована
кореспонденція (зовсім лишня). Наші дороги різні не від сьогодні.
Я розумію угодовану політику та позитивну працю, але не визнаю
самоопльовуючого лакейства. Коли Ви твердите, що український народ не
проявив свого – зусилля та хотіння “до своєї свободи” тоді, коли він пару
сот літ веде героїчну боротьбу з мільйонами кривавих жертв, що Ваша
“реальна політика” з нашим національним рухом нічого спільного не має.
За свою поведінку я сам поношу (понесу. – І. М.) повну відповідальність
перед Батьківщиною.
Тарас Боровець”16.
Через 14 днів, 6 грудня 1942 р. отаман написав листа до Доктора
Піца з остаточною відповіддю на його пропозиції. Він відмовився стати
референтом по боротьбі з більшовицькими партизанами, залучивши до цієї
справи людей з УПА, оскільки німці взамін “запропонували дрібниці”. Далі
в листі Т. Боровець писав: “Я до справи ставлюсь тверезо і чесно, як вояк.
Бачу, без зміни політичного курсу Німеччини до України не може бути
мови про оздоровлення українсько-німецьких відносин. А тим самим моя
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співпраця з Вами є неможлива. Вона, в результаті, нічого позитивного поза
компроматом не принесе…
Наше нелегальне становище не означає, що ми перебуваємо у стані
чинної боротьби з Німеччиною. Це тільки примусова самооборона.
Ми вважаємо Німеччину тільки тимчасовим окупантом, а не ворогом
України. Коли Німеччина відкинула нас від участі у цій війні як підмет,
ми постановили чекати її закінчення пасивним глядачем. Цебто вважаємо
за зовсім природне вам і не допомагати, і не шкодити. Це наше ставлення
не буде змінене, якщо німецька влада потрапить так само об’єктивно
оцінити викликану своєю політикою анормальну ситуацію. Натомість,
коли німецька влада ще гірше загострить свій антиукраїнський курс, тоді,
очевидно, силою обставин наш нейтралітет перетвориться у чинну анти
німецьку боротьбу”17.
На основі проведених переговорів, листування та агентурних даних
доктор Піц склав таємний звіт такого змісту:
“Рівне, ІІ.XІІ.1942 року
Таємно
Тарас Бульба-Боровець
23–24.ХІ.1942 року біля Моквина, район Березне, я вів переговори з
керівником українських націоналістичних банд – Боровцем, так званим
Тарасом Бульбою, колишнім керівником об’єднання “Поліська Січ”.
Переговори мали на меті досягти домовленості і співпраці з Боровцем
у боротьбі з більшовицькими бандитами і досягнення умиротворення в
районах Костопіль – Сарни, також і в інтересах українського населення.
Оскільки Боровець з своїми прихильниками протягом кількох місяців вів
нелегальне бандитське життя, здійснював розбійницькі напади і щонайменше протягом кількох тижнів дотримував з більшовицькими бандами
доброзичливий нейтралітет…”18.
Далі у звіті передається зміст переговорів між отаманом Тарасом
Бульбою і доктором Пюцом. Шеф СП і СД зробив поспішний висновок,
що “Боровець у ході переговорів виявив схильність дотримуватись моїх
пропозицій”19.
У документі наводиться уривок із вищезгаданого листа щоправда з
датою 8 грудня 1942 р. Вивчивши зміст листа, доктор Пюц зазначив, що
позиція Боровця є досить чіткою і табір його прихильників теж неоднорідний. “З вищесказаного і ситуації, що склалась”, німецька поліція розробила такі заходи, спрямовані проти бульбівського руху:
“Шляхом пропаганди серед населення повинно бути утверджено, що
Боровець як безвільний інструмент у руках анонімних підбурювачів йде
по невірному шляху і приносить величезні нещастя своїм наближеним і
всьому населенню.
Повинне мати місце слідуюче правило: “Будь-які страждання і тяжкі
удари, що зазнає населення, – це вина Боровця”.
Про ці обставини я прошу довести до відома обласних комісарів і їх
українських співробітників, районних керівників і т. п., особливо з областей,
найбільш заражених націоналістичною пропагандою, впливом і діяльністю
Боровця і його банди, і потрібно відділити його від теперішніх друзів”20.
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Шляхом направлення до табора Тараса Боровця довірених осіб, було
вжито таких заходів: 1. Вивчення настрою всередині банди Боровця; 2. Створення внутрішньої опозиції; 3. Виявлення сил, які стоять за Боровцем і
спонукають його до негативної поведінки21.
Одночасно жандармським і обласним керівникам та поліційним постам
у Сарненському, Костопільському, Рівненському, Березнівському, Людвипільському, Рокитнівському районах було надіслано вичерпні інструкції
щодо пропаганди серед особового складу охоронної поліції і СД стосовно
Боровця та методів його діяльності.
Як відомо зі спогадів та історичних розвідок про УПА, у той час на
Волині й Поліссі велися переговори про створення спільного повстанського
штабу. Тому Тарас Боровець мав зовсім інші плани, що кардинально
відрізнялись від запропонованих німецькою окупаційною владою умов
співпраці. Характерним є те, що, наприклад, німецьке “Повідомлення з
окупованих східних областей № 55” подає дуже суперечливу інформацію,
яка за змістом нагадує більше чутки, ніж реальні факти. “У процесі розвідки
з’ясувалося, що у цей час банда налічувала близько 300–350 чоловік,
однак у будь-який момент вона могла зібрати 2–3 тис. чоловік. Можно
вважати доведеною наявність тісного співробітництва банди Боровця
з більшовицькими бандами, а також підтримку більшовиків зброєю та
боєприпасами”22. Далі у звіті йдуть різні нісенітниці на зразок: “Боровцеві
було запропоновано прийняти командування всіма більшовицькими бандами
на півночі України”, або ж про те, що нібито він намагався через Москву
встановити зв’язок з Лондоном, щоби домовитися з Англією про надання
самостійності Україні.
Більш реальним виглядає хід подій, описаний у донесенні одного з
керівників радянських партизанів, П. Пономаренка, від 5 грудня 1942 р.
Сталіну:
“По сообщению Сабурова, в лесах Полесья, в районах Пинск, Шумск,
Мизочь имеются большие группы украинских националистов под руководством лица, законспирированного под кличкой “Тарас Бульба”. Мелкие
группы партизан националистами разоружаются и избиваются.
Против немцев националисты устраивают отдельные засады.
В листовках националисты пишут:
“Бий кацапа москаля, гони його видциля, вин тоби не потрибен”.
Крупный националист Бандера немцами расстрелян.
По сообщению другого источника, националисты под руководством
“Тараса Бульбы” находятся количеством 5000 человек в 6 км восточнее
дер. ЛЕНИН (має бути Ленчин. – І. М.), что 35 км юго-восточнее Сарны, и
оборудуют там зимние квартиры”23.
Порівняння цих двох документів свідчить, що на переговорах отаман
говорив доктору Пюцу одне, бо це були переговори, а на ділі боротьба з
німцями тривала далі. Нейтралітет з партизанами загону Медведєва закінчився в грудні 1942 р. і жодних візитів до Москви не планувалося. Але
радянські партизани подають недостовірні дані про чисельність бульбівців,
яких дійсно було всього 300–500 чоловік.
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Начальнику поліції та служби безпеки Рівненського округу вдалося
встановити, що група бульбівців із загону отамана Тараса Бульби перейшла
на бік більшовицьких партизанів, а провал переговорів з шефом СП і СД
доктором Пюцом спричинив невдоволення частини його оточення, тих, хто
схвально ставився до співпраці з німцями. “Під час переговорів з бандою
вдалося виявити більшість керівників, … завдяки своєчасно вжитим заходам
вдалося більшість їх заарештувати. Для активної боротьби проти самої
банди зараз створена ударна група, до якої передані відповідні частини
поліції безпеки”24. Цей звіт датується 21 травня 1943 р. А до травня цього
року Тарас Боровець зустрічався ще з одним представником німецької
окупаційної адміністрації. 2 лютого 1943 р. у с. Біла Криниця Рівненського
району він мав розмову з рівненським гебітскомісаром доктором Беєром.
Про характер розмови і те, де вона відбувалася, Тарас Боровець написав
у спогадах: “Потім відбулись другі переговори з Беєром. Подвійність
розмов цілком не означає, що предмети переговорів були різні, бо обидва
представники мали ті самі директиви та інструкції, що випливали з тієї
самої генеральної лінії, а їх противна сторона трималася одної і тої ж
самої лінії. Особливо з розмови з доктором Беєром ми побачили, що не всі
вищі німецькі урядовці в Україні повністю схвалюють політику Гітлера на
Сході … Хоч доктор Беєр у своїй урядовій практиці був людиною досить
порядною і маневрував поміж життям і смертю, усе ж таки ми порахували ці
його заяви як тактичний маневр у наш бік. Він дуже наполягав на тому, щоб
УПА за всяку ціну знайшла компроміс із німцями, бо інакше буде пролито
ціле море української крові і що все це вийде на користь комунізмові, а
не Україні25”.
Результатом цієї зустрічі було виготовлення Тарасом Боровцем двох
документів, які потім часто залюбки використовувала радянська пропаганда,
галасуючи: “дивіться, які це були запроданці і ганебні пособники гітлерівців”.
Йдеться про листа “До пана д-ра Беєра гебітскомісара в Рівному” і про
“План акції по боротьбі з большевицькою партизанкою, сконцентрированою
в Поліській котловині в межах: Берестє – Мінськ – Гомель – Житомир”. На
листі й плані стоїть дата: “Полісся, дня 15.3.1943 р.”26. Але на плані є ще й
власноручний напис отамана: “З огляду на поведінку німців в Україні – не
висилається. 20.3.1943 р.”. Цей напис зник під час публікації документа в
збірнику “Українська РСР у Великій Вітчизняній війні”27.
Остаточну відповідь у цій загадковій історії містить лист до Беєра,
датований приблизно осінню 1943 р. Ось частина його змісту.
“Високоповажний пане Докторе!
Вас напевно дуже дивувало, що в нашій розмові з дня 2.2.1943 р. я
обіцяв Вам дати відповідь листом на обговорювані нами справи й того
листа Ви досі не отримали. Сьогодні можу Вас повідомити, що такий лист
і відповідний план по боротьбі з московсько-більшовицькою диверсією був
мною своєчасно виготовлений. Одначе через розпочату німецькою владою
жахливу репресійну акцію супроти безневинного цивільного населення
України я того листа і плану не міг Вам предложити (запропонувати. –
І. М.)”28.
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Такий хід подій підтверджує інформаційне повідомлення командира
партизанських загонів Житомирської області генерал-майора Сабурова:
“Не позднее мая 1943 г.
Группировка украинских националистов под руководством Тараса
Бульбы – по данным агентурной разведки, продолжает вести переговоры
с Кохом. Переговоры будто бы велись в последний раз в марте 1943
года…
Бульбовцы выбрасывают лозунг: “Або побудуємо самостійну Україну,
або загинемо за неї”. Среди бульбовцев распространены 10 заповедей.
Заповеди эти следующие:
1. Добъемся Украинского государства или погибнем в борьбе за
него.
2. Никому не позволяй опозорить честь своей нации.
3. Помни, что настали великие дни нашей борьбы.
4. Будь гордым тем, что ты есть наследником славы Владимирского
тризуба.
5. Увидишь смерть великих рыцарей.
6. О деле не говори, с кем можно, а говори, с кем нужно.
7. Не опаздывай выполнять наисерьезнейший приказ, когда этого
требует доброе дело.
8. Беспощадной борьбой уничтожай врагов твоей нации.
9. Ни просьбы, ни угрозы, ни пытки, ни смерть не заставят тебя выдать
тайну.
10. Борись за расширение и мощь Украинской державы.
Бульбовцы нападают на польские села, мелкие немецкие группы и мелкие группы партизан…
В с. Чудельчин 20 мая бульбовцы напали на немецкий гарнизон. Убито
30 немцев”29.
Зрештою, шеф СП і СД доктор Пюц 24 квітня 1943 р. надіслав до
Тараса Боровця останнього коротенького листа. У ньому йдеться про той
безлад і непорядок, який, на думку Пюца, створили на Поліссі бандерівці та
бульбівці. Оскільки цей безлад не вдається погамувати мирними засобами,
то жертвою нових німецьких репресій вкотре стане цивільне українське
населення. Він знову запропонував Тарасу Боровцю разом з його людьми
вийти з підпілля і допомагати німецькій владі встановлювати на Поліссі
новий порядок. Резюме, зроблене отаманом Бульбою на листі, – досить
промовисте і лаконічне: “Хам! 28.ІV.43 Т. Б.”30.
Тривале листування Тараса Боровця з шефом СД Волині й Поділля
доктором Пюцом припинилось 12 травня 1943 р., коли німецька сторона
отримала відпис від отамана:
“На Ваш лист дня 24.4.1943 р. повідомляю:
1. Ваша пропозиція залишити мені нелегальне існування і перейти до
Вас разом зі своїми людьми настільки реальна, якби я запропонував Вам
перейти до мене в партизани зі своїм СД.
2. Що діється на Поліссі, я знаю краще від Вас.
3. Ваша спроба розсварювати нас з бандерівцями шляхом “остороги”
та цькування волиняків проти галичан і т. п. засобами, це ж зовсім зайві
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заходи. Ані Ваші штучні кордони, ані Ваш скажений терор, ані ображаючі
людську гідність летючки та всі інші провокації – духовної єдності цілого
українського народу не нарушать.
Інтересує мене тільки останній пункт Вашого листа, де Ви пишете, що
хочете установити знов спокій і порядок в країні. Я позволю себе запитати
Вас, яким способом той лад Ви думаєте встановити.
Якщо це має бути “спосіб” випалювання цілих районів та вистрілювання
до ноги їх населення і грабування та магазинування свиней по церквах, як це
було в Людвиполі 23.3.43, – то шкода кожного слова. Думаю, що Ви повинні
самі бачити, що всі до сьогочасні заходи не дають жодних результатів.
Справа Ваша погана по всіх фронтах, по партизанському так само.
Німці замість боротися з більшовицькою диверсією – розпочали боротьбу з
українським цивільним населенням. Наслідки цієї боротьби довели до того,
що де в районі стояло трьох німців, там тепер мусить стояти щонайменше
три сотні, а в окрузі пару тисяч.
Сьогодні ситуація зовсім інша, як була тоді, коли я з Вами говорив.
На мою думку, одиноким способом до будь-якого упорядкування краю
є припинення винищування цивільного населення. В заміну на це, ми
готові дальше утримувати своє нейтральне становище до східного фронту.
Натомість, коли німці будуть дальше стосувати супроти українців свої
варварські методи, тоді ми будемо відповідати динамітом і вогнем. За кожне
спалене село вилетить у повітря залізничний міст або інший важний воєнний
об’єкт. Наша паперова війна з Вами закінчена. Ініціатива за Вами.
Тарас Бульба-Боровець”31.
Насправді ніякого нейтралітету з німцями не було. Боротьба розгорілась
з новою силою на початку весни 1943 р.
“29 квітня ц. р. командир нашої сотні поручник Волинець вирішив
заатакувати ст. Троянівка на лінії Ковель – Сарни. Тому, що було донесено,
ніби станцію охороняють біля 20 людей, поручник взяв зі собою лише
7 людей, з якими біля години 11 ранку підсунувся під станцію, де саме
затримались два потяги: один з Сарн, другий з Ковеля. Обидва повні
озброєних німців, що їхали на фронт та з фронту. Охорона біля 100.
Запаливши станцію, магазин та 2 товарні потяги поручник Волинець
відступив до своєї частини, ще раз довівши, що відвага й рішучість це
найкраща зброя партизан”32.
Ця ж сотня поручника Волинця-Яценюка постійно обстрілювала потяги
з німцями й чинила диверсії на залізниці (Ковель – Шепетівка), робила
рейди до Житомирської області. У Сторожівському лісі мала важкий бій
з мадярсько-німецькою частиною, з якого вийшла лише з одним убитим
(сл. П. Ганджа)33.
Проти бульбівських загонів оберштурмбанфюрером Плятте була здійснена каральна акція в Костопільському районі, вздовж річки Горинь. Під
час цієї акції використовувалась авіація.
“По данным командира соединения партизанских отрядов тов. Бегма на
29.7.43 г. украинские националисты районных хозяйственных руководителей
(“Ландвиртов”) Демидовского и Вербского районов убили. В ответ на это
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немцы полностью сожгли райцентры Демидовку (35 км. южнее Луцк) и
Вербы (60 км. ю-з Ровно) и в данное время ведут крупные операции против
украинских националистов – “бульбовцев”, причем в ряде сел указаных
районов уничтожили полицейские участки, многие села уничтожили
бомбардировкой с воздуха”34.
Певні спроби встановити контакт з представниками німецької армії
мали місце у травні 1943 р. Спонукальні мотиви цих дій лишаються нез’ясованими. Можливо, отаман усвідомив безперспективність боротьби на
три фронти: німецький, більшовицький, польський. До того ж, у травні
зазнали краху переговори з ОУН СД, які були спрямовані на створення
спільного штабу й об’єднання всіх повстанських відділів в єдину Українську
Повстанську Армію. Починаючи з другої половини травня 1943 р. бандерівці
посилили тиск на бульбівців. Зокрема, 20 травня вони видали відозву
“Українці”, де назвали Боровця отаманом-ворохобником35 . Цей факт
підтверджують матеріали НКВС:
“Примерно в мае 1943 г. “бандеровский” провод ОУН дал приказ
УПА разоружить и ликвидировать “бульбовцев”. “Бульба” не согласился
сложить оружие, после этого началась борьба между “бульбовцами” и
“бандеровцами”.
“Бульба” выступил против этой борьбы, называя ее “братоубийственной”,
предложил “бандеровцам” прекратить между собой борьбу и объединиться
для совместной борьбы с немцами и советскими войсками за “самостийну”
Украину”36.
Отже, 17 травня 1943 р. старшини Української Повстанської Армії –
сотник Максим Ковтун, поручник Іван Козел і хорунжий Дмитро Гаврилюк – отримали від Головної Команди УПА (отамана Тараса Бульби. – І. М.)
повноваження провести переговори з представниками німецької армії37.
З невідомих причин переговори не відбулися. Також невідомо, що вони
мали на меті.
Тарас Бульба-Боровець у своїх мемуарах зазначив, що в червні 1943 р.
представники німецької армії за посередництва колишньої директорки
Українського Червоного Хреста п. Хариті Кононенко намагались нав’язати
нові контакти з Боровцем, щоб передати йому певну кількість воєнного
матеріалу, який вони не могли вивезти38. “Пані д-р Харитя Кононенко
приїхала до нашого штабу. Все було домовлено, але про це якось довідалось
гестапо і пані Харитя Кононенко була негайно арештована і розстріляна в
Рівному. Таким чином, до цього нового контакту не дійшло”39.
Але німецькі документи висвітлюють події того часу дещо по-іншому.
11 червня отаман уповноважив штабного офіцера для доручень сотника
І. Василенка і хорунжого С. Олексюка “до проведення вступних переговорів
з представниками німецької армії”40. Представниками німецької армії
виявились співробітники армійської розвідки Абвер (Валлі ІІІ) начальник
штабу оберст Шмальшлегер). З метою забезпечення успішного керівництва
всіма фронтовими органами розвідки Абвер 1 травня 1941 р. створив
спеціальний розвідувальний штаб під кодовою назвою “Валлі І”. Пізніше
були створені відповідно “Валлі ІІ” і “Валлі ІІІ”. Згодом вони виступили
під єдиною назвою “Валлі”. Представники Валлі склали звіт під назвою:
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“Зустріч між співробітниками Валлі і Тарасом Бульбою” від 9 червня
1943 року:
1) Бульба готовий співпрацювати з німецькою стороною проти радянських банд. Йдеться не про політичну угоду, а про чисто військову.
2) Район дій Бульби: Рівне, Людвипіль, Сарни і Давидгородок.
3) Чисельний склад біля 40000 чоловік, добре озброєні автоматами,
кулеметами і протитанковими гарматами. Отримують зброю через введення
в оману російської авіації (літаки скидали зброю радянським партизанам
на парашутах. – І. М.).
4) Умова: жодного контакту чи підпорядкування СД чи цивільній адміністрації. Бульба бажає співпрацювати виключно з органами Вермахту.
5) В наявності у Бульби всього 15 таборів.
6) Він просить медикаменти.
7) Домовлено про зустріч 22.6. У випадку небажаності цієї зустрічі до
12.6 Валлі/Абв. ІІІ повинен отримати повідомлення”41.
Характерною рисою звіту є слабка поінформованість агентів Абверу про
бульбівський рух на Поліссі. Зокрема, помилково вказано район дій отамана
Бульби – Рівне і Давидгородок. Щодо Рівного й Рівненського району, то
бульбівці тут ніколи не мали своїх підпільних осередків, а Давидгородок
знаходиться на території Білорусії, де про УПА отамана Бульби знали лише
з чуток.
Зрозуміло також, що Тарас Боровець свідомо ввів у оману агентів
німецької розвідки, повідомивши їм неймовірні дані – 40000 людей у 15
таборах. Такої кількості вояків не мала на той час навіть УПА (ОУН СД).
Детальніше контакти Тараса Боровця з німецькою розвідкою висвітлює
документ “До питання руху” Тарас Бульба”. З нього випливає, що двоє
згаданих старшин зустрілись із представниками Валлі і повідомили
про готовність “Тараса Бульби” вести переговори від імені свого руху
з німецьким вермахтом 11.6.1943. (Повідомлення передане довіреними
особами, що отримали його безпосередньо від Боровця, керівника руху
“Тарас Бульба”, і які прийшли з його табору, представнику Валлі ІІІ)
“Будь-які переговори з органами цивільної адміністрації і виконавчої
влади Б. (Боровець. – І. М.) відкидає. – Характерним для встановлення точки
зору є листування між керівником СД Волині і Поділля та Б. (Боровцем),
котре додається у копіях. (Оригінали були передані представнику (Валлі. –
І. М.) вказаними довіреними особами за згодою Б. (Боровця. – І. М.).
Виникає питання, чи зі сторони вермахту скористаються цим вигідним
моментом.
(Б. зробив пропозицію, щоб німецький уповноважений офіцер із згаданою довіреною особою прийшли 22.6.43 у його табір. Від певної території
він хоче відповідати за безпеку офіцера і його супроводу).
Згідно повідомлень, отриманих до цього часу – які, однак, базуються
виключно на свідченнях довіреної особи і які тепер потрібно перевірити –
могли б з’явитись наступні позитивні моменти:
1. Умиротворення і підпорядкування вермахту території, що контролюється силами руху Бульби, коли Б. (Боровцю. – І. М.) надати на цій
території значну самостійність.
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2. Введення в дію значних українських сил бульбівського руху для
боротьби проти радянських банд.
3. Використання пропаганди Бульби для вербування східних військ.
(Необхідно звернути увагу на загрозу, що виникне при поступці певною
частиною незалежності і створить прецедент для решти України, в очах
якої Б. (Боровець. – І. М.) міг би стати певним зростаючим силовим
фактором).
У випадку відхилення пропозиції про переговори потрібно було б
рахуватись з наступним розвитком (подій. – І. М.):
1. Швидко зростаюче посилення ще незначного руху без жодного
німецького контролю.
2. Зростаюча боротьба з німецькими органами безпеки.
3. Перехід руху Бульби до активних операцій проти вермахту та іншої
бандитської діяльності.
4. Зростаюче концентрування українських повстанських сил поміркованого спрямування у Бульби.
5. З’єднання з екстремістськими елементами руху Бандери, чиє співвідношення на противагу (першому. – І. М.) є ще сильно негативним.
6. Зростаюча боротьба радянської сторони за вплив на Бульбу і
посилення активної ворожості Бульби проти радянських банд”42.
На жаль, невідомо, чи відбулись переговори 22 червня 1943 р., про які
існувала певна домовленість. Проте, відсутність подальших звітів і детальної
інформації наводить на думку, що переговори знову зірвались.
Незрозуміло, які ж вимоги висовував Тарас Боровець, погоджуючись
розпочати боротьбу з радянськими партизанами, хоча сутички між бульбівцями і партизанами тривали протягом усього 1943 року. Все-таки більш
вірогідно, що отаман Тарас Бульба намагався отримати від представників
вермахту озброєння і спорядження для своїх загонів. Починаючи з літа
1943 р. масово розросталася УПА (ОУН СД) і посідала провідне становище
на Волині й Поліссі. Тарас Боровець, організувавши в Корецькому районі
підпільний штаб і сконцентрувавши в ньому значну частину колишніх
офіцерів армії УНР, також намагався провести мобілізаційні заходи, щоб
збільшити чисельність своїх відділів, але ініціатива вже була втрачена. У
зв’язку з тим, що назва УПА не асоціювалась у населення з бульбівським
рухом, він 20 липня 1943 р. змінив попередню назву свого військового
формування:
“НАКАЗ Ч. 80
Головної Команди Української Повстанчої Армії
від дня 20.7.1943 р.
З огляду на те, що в рядах Української Повстанчої Армії об’єднуються
багато досі окремо діючих партизанських відділів та з’єднань з усіх областей України, чим партизанська боротьба переходить на площину широкої
всенародної революційної боротьби цілого українського народу проти
загарбників – Головна Команда УПА постановлює перейменувати Українську
Повстанчу Армію на Українську Народну Революційну Армію.
Командувач УПА
отаман Тарас Бульба-Боровець”43.
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Бандерівці, по-своєму розуміючи методи формування й основні засади
УПА, 18 серпня 1943 р. провели акцію зі знищення Головної Команди
УНРА, не давши отаману до кінця провести мобілізацію серед населення
Полісся. В результаті частина штабних офіцерів УНРА потрапила в полон
до представників СБ з оунівської мережі на Волині, інша частина загинула
в сутичках з новоутвореним четвертим бандерівським фронтом. Невеликий
загін отамана Тараса Бульби силою в 200 чоловік було витіснено на лівий
берег річки Случ, у район дій радянських і польських партизанів, де він
знову зазнав втрат: загинув політичний керівник руху Іван Мітринга та
кілька десятків вояків.
Втративши більшу частину керівного складу і кілька сотень, отаман
Тарас Бульба остаточно переконався у безперспективності подальшої
боротьби, яка стала, по суті, братовбивчою.
Протримавшись до початку жовтня і не налагодивши серйозних контактів з представниками ОУН (М) та інших політичних угруповань, що
намагалися створити разом з отаманом Українську Народну Революційну
Раду, він 5 жовтня 1943 р. видав наказ “До командирів, козаків і всіх членів
УНРА”, яким розформував УНРА і перевів людей у глибоке підпілля44.
Тогочасні погляди отамана Тараса Бульби-Боровця на становище в
Україні й політику німецької окупаційної влади висвітлює його звіт від
15 листопада 1943 р. Опинившись у повній ізоляції від всіх збройних
формувань на Поліссі, зазнаючи постійних ударів з чотирьох боків, отаман
вирішив “виступити просто до німецького уряду з ще одною пропозицією
рятування загроженої ситуації через унормування українсько-німецьких
відносин. Коли ця наша остання пропозиція буде німцями відкинена, то
анархічні диверсії та безглузді жорстокі репресії разом з фронтовими діями
заженуть Україну в неповоротну пропасть”45.
Тарас Боровець повернувся до ідеї формування збройної сили, схожої
на “Поліську Січ” у 1941 році, але на дворі був уже листопад 1943 року, що
приніс нові реалії. “Ми дуже широко і активно пропагуємо повне визволення
України – “тільки через революцію трудящих”. Одначе мушу признатися, що
я особисто в успіх тієї революції не вірю… Правдоподібно, доля не пришле
нам другого 1917 року. Може б ми й спромоглися перебороти внутрішню
анархію, але скоро можна сподіватися організованих перемін окупацій в
Україні на зразок 1941 р. та сьогоднішніх подій на Дніпрі.
Всі вище наведені обставини і причини примусили мене до останнього
кроку – ще раз шукати можливості організування бодай будь-якої української
сили на правому березі Дніпра в тому чи іншому порозумінні з німцями.
Самою партизанкою поважної реальної сили – не зорганізуємо”46.
Обираючи такий шлях, отаман зважив усі “за” і “проти”:
Більшовицькі і польські партизани, безперечно, відчуваючи свою
силу, на контакт не пішли б, а просто знищили б Тараса Боровця, що вів
з ними боротьбу з перших днів появи цих загонів на Поліссі. Бандерівці
показали своє ставлення до бульбівського руху в серпні 1943 р., згодом їхня
референтура СБ знищила дружину Тараса Боровця, що вкрай розгнівало
отамана і наштовхнуло на думку, що така доля чекає й на нього. Тут взяли
гору вже амбіції. Залишився один шлях – шлях, яким Боровець починав
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іти ще в 1941 р. Виробленню такої позиції сприяли часті контакти отамана
Тараса Бульби з представниками німецьких органів безпеки і розвідки, а
також наявність у його таборі певного угруповання, яке постійно намагалось
у такому чи іншому плані порозумітися з німецькою окупаційною владою.
Ось тут і виринули на поверхню “План акцій…” і “Лист до пана
доктора Беєра”, підготовлені отаманом Тарасом Бульбою ще в березні
1943 р. Він надіслав їх до рівненського гебітскомісара Беєра, з яким колись
вів переговори. У спогадах отаман згадує про листопадову нараду: “На цій
нараді я… запропонував схвалити такий конкретний план:
- негайно пробувати укласти мир з німцями, щоб здобути від них можливість перебрати воєнні матеріали;
- запропонувати звільнити з в’язниці Бандеру;
- приготовану до суворо партизанських акцій УНРА, згідно зі схваленим
планом, під командою отамана Зубатого-Щербатюка, як мого заступника, при наближенні советсько-німецького фронту планомірно переводити в советське запілля…”47.
Отже, Беєр отримав відписи згаданих документів, де зазначається:
“Зі змістом згаданого листа і плану Ви сьогодні можете ознайомитись
з приложених до цього листа документів.
Останні події на всіх фронтах і в Україні заставили мене сьогодні
виступити до уряду німецького Рейху з певними пропозиціями, які, на мою
думку, коли б були зреалізовані, розв’язали б позитивно всі ті проблеми,
які ми обговорювали на згаданій зустрічі.
З тих оглядів маю шану просити Вас, Пане Докторе, в якнайскорішому
часі переслати приложені до цього листа папери по їх призначенні, як
абсолютно довірочні акти.
Користуючись з нагоди, пересилаю Вам вислови своєї глибокої
поваги.
З поважанням
(Тарас Бульба-Боровець)
P.S. По відповідь буду присилати до Вас свою людину кожної п’ятниці”48.
Існують суперечливі дані, згідно з якими німецьке командування таємно
передало на станціях Малинськ і Антонівка бульбівцям чотири ешелони зі
зброєю і боєприпасами восени 1943 р.49. А їхню суперечливість підкреслює
ось така цитата зі збірника “Со щитом и мечом”:
“Сохранился документ, подписанный ровенским гебитскомиссаром
Веером (Беером. – І. М.), об отправке одного такого состава. Его охраняли
всего двенадцать солдат-мадьяр, осужденных за неблагонадежность.
Бульбаши, не встретив, конечно, никакого сопротивления с их стороны,
уничтожили обреченных и “захватили”, а на самом деле спокойно приняли им предназначенный груз, инсценировав “налет” партизан. Как и
полагалось по сценарию, немцы подняли фальшивую тревогу и прислали
карателей лишь тогда, когда бульбаши давно уже вывезли в район своих
баз последнюю подводу с боеприпасами”50.
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Уривок дає зрозуміти, що мова ведеться не про чотири ешелони, а
про один. Тим більше, навіщо було розігрувати комедію з фальшивими
тривогами, коли простіше підігнати ешелон на станцію і розвантажити
його. Нісенітницею виглядає історія з солдатами-мадярами, які могли вчинити опір, оскільки зрозуміло, що вони мали зброю, а зброя засудженим
за неблагонадійність не видається. Та й сам отаман Тарас Бульба пішов
на переговори, маючи на меті домовитись про передачу зброї. Якби до
переговорів він її отримав, то навряд чи взагалі їхав би до Рівного, не
знаючи, на що чекати. Вся історія з ешелоном видається шитою білими
нитками на замовлення “советских чекистов”.
19 листопада 1943 р. отаман Тарас Бульба-Боровець та його ад’ютант
сотник Жданович (Олег Штуль) вирушили із с. Пустомити Тучинського
району, де містився тоді штаб УНРА, до Рівного, на зустріч з представниками
німецької окупаційної влади, що перед цим отримали меморандум під
назвою “До Уряду Німецького Рейху в Берліні”51.
“Стараннями штабу особливого призначення Р (Зондерштаб Р. – І. М.)
вдалося доставити Тараса Бульбу до Рівного для переговорів, куди він
прибув 19.11, оскільки переговори, що проводяться, в першу чергу мають
політичний характер, тепер Тараса Бульбу передали СД і доставили у
Варшаву, куди він прибув сьогодні, 22.11. СД, котре працює незалежно
від рейхскомісара України, ще сьогодні просило у рейхсфюрера СС
директиви щодо подальших переговорів з Тарасом Бульбою. Абвер у цьому
відношенні залишається також включеним, в той час як СД готове передати
Абверу Тараса Бульбу при певних умовах після закінчення політичних
переговорів”52.
Ні СД, ні Абвер не збиралися виконувати політичних умов Тараса
Бульби-Боровця. Вони лише намагалися знешкодити його як одного з
ватажків антинімецького руху опору на Волині й Поліссі. Тому Тарас Боровець і Олег Штуль були заарештовані у Берліні 1 грудня 1943 р. і відправлені
до концентраційного табору Заксенхаузен.
Таким чином, “лісова дипломатія”, основним провідником якої був
Боровець, не принесла своєму творцю значних дипломатичних здобутків.
Німецька окупаційна влада розуміла тільки позицію сили і керувалась
ідеями геноциду, закладеними Гітлером у “Майн кампф” і розробленими у
плані “Ост”. Їх не цікавили жодні українські політичні вимоги, які постійно
висовував Тарас Боровець на переговорах і в листуванні.
Зрозуміло, що на шлях зради отаман не став і не збирався цього
робити, оскільки розумів усю повноту відповідальності за неодноразові
контакти з німецькою окупаційною владою. Бульбівці так і залишились
у підпіллі, не пішовши на співпрацю з СД і Абвером, яким потрібна була
організована збройна сила для боротьби з більшовицькими партизанами.
Інша справа – ідея отамана Тараса Бульби про організацію за допомогою
німецької армії українського війська. Ця ідея, що залишилась декларацією
на папері, була особистою ініціативою Боровця. Через це він і потрапив
до концентраційного табору. Загалом же позицію отамана Тараса Бульби
значною мірою характеризують слова з німецького документа: “Боровець
під час цих переговорів показав себе як фанатичний націоналіст і завзятий
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прибічник ОУН Бандери”. До того ж, він ненавидів тоталітарну систему – як
німецьку, так і радянську.
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В. КУЧЕР
КОРПУСНА ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ЦДАГО УКРАЇНИ
З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ
40–50-х pp. XX ст.
Літопис УПА. – Нова серія. – Т. 3. – Київ, Торонто, 2001;
Т. 4. – Київ, Торонто, 2002; Т. 5. – Київ, Торонто, 2002;
Т. 6. – Київ, Торонто, 2003; Т. 7. – Київ, Торонто, 2003.
Розбудова незалежної суверенної української держави, обстановка
ідеологічного плюралізму, багатопартійність, доступ дослідників до
закритих архівних сховищ створили сприятливі умови не тільки для
перегляду смислового навантаження радянської ідеологізованої історіографії, розвінчання тих її положень, які не відповідали правді історії,
а й застосування нових методологічних підходів у висвітленні малодосліджуваних, замовчуваних або сфальсифікованих проблем, особливо
національно-визвольної боротьби українського народу. В цьому контексті
важливо зауважити, що впродовж 30-х – 50-х років минулого століття провідна роль у цій боротьбі належала Організації українських націоналістів
(ОУН) і Українській повстанській армії (УПА). Безперечно, створення і
діяльність ОУН та її збройного формування УПА, унікального за своєю
суттю збройного чинника, стали тією ланкою історичного процесу, яка
забезпечила перманентність національно-визвольного руху українського
народу за власну державність.
Щоб пересічний читач мав хоч деяке уявлення про кількість українських
патріотів, які воювали у збройних формуваннях УПА та підпільній мережі
ОУН, варто, на наш погляд, навести деякі дані. Процитуємо офіційний
німецький документ, складений на початку листопада 1944 p.: “Чисельний
склад УПА можна оцінити приблизно: а) в 80–100 тисяч бойовиків
регулярної армії (військове ядро, що пройшло військовий вишкіл); б) цифри
можливої загальної сили повстанської армії встановити неможливо. Українські дані коливаються між 400 тис. і 2 мільйонами вояків” (В. Косик.
Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж–Нью-Йорк–Львів,
1993. – С. 625).
За свідченням останнього командира УПА В. Кука, який нині мешкає
в Києві, УПА налічувала близько півмільйона чоловік, разом з усіма
допоміжними службами і структурами (Молодь України. – 1992. – 4 серпня).
За даними радянських каральних структур, з осені 1944 р. до кінця 1955 р.
було вбито 150 тис., захоплено в полон 103 828, прийшли з повинною
75 тис., всього 328 828 вояків УПА і підпільників ОУН. За межі України
депортовано 203 662 члена їх сімей (Літопис УПА. – Нова серія. – Т. 7. –
К., 2003. – С. 550).
Якщо врахувати всіх, хто надавав матеріальну допомогу повстанцям –
годував, одягав, переховував, лікував, збирав розвідінформацію, то цифра
2 млн. учасників національно-визвольної боротьби не є перебільшеною.
© В. Кучер, 2005
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Наведені нами дані яскраво свідчать про надзвичайний розмах, запеклість збройного та ідеологічного протистояння на західноукраїнських
землях.
За радянської доби важливою перешкодою, що стримувала дослідження
діяльності ОУН і УПА, була недоступність закритих архівних фондів, що
відображали історію національно-визвольної боротьби та контрзаходи
радянської влади, направлені на ліквідацію повстанського руху у воєнні
та повоєнні роки. І лише зі здобуттям Україною незалежності дослідники,
отримавши доступ до цих фондів, почали ретельно вивчати документальні
свідчення про ті події. Одночасно виникла ідея опублікувати ці документи
для ознайомлення з ними не лише дослідників, а й широкої громадськості.
Так з’явилась нова серія літопису Української повстанської армії (“Літопис
УПА”), що виходить в Україні.
Як відомо, перша серія Літопису була започаткована понад тридцять
років тому в Торонто як видання Об’єднання колишніх вояків УПА в США
і Канаді та Товариства колишніх вояків УПА ім. ген.-хор. Тараса Чупринки.
Укладачі серії – Євген Штендера (відповідальний редактор) та Петро
Потічний (співредактор) – виконали величезну роботу, випустивши у світ
понад двадцять томів Літопису на основі документів та матеріалів до історії
УПА, що опинилися за межами України. Нині вийшло 39 томів цієї серії.
До друку готується ще цілий ряд томів. Перша серія починалась в умовах,
здавалося, назавжди усталеного тріумфу комуністичного тоталітаризму над
народом України, над самою ідеєю свободи народів, уярмлених радянською
імперією. Тоді літопис, заснований ветеранами УПА як монументальна
пам’ятка боротьби за волю України, призначався для української діаспори
у вільному світі. Діаспора, достатньо поінформована про суть подій, не
потребувала редакційних коментарів до публікованих матеріалів. Тепер
основний контингент читачів “Літопису УПА” складатимуть люди в самій
Україні. Величезна їх більшість, незважаючи на гласність, не має реального
уявлення про війну українських патріотів за волю і незалежність свого
народу.
Нову серію “Літопису УПА” видають спеціально створене видавництво “Літопис УПА” в Торонто, Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Державний комітет архівів України, Центральний державний архів громадських об’єднань
України. У виявленні документів для окремих томів брали участь працівники
Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України,
Державного архіву Служби безпеки України, Центрального державного
архіву громадських об’єднань України. На сьогодні підготовлено й опубліковано сім томів нової серії “Літопису УПА”. Редакційну раду цього
видання складають відомі вчені, фахівці архівної справи П. Сохань
(співголова), П. Потічний (співголова), Г. Боряк, Я. Дашкевич, В. Лозицький,
Р. Пиріг, М. Ріпецький, Ю. Шаповал.
Велику роль у виявленні оригінальних документів, їх археографічному
опрацюванні, написанні вступних статей, приміток, пояснень, пошуку
коштів на видання належить колективу Центрального державного архіву
громадських об’єднань України, очолюваного кандидатом історичних наук
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В. Лозицьким. Саме в цьому архіві зберігаються джерела, що висвітлюють
роль і місце партійно-державних і репресивно-каральних органів у боротьбі
проти українського повстанського руху, розкривають методи і засоби цієї
боротьби, а також містять інформацію про розмах цього руху та етапи
його розвитку. Ці документи вміщено в 3–7-му томах нової серії “Літопису
УПА”, підготовлених працівниками даного архіву.
Не маючи можливості ширше розкрити в цій рецензії зміст усіх томів
нової серії “Літопису УПА”, обмежимося лише коротким розглядом їх
змісту. У першому томі (укладачі О. Вовк, В. Галаса, В. Кук, Ю. Черченко)
вміщено оригінальні документи про налагодження видавничої справи
відповідними структурами ОУН і УПА. Широкий читацький загал має
можливість ознайомитись з першими підпільними часописами – “До зброї”,
“Повстанець”, сатиричним журналом “Український перець”. У журналі “До
зброї” друкувалися матеріали, які, власне, поклали початок формулюванню
військової доктрини УПА. Найбільш яскраво ця доктрина, а також мета і
завдання повстанського руху викладені у вступній статті першого номера
часопису “За що бореться УПА”. В цьому виданні друкувалися також
матеріали про події на фронтах Другої світової війни, бойову діяльність
УПА, матеріали до річниць національних свят, вишкільні військові
інструкції, військова термінологія тощо.
Цікавим за своїм змістом є журнал “Повстанець”, в якому друкувались
матеріали з військового життя УПА, з історії національно-визвольної
боротьби українського народу, на політичну тематику.
У другому томі “Літопису УПА” нової серії (упорядники О. Вовк, І. Павленко) вміщено матеріали, присвячені історії виникнення і розгортання
діяльності УПА та її запілля за часів німецької окупації. Тут зібрані відозви,
накази, розпорядження, інструкції, звіти та інші матеріали націоналістичних
структур, більшість яких було захоплено радянськими спецслужбами у
ході війни та в повоєнний час. Спираючись на ці документи, дослідники
отримали можливість простежити зародження перших військових формувань
УПА на базі підпільної мережі ОУН на території Волині і Полісся (нинішні
Житомирська, Волинська, Рівненська області). Навесні 1943 р. у лісових масивах цієї території оформились окремі збройні підрозділи під
командуванням І. Литвинчука, Ю. Стельмащука, С. Коваля, П. Антонюка,
Д. Казвана, Є. Басюка, І. Климишина та ін. Саме вони стали на захист місцевого населення від німецьких пограбувань та репресій.
Документи даного тому свідчать, що з цих формувань згодом виросли великі загони УПА, під контролем яких знаходилась досить
значна територія, вільна від німецьких окупантів, радянських і поліських
партизанських загонів. Розпорядженням командира УПА від 15 серпня
1943 р. Д. Клячківського тут було проголошено суверенну владу, запроваджено приватну власність на землю, розгорнуто господарську, військовоорганізаційну діяльність, відкрито школи, діяли виборні місцеві ради,
земельні комісії, було налагоджено випуск деяких видів продовольства,
одягу, взуття тощо. Документи другого тому відтворюють структуру УПА,
військово-адміністративний поділ контрольованої повстанцями території,
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життя на територіях військових округів, бойову та агітаційно-пропагандистську діяльність підрозділів УПА.
Починаючи з третього і по сьомий том включно вміщено документи,
виявлені в архівосховищах Центрального державного архіву громадських
об’єднань України. Це переважно директивні документи ЦК КП(б)У, обкомів, райкомів партії, рішення з’їздів, пленумів, конференцій партійних
структур, документи органів внутрішніх справ, держбезпеки та ін.
У третьому томі (упорядники О. Вовк, І. Павленко, Ю. Черченко) читачі
знайдуть директивні документи ЦК Компартії України за 1943–1959 pp. Це
переважно рішення, постанови Політбюро, Оргбюро ЦК КП(б)У, довідки
НКВС, обкомів партії, звернення партійних і урядових структур до учасників підпільної боротьби і населення, доповідні записки каральних органів
тощо.
В цих документах відображена боротьба ОУН і УПА проти радянської
влади та заходи партійних і державних органів щодо протидії збройним
формуванням УПА і підпільній мережі ОУН. Проти українських повстанців
за наказом з Москви ЦК КП(б)У та уряд УРСР спрямували війська НКВС,
спецпідрозділи держбезпеки, винищувальні батальйони. Поряд з цим, ідеологічні установи розгорнули широку агітаційно-пропагандистську діяльність
з метою дискредитації націоналістичного підпілля. Вся територія, кожне
село і місто покрила агентурна мережа, діяли спеціальні групи (спецбоївки)
під виглядом націоналістів, які займалися провокаціями, вбивствами всіх,
хто співчував повстанцям.
Частину документів цього тому присвячено явищу, яке комуністична
пропаганда називала порушенням “соціалістичної” або “радянської законності”. Фактично йшлося про свавілля і насильство, що його масово чинили
партійно-державні і чекістські органи, прикордонні і внутрішні війська,
винищувальні батальйони. В томі вміщено документи, в яких розповідається
про численні факти самочинних вбивств каральними органами місцевих
жителів, безпідставних арештів, побиття, знущання над заарештованими,
інші різновиди немотивованих насильства, садизму, підпалів, вилучення
майна, фальсифікації слідчих справ. У постанові Політбюро ЦК КП(б)У
“Про факти брутальних порушень радянської законності в західних областях
УРСР” від 21 березня 1945 р. підкреслювалось, що “у багатьох випадках
це свавілля прикривається нібито боротьбою з українсько-німецькими
націоналістами”.
Низка документів тому присвячена організації судових процесів над
учасниками повстанського руху. Проведення цих процесів доручалося
трибуналу військ НКВС. Головна мета цих процесів – залякати населення.
Як правило, звичною практикою були прилюдні розстріли або повішання
засуджених.
Усі ці заходи, безумовно, негативно впливали на розмах і активність
національно-визвольної боротьби ОУН і УПА. Рідшали лави повстанців,
обмежувались терени їх діяльності. В цілому повстанська боротьба певною
мірою йшла на спад. Однак до повної перемоги над повстанським рухом
було ще далеко. Радянська влада була змушена напружувати матеріальні і
людські ресурси для подальшої боротьби з “буржуазно-націоналістичним”
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підпіллям, про що свідчать наступні томи нової серії “Літопису УПА”. Зокрема, в четвертому томі (упорядники А. Кентій, В. Лозицький, І. Павленко)
читачі знайдуть документальні матеріали, які, за словами В. Сергійчука,
автора вступної статті “Правду відкрили спецхрани”, “містять у собі інформацію з організації та проведення більшовицьким режимом боротьби з
українським національно-визвольним рухом у Західній Україні впродовж
1943–1945 pp.”.
Значна частина документів, що вперше друкуються в четвертому томі,
неспростовно засвідчують, всупереч твердженню спецорганів СРСР, що
націоналісти, після невизнання німцями Акта про відродження української
держави, проголошеного 30 червня 1941 p., піднялися на боротьбу з гітлерівцями, прагнули залучити до руху опору населення східних регіонів
України. Документи дають змогу переконатися, що ОУН поширила свою
діяльність на всю окуповану територію України. Гітлерівські каральні
органи, що діяли на окупованій території, а паралельно з ними і радянська
агентура, закинута в тил німецьких військ, доносили у свої вищі інстанції
про діяльність націоналістичних осередків, груп і організацій у Києві,
Харкові, Полтаві, Кіровограді, Луганську, Дніпропетровську, Одесі, Вінниці,
в Криму та інших місцевостях. Як підтверджують матеріали гітлерівських
спецслужб, вони отримали завдання з Берліну виявляти і застосовувати
репресії проти націоналістів. Виконуючи ці накази, німецькі спецоргани за
допомогою своєї агентури лише в Київській області виявили понад 1 тис.
націоналістичних функціонерів. У самому Києві було заарештовано більш
як 600 чол. І така картина спостерігалась по всій Україні.
Зі свого боку, прибувши під час визволення України разом з радянськими
військами, працівники радянського “смершу” заходились прочісувати села
і міста й виявляти “ворогів народу”. За свідченням документів, органи
держбезпеки УРСР у жовтні 1943 р. заарештували 3 тис. “буржуазних
націоналістів”. Лише у Дніпропетровській області органи НКВС у другому
кварталі 1944 р. затримали 711 активних націоналістів, а в наступному – 744.
Боротьба із залишками націоналістичного підпілля продовжувалась на
всій визволеній від окупантів території. Особливо збройне та ідеологічне
протистояння загострилось на західноукраїнських землях, про що свідчать
документи, вміщені в четвертому томі.
Вигнавши гітлерівські збройні сили за межі України, Червона армія
продовжувала свою визвольну місію у Центральній та Східній Європі, на
Балканах, де її зусиллями насаджувались режими так званих “народних
демократій”, підпорядкованих Москві. Однак у тих країнах виявилися
сили, які не бажали радянської опіки та соціалістичної системи влади,
насильно впроваджуваних Кремлем. Ці сили відстоювали своє право на
державну незалежність іноді мирними засобами, а часом – і мовою зброї.
Подібна ситуація утворилась у Західній Україні, де національно-визвольні
сили розгорнули боротьбу проти радянської влади, намагаючись вибороти
державну незалежність України. Головною силою, що складала основу
національно-визвольного руху, стала Українська повстанська армія, яка
опиралася на широко розгалужену мережу ретельно законспірованих осередків Організації українських націоналістів та її численних симпатиків.
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Саме про жорстоку боротьбу повстанських сил проти радянської влади
розповідають документальні матеріальні п’ятого тому нової серії “Літопису
УПА”. Упорядники тому – А. Кентій, В. Лозицький, І. Павленко.
Документи тому засвідчують, що наступ більшовиків на позиції визвольного руху в західному регіоні України впродовж 1946–1947 pp. носив тотальний характер. За кількістю залучених сил і засобів та інтенсивністю бойових
дій цей наступ не мав аналогів як у попередні роки, так і в наступний час.
При цьому, поряд з військовими та оперативно-чекістськими операціями,
здійснювалися суцільні перевірки особового складу установ, організацій
та підприємств з метою виявлення та ізоляції “ворогів народу”, до яких
зараховували як активних учасників ОУН і УПА, так і членів їх сімей,
інших “бандпособників”.
Про всеосяжність і масштабність боротьби комуністичного режиму
проти українських повстанців і підпільників свідчить той факт, що впродовж
1946–1947 pp. Політбюро, Оргбюро, Секретаріат ЦК КП(б)У, у тому числі
спільно з урядом УРСР, прийняли понад 40 постанов, спрямованих у тій чи
іншій формі на остаточне придушення спротиву ОУН і УПА та ліквідацію
масової бази визвольного руху. За даними документів, вміщених у томі, за
нашими приблизними підрахунками з 1 грудня 1945 р. по жовтень 1947 p.
було проведено понад 91 тис. військово-чекістських операцій, внаслідок
яких убито понад 12 тис. членів ОУН і УПА та їх симпатиків, у полон
захоплено близько 130 тис. чоловік, вилучено багато зброї, різноманітного
спорядження, агітаційної літератури.
Переважна більшість документів, включених до збірника, становлять
звіти, доповідні записки та інформації обкомів партії західних областей до
ЦК КП(б)У про хід виконання партійних постанов, спрямованих на боротьбу
з українським визвольним рухом та зміцнення у регіоні радянської влади,
про депортації населення у східні райони СРСР. Поряд з ними привертають
увагу довідки та інформації відповідальних працівників апарату ЦК КП(б)У
про суспільно-політичний стан та хід боротьби з формуваннями УПА і
підпіллям ОУН.
Серед документів збірника – інформації і довідки МВС і МДБ УРСР про
бойову діяльність по ліквідації збройного підпілля та стан винищувальних
батальйонів; доповідні записки, листи органів прокуратури про порушення
соціалістичної законності; галузевих міністерств і відомств про напади
повстанців на промислові, лісозаготівельні, колгоспні об’єкти, установи
зв’язку, сільські ради тощо.
В цілому документи, що входять до збірника, дають яскраве уявлення
про масштаби боротьби між силовими структурами радянської влади та
українським збройним підпіллям у 1946–1947 pp., розкривають тактику і
форми бойових дій обох сторін. Західноукраїнські терени перетворилися
на арену безкомпромісного збройного протиборства.
Незважаючи на суттєві успіхи радянської влади у боротьбі з повстанським рухом, значно поріділі підрозділи УПА і осередки ОУН, які
перейшли на глибоко законспіровані методи боротьби, не були остаточно
розгромлені. Незворотного характеру набували труднощі матеріальнотехнічного забезпечення збройного підпілля, укомплектування його лав
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командно-провідницькими кадрами необхідного фахового рівня та ідеологічного вишколу. Про це, зокрема, свідчать документальні матеріали
шостого тому (упорядники А. Кентій, В. Лозицький, І. Павленко, К. Абрамов), присвяченого подіям на західноукраїнських землях у 1948 р.
Про перебіг подій і драматичність боротьби на західноукраїнських
землях свідчать виявлені укладачами збірника матеріали про планування
компартійно-радянськими органами України за завданням Москви остаточного придушення українського самостійницького руху. Характеризуючи
стан боротьби з ОУН і УПА, перший секретар ЦК КП(б)У М. Хрущов у
листі від 10 березня 1948 р. до Й. Сталіна писав, що впродовж трьох останніх
років ліквідовано всі великі формування УПА і значна кількість підпільних
осередків ОУН. Залишки повстанців перейшли виключно до терористичних
дій окремими бойовиками і групами по 2–5 бійців. М. Хрущов просив
“вождя народів” зміцнити матеріальну базу МДБ, зокрема виділити 300 вантажних автомашин з метою посилення маневреності й рухливості оперативно-військових груп. Усі вимоги українських компартійних і державних
структур Москва задовольнила, висунувши завдання негайної ліквідації
націоналістичного підпілля.
Аналізуючи вміщені у томі документи, переконуєшся, що боротьба
радянських каральних структур проти ОУН і УПА набрала нових рис.
Не відмовляючись від проведення військово-бойових операцій, керівники
відповідних відомств і служб першочергового значення стали надавати
подальшому вдосконаленню діяльності спецгруп і чекістсько-військових
груп МДБ, посиленню уваги до роботи з існуючою та залученню нової
агентури, здатної проникати в середовище повстанців і підпільників. Важливе місце в практиці каральних органів відводилося розшуковим акціям
з метою виявлення і захоплення підземних бункерів і схронів, складів з
боєзапасами, продовольством тощо.
За документами чітко простежується така тенденція: по мірі посилення
репресивних заходів проти націоналістів останні активізовували збройні
напади, диверсійні акти на підприємствах, у колгоспах, на об’єктах зв’язку,
проти представників владних, партійних структур. Упродовж перших
чотирьох місяців 1948 р. на території семи західних областей України,
за даними радянських властей, було зафіксовано 505 проявів діяльності
формувань УПА і підпілля ОУН. При цьому їх кількість постійно зростала:
січень – 110, лютий – 111, березень – 128, квітень – 156.
Незважаючи на потужний наступ сил тоталітарного режиму на український національно-визвольний рух, повстанці і підпільники впродовж
1948 р. здійснили понад 1440 антирадянських акцій, більше половини яких
становили оборонні бої і сутички.
Документи шостого тому неспростовно свідчать також і про те, що
націоналістичне підпілля зазнавало суттєвих втрат. На теренах Дрогобицької
області внутрішні війська МДБ у ході бойових дій і агентурно-оперативних
заходів упродовж червня–жовтня 1948 р. ліквідували 40 бойових груп,
захопили в полон понад 740 чоловік. У Львівській області за той же
період розгромлено 90 бойових підпільних груп, вбито і захоплено в полон
1130 повстанців. Подібна картина спостерігалась по всіх західноукраїнських
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областях. Масові удари МДБ – МВС по підпільно-повстанському рухові
поступово знекровлювали сили визвольного руху, підривали їх боєздатність.
Про це також свідчать документи і матеріали шостого тому. Але боротьба
продовжувалась. Про це свідчать документи сьомого, і останнього, тому
нової серії “Літопису УПА”.
Документи, дібрані до цього тому, висвітлюють події на західноукраїнських
землях упродовж 1949–1956 років. Його упорядниками були М. Деркач,
А. Кентій, В. Лозицький, І. Павленко. Цим томом завершується публікація
документів, що містяться у сховищах Центрального державного архіву
громадських об’єднань України. Вони всебічно висвітлюють заходи партійних і урядових структур, спрямовані на остаточний розгром і викорінення залишків націоналістичного підпілля, ліквідацію масової бази
самостійницького руху в західних областях України. Водночас, документи
збірника містять інформацію, яка характеризує основні напрями і форми
діяльності збройного підпілля за умов, коли шальки терезів остаточно
схилилися на бік радянської влади. Сторінки видання рясніють фактами
героїчного спротиву українських повстанців переважаючим силам каральних
структур. Ця боротьба тривала, за офіційними даними ЦК КП України, аж
до 1956 р., коли “органи державної безпеки закінчили ліквідацію збройних
банд і організованого підпілля українських буржуазних націоналістів”.
Разом з тим, документи свідчать і про те, що окремі прояви антирадянського збройного спротиву та агітаційно-пропагандистської діяльності
спостерігались і наступні роки. За даними органів держбезпеки, в ряді
областей створювались антирадянські групи. Діючи в глибокому підпіллі,
вони залишалися недосяжними для спецорганів. В одному з документів
зазначалось, що розслідування вчинених терористичних актів та інших
ворожих явищ ведеться поверхово, а особливо небезпечні злочинці залишаються непокараними. Зокрема, станом на 15 вересня 1959 р. на території
республіки залишилися не розкритими: 12 терористичних актів, 12 замахів
на вбивства, 250 випадків розповсюдження антирадянських листівок і
анонімних документів.
У сьомому томі міститься цілий ряд документів, що висвітлюють питання
про повернення в західний регіон колишніх учасників ОУН і УПА, їх родин
та симпатиків, які на підставі актів союзного уряду підлягали звільненню з
місць ув’язнення і примусового поселення. Позиція ЦК Компартії України
у зазначеному питанні була викладена в листі від 25 вересня 1956 р. до
ЦК КПРС. У ньому повідомлялось, що вже повернулося близько 40 тис.
осіб і є чимало прикладів, коли ці люди не прилучаються до праці, ведуть
антикомуністичну пропаганду, відновлюють між собою зв’язки. Як наслідок,
Москва, а за нею й Київ застосували цілий ряд обмежувальних заходів,
направлених на стримання процесу повернення в рідні краї окремих груп
колишніх в’язнів та їх сімей.
На наш погляд, хоч боротьба ОУН і УПА завершилась у воєнній площині перемогою тоталітарного режиму, проте героїчний і жертовний чин
українських націоналістів став однією з основних причин, які сприяли
виникненню в Україні дисидентських організацій і рухів. Їх діяльність, хоч
і не носила масового характеру, проте послідовно розхитувала ідеологічні
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підвалини комуністичної влади, що й сприяло остаточному розвалу радянської імперії.
Комплекс документальних матеріалів, що увійшов до нової серії “Літопису УПА”, є цінним джерелом з історії українського визвольного руху,
репрезентованого ОУН і УПА в період Другої світової війни 1939–1945 pp.
та в повоєнні роки. Документи серії слугують також цінним матеріалом для
дослідження форм і методів збройного спротиву ОУН і УПА радянізації
західних областей УРСР. З іншого боку, вони дають яскраве всебічне
уявлення про масштабність і розмах боротьби радянської влади проти
національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у воєнні та
повоєнні роки.
Усі документи і матеріали нової серії “Літопису УПА” подано на основі
сучасних правил публікації історичних документів. Вони передруковуються
з дотриманням джерельної точності; максимально збережено лексику,
авторські та редакторські особливості текстів. У додатках подано особові
та географічні назви, список скорочень, перелік документів і матеріалів.
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О. ДОЛИНСЬКИЙ , Т. СЕБТА
НОВI ДОКУМЕНТИ З IСТОРIЇ
ВТРАЧЕНИХ У РОКИ
ДРУГОЇ СВIТОВОЇ ВIЙНИ КОЛЕКЦIЙ:
ВОРОНЦОВСЬКИЙ ПАЛАЦ В АЛУПЦI
Друга свiтова вiйна для України – це не лише мільйони загиблих,
зруйнованi мiста й села, а й величезнi культурнi втрати, що виявилося,
зокрема, в роззореннi музеїв, бiблiотек, архiвiв, зникненнi цілих збiрок та
фондiв унаслiдок бойових дiй, зумисного нищення, численних перемiщень,
пов’язаних з радянською евакуацiєю та реевакуацiєю, органiзованого
вивезення нацистами, реституцiйними процесами i т. д.
У 90-х роках минулого столiття тема втрати культурних цiнностей у
роки Другої свiтової вiйни перебувала в центрi уваги багатьох дослiдникiв як
в Українi, так i за кордоном. В Українi вона знайшла всебiчне висвiтлення,
передусім, у публiкацiях П. К. Грiмстед i Г. Боряка1, С. Кота2, за кордоном –
у тематичних збiрниках статей3, документiв4, окремих монографiях5,
стала предметом обговорення на численних мiжнародних конференцiях,
семiнарiах, круглих столах6. Своєї актуальностi ця проблема не втратила
й до сьогоднi.
У зазначеній темi чiтко вирізняються три напрямки дослiдження,
пов’язаних із долею архiвних, бiблiотечних та музейних збiрок, що мають
своїх постiйних дослiдникiв або знайшли своє висвiтлення в окремих
публiкацiях.
Темi нацистського архiвного управління в Українi, долi окремих
архiвiв та архiвних фондiв присвятили свої працi М. Дубик7, Д. Мєшков8,
П. К. Грiмстед9. Колективна монографiя В. Андрейцева, В. Ульяновського,
В. Короткого10 містить документи про пiдготовку до публiкацiї в 1942–
1944 рр. збiрки маґдебурзьких грамот українським мiстам та вивезення i
перемiщення в 1943–1945 рр. архiвних фондiв колишнього Центрального
архiву давнiх актiв у Києвi.
Долю українських бібліотек та їхніх фондів під час Другої світової
війни досліджували як українські, так і польські, німецькі історики11. Іноземні автори розглядали українські бібліотеки у своїх дослідженнях як
складову частину радянських книгозбірень. Харківським бібліотекам у
період нацистської окупації присвятив свою монографію І. Лосієвський, що
вийшла в серії “Доля культурних скарбів України під час Другої світової
війни: Архіви, бібліотеки, музеї”12.
У працях Л. А. Дубровіної, Н. І. Малолєтової висвітлено історію київських
бібліотек та їхніх фондів у 1941–1943 рр.13 Вартий уваги підготовлений
© О. Долинський , Т. Себта, 2005
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ними покажчик документів14 до двох німецьких фондів із Центрального
державного архіву вищих органів влади та управління України – 3206:
“Рейхскомісаріат України”, і 3676: “Штаб імперського керівника Розенберга
для окупованих східних областей”. Попри те, що покажчик тематично
обмежено київськими бібліотеками, відібрані до нього документи виходять
за рамки теми і створюють загальне уявлення про культурну політику
нацистів в окупованих областях України та їхні заходи щодо інших бібліотек
України. Крім того, покажчик містить низку статей з питань бібліотечної
політики нацистів в Україні включає публікацію документів i великий
довiдковий апарат.
Чимала низка публiкацiй з iсторiї музеїв пiд час вiйни висвiтлює
рiзноманiтнi сторони цього питання – евакуацію15, дiяльнiсть музеїв пiд
час окупацiї16, їхні втрати пiд час вiйни17. Долі українських музеїв під
час Другої світової війни присвячено дисертацію Михайла Ткаченка18. Дослідник розглянув стан та кількість українських музеїв на початок війни,
враховуючи також відомчі музеї, детально висвiтлив наслідки евакуації
на схід. Автором складено схему діючих під час окупації музеїв, описано
систему музейного підпорядкування, утворену нацистами на території
Рейхскомісаріату України. У дослідженні зроблено спробу підрахувати
втрати українських музеїв під час війни, а також розглянуто проблему
повернення музейних цінностей внаслідок реевакуації та реституційних
заходів по вiйнi. Це – перше і поки що єдине дослідження, яке досить
глибоко і по-новому висвітлює долю українських музеїв під час війни.
Наша публікація має безпосереднє відношення до історії кримських
музеїв під час Другої світової війни, а саме Алупкінського палацу-музею. Цьому питанню окремі дослідження не присвячувались. Євграф
Кончін у своїй монографії “Тайна “золотого чемодана”: Документальные
очерки о том, как были спасены в годы Великой Отечественной войны
сокровища крымских музеев”19 висвітлив історію евакуації 1941 р. майже
всіх кримських музеїв – Керченського історико-археологічного музею,
Феодосійської картинної галереї, Феодосійського краєзнавчого музею,
Сімферопольської картинної галереї, Кримського краєзнавчого музею у
Сімферополі, Севастопольської картинної галереї, Херсонеського історикоархеологічного музею-заповідника, крім, на жаль, Алупкінського палацумузею. Про евакуацію його експонатів автор лише мимохідь зазначив, що
вони були підготовлені до евакуації, але вивезти їх не встигли20. Цінні
відомості автор наводить також про реституцію кримських музейних цінностей, що були виявлені по війні в Німеччині.
Окупаційній політиці нацистів у Криму присвячено два збірники
документів. Один з них вийшов у світ за радянських часів і висвітлював,
переважно партизанську боротьбу, нацистську політику терору щодо
євреїв, радянських військовополонених і місцевого населення 21. Інший
збірник побачив світ у 90-х роках минулого століття. Це – публікація
наказів, оголошень, повідомлень нацистської окупаційної влади, які оприлюднювалися в місцевій періодичній пресі22. Документи збірника висвітлюють різні сторони повсякденного життя місцевого населення, що під час
окупації жорстко регламентувалося. Попри свою значимість, жоден зі
збірників не торкався долі кримських культурних установ під час війни.
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Ιнший важливий аспект теми переміщення культурних цінностей під
час Другої світової війни – це повоєнна реституція*, що має безпосереднє
відношення до нашого дослідження. Одними з найгрунтовніших на сьогодні досліджень щодо реституції радянських культурних цінностей з
американської зони окупації Німеччини є, на наш погляд, статті німецьких
дослідниць Г. Фрайтаг (у перекладі з нім.: “Реституція нацистських трофеїв
після Другої світової війни”23) і У. Гартунг (у перекладі з нім.: “Дорога назад:
Російські документи підтверджують повернення культурних цінностей з
Німеччини після Другої світової війни: Проблеми їхнього обліку”24).
Групою науковців Дослiдного центру Схiдної Європи при Бременському
унiверситетi створена електронна база даних документальних комплексiв з
Бундесархiву в Кобленцi та Нацiонального архiву США щодо реституції з
американської зони окупацiї Німеччини радянських культурних цiнностей –
“Property Cards Art, Claims und Shipments. Amerikanische Rückführungen
sowjetischer Kulturgüter an die UdSSR nach dem Zweiten Weltkrieg. CD-ROM
mit Beiheft / Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen. – Bremen,
1996” (Картотека мистецьких об’єктiв, “Вимоги” та транспортнi списки:
Повернення радянських культурних цiнностей СРСР пiсля Другої свiтової
вiйни: CD-ROM з додатком). Електронна база даних супроводжується в
додатку короткою iсторичною довiдкою, характеристикою документальних
комплексiв і покажчиком архiвних джерел.
Американська дослідниця П. К. Грімстед у своїй останній великій
монографії Trophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine,
World War II, and the International Politics of Restitution” (див. виноску 1)
опрацювала величезний масив документів та досліджень з питань вивезення
українських культурних цінностей під час Другої світової війни та їхньої
реституції по війні та опублікувала в додатку низку міжнародних документів,
що регулюють реституційні процеси у світі та окремих країнах.

Вивезення
Наша публiкацiя присвячена iсторiї вивезення нацистами пiд час війни
збірки росiйського та захiдноєвропейського живопису, графіки i порцеляни
ХVI–ХХ ст. з Воронцовського палацу в Алупцi** (Алупкінський палац* Реституцiя – в сучасному мiжнародному правi означає повернення майна,
незаконно вилученого та вивезеного воюючою державою з територiї свого противника. Правовою базою повоєнної реституцiї стала пiдписана 5 сiчня 1943 р. у Лондонi 17-ма країнами Європи, Азiї, Америки, Африки, в тому числi i Радянським
Союзом, спiльна декларацiя (вiдома як Лондонська) про незаконнiсть будь-якої
угоди, операцiї у вiдношеннi власностi, прав та iнтересiв на окупованих територiях
(Дипломатический словарь: В 3 т. – Т. 3. – М., 1964. – С. 54; The Spoils of War:
World War II and its Aftermath: the Loss, Reappearance, and Recovery of Cultural
Property / Edited by Elizabeth Simpson. – New York, 1997. – С. 287).
**
Воронцовський палац в Алупцi збудовано у 1828–1848 рр. за проектом
англiйського архiтектора Едварда Блора (1789–1879). Палац складався з п’яти корпусiв, роздiлених рiзними за формою і висотою башнями та об’єднаних мiж собою
чисельними вiдкритими i закритими переходами, сходами i подвiр’ями. Будiвництву
палацу передувала майже дворiчна пiдготовка (1828–1830), пiд час якої було заго-
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музей). Вона складала частину колекцій Алупкінського палацу-музею*** та
збiрки із 183 картин з Російського музею4* в Ленінграді, які було відібрано
із запасників музею і привезено весною 1941 р. до Алупки на виставку,
що мала діяти у Воронцовському палаці протягом травня–серпня 1941 р.25
На початку війни збiрку картин з Російського музею разом з експонатами
Воронцовського палацу в Алупці підготували до евакуації, але вивезти не
встигли. Ящики з експонатами залишилися в ялтинському порту. Частину з
них було розграбовано, іншу – повернуто назад, до Воронцовського палацу
в Алупці26.
Доля саме цієї, вцілілої частини колекції, що потрапила приблизно в
березні 1942 р. до поля зору співробітників Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга27 (далі – Оперативний штаб) розглядається в данiй публiкацiї.
Оперативний штаб, повна назва якого – Оперативний штаб рейхсляйтера
Розенберга для окупованих областей (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg für
die besetzten Gebiete), – нацистська органiзацiя, що дiяла на територiї Рейхстовлено тесаний камiнь, пiдготовлено мiсце пiд фундамент, прокладено дороги в
парку, закладеному ще 1824 р. Будiвництво палацу розпочалося навеснi 1830 р.
за попереднiм проектом англiйського архiтектора Т. Харрiсона, затвердженого
одеським мiським архiтектором Буффо. Але вже 1831 р. за розпорядженням графа
Воронцова будiвництво було припинено у зв’язку зi створенням нового проекту –
архiтектором Е. Блором, який розробив його, не приїзджаючи до Криму, протягом
1831–1832 рр. за малюнками та планами мiсцевосцi, надiсланими до Англiї. Нагляд
за будiвництвом палацу з 1833 р. здійснював його учень Вiльям Гунт (Алупка:
Дворец и парк. – К., 1992. – С. 16–19).
***
Музей у Воронцовському палаці в Алупці було організовано 1921 р.
Основою його колекцій стали зібрання колишніх власників палацу і предмети
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, перевезені у 20-х роках
минулого століття з інших палаців, розташованих на південному узбережжі Криму.
З початком війни евакуювати експонати музею не встигли. Під час нацистської
окупації в залах палацу було відкрито музей. Під час війни втрати музею склали,
за офіційними даними, більш ніж 30 картин. Після війни, до 1953 р., у палаці розміщувалася державна дача, потім було організовано санаторій. Колекції палацу, що
вціліли, по війні розійшлися по всій країні, але більшість з них була розподілена
між Сімферопольським художнім музеєм, Севастопольською картинною галерею
і Бахчисарайським історико-археологічним музеєм. У березні 1956 р. у Воронцовському палаці в Алупці знову було організовано музей – Кримський державний
музей образотворчих мистецтв. Лише частина експонатів повернулася на своє
місце (Полканов А. Алупка: Дворец-музей и парк. – Симферополь, 1957. – С. 4;
Живопись собрания Государственного Алупкинского дворца-музея: Живопись
русская дореволюционная, западноевропейская, советская: Каталог. – Симферополь,
1963. – С. 3; Алупка: Дворец и парк. – К., 1992. – С. 172–173).
4*
Російський музей засновано 1895 р. як музей Олександра ІІІ і відкрито для
відвідувачів 1898 р. Він розташувався в Михайлівському палаці в Петербурзі,
збудованому за проектом архітектора К. І. Россі в 1819–1825 рр. З відкриттям музею його зібрання налічувало 445 картин, 111 скульптур, 981 аркушів малюнків і
акварелей. З невеликої кількості ікон, отриманих від Академії мистецтв, було організовано відділ християнських старожитностей (Пушкарев В. А. Акварели и рисунки
в Государственном Русском музее XVIII – начала XX века. – М., 1982. – С. V).
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комiсарiату України5* та в українських областях вiйськового управлiння в
1941–1944 рр. Досліджуючи спадщину т. зв. “ворогів націонал-соціалізму –
більшовиків, євреїв та масонів”, Оперативний штаб в українських окупованих областях мав доступ до багатьох установ культури і науки. Наслідком
цього стало масове вивезення різними підрозділами Оперативного штабу
археологічних, етнографічних, бібліотечних колекцій, збірок творів образотворчого мистецтва з різних музеїв та бібліотек України.
Оперативний штаб мав розгорнуту мережу своїх підрозділів, що діяли
майже в усіх окупованих країнах Європи. Лише в Україні було створено
п’ять робочих груп (у Києві, Харкові, Херсоні, Дніпропетровську та Сімферополі), які діяли в різний час нацистської окупації і входили до складу
Головної робочої групи України. На території Рейхскомісаріату України
діяльність Оперативного штабу було значно обмежено відповідними адміністративними структурами генералкомісаріатів та рейхскомісаріату, що
опікувалися певними установами культури і намагалися не допускати
втручання в них Оперативного штабу. Натомість, на території українських
областей військового підпорядкування Оперативний штаб зі згоди місцевої
військової влади тримав під своїм контролем та управлінням більшість
установ культури і науки – інститути, бібліотеки, архіви, музеї.
Робочою групою Криму6* (з грудня 1942 р. – Сімферополя) на території
Кримського півострова було взято під контроль усі бібліотеки, архіви,
музеї (крім Севастопольської картинної галереї), наукові установи, серед
яких обсерваторія в Сімеїзі, біостанція “Карадаг” біля Феодосії, Нікітський
ботанічний сад. У цих установах співробітники Оперативного штабу
постійно не перебували, а контролювали їх роботу, періодично навідуючись
туди з Сімферополя, де по вул. Пушкінській, 27 розміщувався штаб Робочої
групи Криму.
Приблизно в березні 1942 р. Воронцовський палац в Алупці зі згоди
місцевої комендатури оглянули співробітники Робочої групи Криму. Вони
взяли під контроль та опечатали в окремому приміщенні всі наявні там
цінності. За їхніми даними, творів образотворчого мистецтва в палаці було
небагато – великі скульптури, зображення Воронцових розміром на всю
стіну та пейзажі, оскільки “всі цінні речі було вивезено більшовиками”.
Рейхскомісаріат України (серпень 1941 – листопад 1944) – адміністративна
одиниця, утворена 20.08.1941 р. нацистською Німеччиною для цивільного управління окупованими українськими областями. Рейхскомісаріат України мав у
своєму складі шість генеральних округів: Волині та Поділля, Житомира, Києва,
Дніпропетровська, Миколаєва, Криму. Проте сам Крим до рейхскомісаріату не
входив, він залишався під владою військового управління (Нiмецько-фашистський
окупацiйний режим на Українi 1941–1944 рр.: Зб. документiв. – С. 34–36; Косик В.
Україна i Нiмеччина у Другiй свiтовiй вiйнi. – Львiв, 1993. – С. 175).
6*
Робоча група Криму (Arbeitsgruppe Krim) – утворена 21.02.1942 р. Першим
керівником був Герберт Шмідт (Herbert Schmidt), у травні 1943 р. його змінив
Отто Вайссер (Otto Weisser). Група діяла в Криму до 15.11.1943 р. і виїхала звідти
через Євпаторію–Одесу до Моршина, де приєдналася в середині грудня 1943 р. до
Головної робочої групи України (ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 59, арк. 157;
там само, спр. 171, арк. 247–248; там само, спр. 221, арк. 252).
5*
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Крім того, в Ялті з фондів Воронцовського палацу до їхніх рук потрапили
запаковані в ящики картини та мармурові скульптури першої половини
ХІХ ст., евакуювати які не встигли. Ці картини та скульптури було конфісковано і перевезено назад до палацу28.
Згодом у палаці було відкрито музей, з експозицією якого могли ознайомитись усі бажаючі, – як німці (головним чином солдати та офіцери тилових
частин Вермахту), так і місцеве населення. Щоправда, серед місцевих жителів
бажаючих відвідати музей було небагато. За даними Робочої групи Криму,
в період з 1 січня до 31 травня 1943 р. музей відвідали 4718 представників
німецьких військових частин і тільки 72 представники місцевого населення.
На кінець травня 1943 р. у музеї було заінвентаризовано 1200 предметів, 4 з
яких – реставровано29. Така значна кількість заінвентаризованих експонатів
виглядає дещо дивно. Можливо, на облік бралося все рухоме майно палацу,
включаючи меблі.
Важливу роль у діяльності Оперативного штабу відігравали зондерштаби7*. Вони опікувалися окремими галузями науки і культури. Їхніми спiвробiтниками були висококвалiфiкованi спецiалiсти – досвiдченi науковцi,
доктори, професори. Вони проводили огляд та робили оцiнку об’єктiв культури i науки, пам’яток архітектури та історії, вiдбирали предмети культури
для вивезення до Німеччини, оцінюючи їх не тiльки з точки зору значення
для завдань Оперативного штабу, але й художньої або наукової цiнностi.
У Криму діяли зондерштаби прадавньої і давньої історії (далі – Зондерштаб прадавньої історії) та образотворчого мистецтва. Обидва зондерштаби діяли як окремі, закриті організації в рамках Оперативного
штабу. Їхні співробітники у службовому та професійному відношенні
підпорядковувалися керівникам своїх зондерштабів – Роберту Шольцу
(Зондерштаб образотворчого мистецтва) та проф. Гансу Рейнерту (Зондерштаб прадавньої історії), а з органiзацiйних питань – керiвникам мiсцевих
головних робочих груп. Окрiм своїх безпосереднiх завдань, співробітники
обох зондерштабів виконували завдання Оперативного штабу, що надавалися
їм у письмову виглядi30. Така схема співробітництва була типовою і для
інших зондерштабів, які діяли при Оперативному штабі.
Зондерштаб прадавньої та давньої iсторiї (Sonderstab für Vor-und
Frühgeschichte) було утворено у серпнi 1940 р. при Iмперському вiдомствi
прадавньої та давньої iсторiї. З початком вiйни проти Радянського Союзу
уповноваженим Зондерштабу прадавньої історії при Головнiй робочiй
За весь час дiяльностi Оперативного штабу кiлькiсть зондерштабiв, що
спiвпрацювали з ним, не була постiйною. У 1945 р. при Оперативному штабi дiяло
8 зондерштабiв: американiзму, образотворчого мистецтва, музики, преси, етнографiї,
прадавньої iсторiї, ідеологічної інформації, науки. Загалом, за 6 рокiв iснування
Оперативного штабу з ним спiвпрацювало 16 зондерштабiв. Крiм згаданих вище,
це були зондерштаби: Центральної бiблiотеки Вищої школи, Iнституту дослiдження
єврейського питання, архiвiв, генеалогiї, д-ра Абба, театру, виставок, історії церкви
(“Anordnung Nr. 98, 99 vom 20.10.1944: Die Zusammenfassung der Aufgaben des ERR
im 6. Kriegsjahr” – BAB, NS-30, Ar. 4; фотографiя “Der Einsatzstab beschäfft den
Dienststellen des Reichsleiters für ihre politischen Aufgaben Arbeitsmaterial aus den
besetzten Gebieten” – BAB, NS-30, Ar. 1; ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 26 а,
арк. 56, 134, 229–230; там само, спр. 52, арк. 34).
7*
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групi України став проф. Рудольф Штампфус, який на початку 1942 р.
перейшов працювати до Рейхскомiсарiату України. У Києвi на базi
перевезених до приміщення колишнього музею Ленiна колекцiй Центрального iсторичного музею та Iнституту археологiї АН УРСР ним було
утворено Крайовий iнститут прадавньої та давньої iсторiї. Ця установа
поєднала відразу три функцiї – наукову, музейну та адмiнiстративну,
виконуючи роль центрального управлiння всiма iсторичними музеями на
територiї Рейхскомісаріату України. В українських областях вiйськового
пiдпорядкування проф. Штампфус залишився представником Оперативного
штабу в галузi прадавньої iсторiї, тому на цiй територiї всi iсторичнi та
краєзнавчi музеї також опинились у його віданнi31.
Важливiсть збереження та дослiдження в Українi археологiчних та
iсторичних пам’яток обгрунтовувалася нацистською ідеєю багатовiкового
iндо-германського впливу на цю територiю – скiфiв, готiв, варягiв, “якi
завжди приносили розквiт на цю територiю, тодi як панування азiатських
народностей – гуннiв, монголiв – означало культурний занепад”32. Ця iдея
була одним з нарiжних каменiв нацистської пропаганди в обгрунтуваннi
присутностi нiмцiв на Сходi та справедливостi розпочатої ними проти
Радянського Союзу вiйни. Саме тому мiсцевi iсторичнi музеї з їх багатющими
археологiчними колекцiями представляли для нацистів великий iнтерес.
Галузь образотворчого мистецтва належала до компетенції однойменного
зондерштабу. Одне з головних завдань його співробітників у рамках інтересів
Оперативного штабу полягало в дослідженні радянського мистецтва з правом
конфіскації “бiльшовицьких” творiв мистецтва, у тому числі: “збирання
матерiалiв для майбутнього дослiдження росiйського, радянського мистецтва
та європейського (нордичного) впливу на нього”. До кола завдань входив
також захист тих предметiв мистецтва, “якi є важливим обгрунтуванням
нiмецьких загарбницьких домагань”. В областях вiйськового управлiння
дозволялося проводити конфiскацiю творiв європейського, росiйського та
радянського мистецтва, “оскiльки ... iснує велика небезпека грабування
цiнних предметiв культури”33.
Співробітники Зондерштабу образотворчого мистецтва мали також
складати мистецтвознавчі каталоги, збирати художнi поштові листiвки (із
зображенням творiв мистецтва та експонатів мiсцевих музейних колекцiй),
види з пам’ятками архітектури, географiчнi карти великого масштабу, плани
мiст (сучаснi та iсторичнi), провадити описування пам’яток архітектури –
існуючих, так і зруйнованих, пам’ятників і музеїв, складати списки
лiтератури зі схiдноєвропейського мистецтва34.
Вперше збірку творів мистецтва з Воронцовського палацу в Алупці,
виявлену на місці та в Ялті, фахівці Зондерштабу образотворчого мистецтва
оглянули у квітні 1942 р. Одним з них був мистецтвознавець д-р Фрідріх
Франц Кунце8*. У доповідній записці щодо його відрядження до Криму
відносно збірки з Воронцовського палацу в Алупці писалося:
Friedrich Franz Kuntze – доктор, мистецтвознавець, співробітник Зондерштабу
образотворчого мистецтва при Оперативному штабі рейхсляйтера Розенберга. У
квітні та грудні 1942 р. мав відрядження до робочої групи Сімферополя. На початку
1943 р. д-ра Кунце було призвано до Вермахту (ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1,
спр. 49, арк. 3; там само, спр. 103, арк. 417–418).
8*
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“Серед матеріалу, який виявлено в палаці князя Воронцова в Алупці,
та серед експонатів того ж таки палацу, котрі спакували комуністи і
відправили до Ялти, йдеться, передусім, про картини багатьох російських
та іноземних майстрів. Частину з них можна назвати гарними картинами,
іншу частину – посередніми. Всі експонати внесено до інвентарних списків.
Не можемо відважитися на вивезення цього матеріалу до рейху, оскільки
слід врахувати, насамперед, існуючі на даний момент великі труднощі з
транспортом, а, з іншого боку, заплановане створення музею в Криму.
Остаточне рішення повинен прийняти партайгеноссе Шольц з відомства
образотворчого мистецтва в Берліні”35.
У жовтні 1942 р. іншим співробітником Зондерштабу образотворчого
мистецтва – д-ром Дітером Роскампом9* – у підвалі Воронцовського палацу
в Алупці було виявлено нові ящики з картинами. Довгий час вважалося,
що в них знаходилися книги. Лист від 20 жовтня 1942 р. д-ра Роскампа
до свого шефа, керівника Зондерштабу образотворчого мистецтва Роберта
Шольца, що публікуємо за № 1, висвітлює характер цієї збірки, історію її
походження та виявлення.
Це були картини з Російського музею в Ленінграді, привезені незадовго
до початку війни у кількості 183 одиниці до Воронцовського палацу в
Алупці на виставку. З них, за даними д-ра Роскампа, збереглося лише
63 картини. До свого листа він додав два переліка. В одному з них ідеться
про 63 картини з Російського музею, виявлені в Алупці, в іншому – про
31 картину, що перебувала в Сімферополі у приміщенні штабу Робочої
групи Криму (вул. Пушкінська, 27). Власне переліків лист, на жаль, не
містить, а лише називає їхні загловки.
У листі д-ра Роскампа міститься досить суперечлива інформація стосовно вивезення радянською стороною картин Російського музею до Ялти
з метою евакуації на схід: “З картин, кількість яких складає 183, більшість
вже пропала. Їх було вкрадено в Алупці в короткий проміжок часу між до
і після зайняття міста” (документ № 1). Між тим, за два абзаци до цього
д-р Роскамп писав: “З іншим майном палацу вони [картини. – Авт.] були
упаковані й доставлені до Ялти, звідки знову повернулися до палацу”
(документ № 1). Відповідно логіки автора, ящики (або частину ящиків) з
картинами Російського музею було повернуто назад, до палацу незадовго
до захоплення Алупки німцями (що є мало ймовірним). Або ж автор
помилився, коли писав, що картини “було вкрадено в Алупці”. Скоріше за
все, це могло статись в Ялті, а до Алупки повернулося лише те, що виявили
й конфіскували співробітники Робочої групи Криму в березні 1942 р.
Крім листа д-ра Роскампа, привернув увагу складений німецькою мовою
перелік картин, графіки і порцеляни, вивезених з Воронцовського палацу в
Алупці до Сімферополя (документ № 2). Перелік було зроблено, на нашу
Dieter Roskamp (7.09.1907, Emden – ?) – доктор філософії, мистецтвознавець,
співробітник Зондерштабу образотворчого мистецтва, до війни жив і працював у
Гамбурзі. Як співробітник зондерштабу образотворчого мистецтва в 1942 – березні
1943 рр. виконував окремі доручення Оперативного штабу в рамках Головної
робочої групи України (ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 54, арк. 52; там само,
спр. 103, арк. 300–308).
9*
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думку, співробітником Зондерштабу образотворчого мистецтва д-ром Кунце,
оскільки його прізвище надруковано вгорі на першій сторінці.
Дата в документі відсутня. Її можна визначити лише теоретично – за
датою відряджень д-ра Кунце до Криму. Він їх мав усього два – у квітні та
грудні 1942 р.36 Точне встановлення дати складання д-ром Кунце названого
вище переліку – квітень або грудень 1942 р. – дозволило б стверджувати,
що перелік д-ра Кунце включав або не включав 63 картини з Російського
музею в Петербурзі, виявлених у жовтні 1942 р. д-ром Роскампом, та
дало б можливість визначити приблизний час вивезення цієї збірки до
Німеччини.
Як випливає із заголовка документа № 2, перелік було складено в
Сімферополі, де на той час перебували вивезені з Воронцовського палацу
в Алупці предмети мистецтва. Із заявлених у заголовку 11 ящикiв у
списку згадуються тiльки 10 (№ 1–10). Тут слід згадати, що за допомогою
полоненого російського шофера 1943 р. було перехоплено один ящик з
картинами з Алупкінського палацу, які співробітники Оперативного штабу в
цей період зберігали у Сімферополі для наступного вивезення до Німеччини.
Ящик з картинами було сховано в тайнику тодішнім директором Кримського
краєзнавчого музею в Сімферополі А. І. Полкановим10*. Можливо, цим
пояснюється, чому в списку йдеться про 10, а не 11 ящиків.
Список складено за ящиками (з № 1 по № 10). Бiля номера кожного
ящика в дужках зазначено iнший номер з назвою мiста – Ташкент або
Сталінград. Це свiдчить, що нiмецький перелiк лише відбивав вмiст
ящикiв, пiдготовлених свого часу радянською стороною до евакуацiї.
Згiдно з “радянським” шифром 7 ящикiв з живописом та графікою мали
прямувати до Ташкента (№ 5, 8, 15, 17, 18, 22, 23), а 3 ящики (№ 45, 46,
47), з порцеляною та кришталем, – до Сталiнграда. Згідно з “радянською”
нумерацiєю ящикiв мало бути щонайменше 47.
Німецький перелік має три графи: порядковий номер з шифром “Al”
(Alupka. – Авт.) для кожної позиції, прізвище автора або назва країни (для
порцеляни – назва виробу) та опис (назва твору, техніка, матеріал, розміри,
дата). Що стосується живопису і графіки, кожна позиція включає один
предмет, крім номера Al 54 (два предмети). Натомість, стосовно порцеляни,
одна позиція може включати кілька однорідних предметів, кількість яких
передається латинськими літерами, наприклад а, b, с, d і т. д. Загалом у
переліку 185 позицій.
За цим переліком живопис і графiка становили 143 предмети, у т. ч. 123
картини, 16 акварелей i по однiй лiтографiї, малюнку, гравюрi та пастелi.
Порцеляна, фаянс i кришталь займали в перелiку позицiї за № 87–129.
Чи була ця збірка повністю або частково вивезена до Берліна, і, якщо
це так, – коли саме, через брак документальних свідчень стверджувати або
А. І. Полкановим також було сховано 4 ящики з великими картинами та
архів художника К. Ф. Богаєвського, кілька картин та портретів Айвазовського
з Феодосії, ящик з нумізматичною колекцією краєзнавчого музею Феодосії, що
було перехоплено тим же шляхом (Кончин Е. Тайна “золотого чемодана”: Документальные очерки о том, как были спасены в годы Великой Отечественной войны
сокровища крымских музеев. – Симферополь, 1989. – С. 75–76).
10*
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заперечувати досить важко. Відомо, що Робочою групою Криму 17 липня
1942 р. із Сімферополя було відправлено до рейху 56 ящикiв (№ US 1-56)37,
серед яких 47 ящиків (№ US 1–31 і US 34–49), зі шкільним приладдям,
адресувалися керівництву шкіл ім. Адольфа Гітлера в Зонтхофені, 7 ящиків
(№ US 50–56), з модельними меблями, – управлінню Оперативного штабу в
Берліні, два ящики (№ US 32, US 33), з картинами, керівництву Зондерштабу
образотворчого мистецтва в Берліні38. Ще два ящики (№ US 61, US 62) та
один рулон з картинами надiйшли туди ж із Сімферополя у березні 1943 р.39
(вагон було відправлено в лютому 1943 р.40).
Робочою групою Криму планувалося вивезти до Берлiна картини
радянських художникiв, вилученi нею у квiтнi 1942 р. в Ялтi з виставкипродажу “Сучасне мистецтво” у вiрменськiй церквi, i перевезенi у серпні–
вересні того ж року до Сiмферополя41. Їхнє число, вірогідно, складало 46
одиниць, оскільки у жовтні 1942 р. саме стільки картин, упакованих в
ящики, перебувало у приміщенні Робочої групи Криму в Сімферополі42.
Можливо, саме ці картини було вивезено, як згадувалося вище, у лютому
1943 року.
Викладені вище факти дають підставу зробити висновок, що д-р Кунце
у квітні або грудні 1942 р. лише переклав російські інвентарні описи, які
було вкладено до ящиків (про інвентарні списки, які збереглися, згадується
в документі, що цитується під виноскою 35). Публікований нами перелік,
було складено кимось іншим приблизно восени 1943 р. у Сімферополі на
основі перекладених 1942 р. д-ром Кунце інвентарних списків. На користь
цієї версії говорить той факт, що наприкінці вересня 1943 р. керівник Робочої групи Сімферополя Отто Вайсер звертався до свого безпосереднього
начальства з проханням надати відповідний дозвіл і транспортні засоби
(вантажні машини, залізничний вагон) для вивезення з Воронцовського
палацу в Алупці цінної бібліотеки та музейних експонатів43.
У спеціальному повідомленні Отто Вайсера, підготовленому у серпні
1944 р. для управління Оперативного штабу, щодо вивезення культурних
цінностей з Криму, зокрема, зазначалося: що “частину художніх відділів
(виключно картини) з музеїв Феодосії та Алупки, відібраних Зондерштабом
образотворчого мистецтва”, було вивезено разом з археологічними колекціями44. Приписка в дужках “виключно картини” свідчить, що порцеляна
залишилась на місці.
Проте, впевнено твердити, що збірка з Воронцовського палацу в Алупці,
перелік якої публікується нижче як документ № 2, за винятком порцеляни,
була вивезена повністю, перешкоджають останні звіти Головної робочої
групи України. Вони свідчать, що у жовтні 1943 р. Робочою групою Сімферополя для відправлення до Кракова, де на положенні філіалу Головної
робочої групи України перебував Зондерштаб прадавньої історії, було
підготовлено один вагон з експонатами з музеїв Керчі та Феодосії, котрі
перевіз звідти до Сімферополя проф. Маттес, співробітник Зондерштабу
прадавньої історії45. Але цей вагон не встиг виїхати з півострова, останнє
наземне сполучення німців через Перекоп було розірвано, і вагон було
розвантажено46.
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Попри все, професору Маттесу все ж таки вдалось якимось чином вивезти
експонати (або частину експонатів?) з кримських музеїв до Німеччини,
оскільки археологічні колекції та окремі експонати з Керченського історикоархеологічного музею, Феодосійського краєзнавчого музею, Херсонеського
історико-археологічного музею-заповідника і Алупкінського палацу-музею
після війни було виявлено в американській зоні окупації Німеччини47.

Повернення
Пiсля вiйни частина картин, вивезених 1943 р. Оперативним штабом
з Воронцовського палацу в Алупцi, опинилась у т. зв. Мюнхенському
центральному збiрному пунктi (Central Collection Point in Munich), одному з
трьох сховищ культурних цінностей, створених в американській зоні окупації
Німеччини англо-американською “Секцією пам’яток, образотворчого
мистецтва та архiвiв” (Monuments, Fine Arts and Archives Section), що діяла
при Верховному Командуванні союзницьких експедицiйних збройних сил
(Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Forces)11*.
Мюнхенський центральний збiрний пункт (1945–1951) було органiзовано
для концентрації, iдентифiкацiї, реставрацiї та повернення колишнiм
власникам культурних цiнностей, вивезених нацистами з окупованих країн
Європи і виявлених по війні в Баварiї та американськiй зонi окупацiї Австрiї.
Через Мюнхенський центральний збiрний пункт (далі – МЦЗП) пройшли
нiмецькi колекцiї з Глiптотеки, Старої та Нової Пiнакотеки, культурнi
цiнностi з Польщi, Чехословаччини, Угорщини, Францiї12*, Бельгiї, Голландiї
та Радянського Союзу48. Радянськi культурнi цiнностi, зiбранi у МЦЗП
протягом 1945–1948 рр., було перевезено сюди у великому обсязi із замкiв
Кольмберг (Colmberg)13*, Буксгейм (Buxheim)14*, Гьохштедт (Höchstädt)15*
та iнших нацистських сховищ. Крім того, деяка їх частина надiйшла від
приватних осіб49.
Крім Мюнхенського центрального збiрного пункту, в американськiй зонi
окупацiї Нiмеччини діяли Оффенбахський та Марбурзький/Вiзбаденський центральнi збiрнi пункти. Попередником Вiзбаденського збiрного пункту на короткий
промiжок часу був збiрний пункт у мiстi Марбург, що, як і останній, мав справу з
культурними цiнностями нiмецької власностi. В Оффенбахському збірному пункті
концентрувалася юдаїка, вивезена Оперативним штабом з окупованих країн Європи
до Ін-ту дослідження єврейського питання у Франкфурті-на-Майні (G. Freitag. Die
Restitution von NS-Beutegut nach dem Zweiten Weltkrieg // “Betr.: Sicherstellung”:
NS-Kunstraub in der Sowjetunion. – Bremen, 1998. – S. 171, 182–183).
12*
Частина французьких культурних цiнностей повернулася до Францiї безпосередньо з нацистського сховища, розташованого в замку Нойшванштайн,
минувши збiрний пункт у Мюнхенi, оскiльки ящики були цiлi, в кожному знаходився iнвентарний опис, i процес iдентифiкацiї проходив без труднощiв (Ibidem. – S. 186).
13*
Замок Кольмберг бiля м. Ансбах належав Зондерштабовi образотворчого
мистецтва. Тут зберiгалися культурнi цiнностi (iкони, картини, скульптура,
порцеляна, меблi і т. д.), вивезенi вiйськовою групою “Пiвнiч” з Новгорода, Пскова,
царських палацiв пiд Ленiнградом та переданi 1944 р. Оперативному штабу (U. Hartung. Odysseen sowjetischen Kulturgutes im Zweiten Weltkrieg // “Betr.: Sicherstellung”:
NS-Kunstraub in der Sowjetunion. – Bremen, 1998. – S. 106–107).
11*
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Працiвники МЦЗП проводили iнвентаризацiю, атрибуцію, каталогiзацiю,
реставрацiю, в окремих випадках – фотофiксацiю предметiв мистецтва, що
надходили до них. На кожен предмет (“предметами” могли бути картина,
iкона, ваза, папка з малюнками або архівними документами, коробка з
керамікою, нумізматична колекція і т. д.) вони складали iдентифiкацiйну
картку. Ці картки утворили згодом т. зв. Картотеку мистецьких об’єктiв
(Property Cards Art), яка стала важливим джерелом знань щодо реституцiї
культурних цінностей з американської зони окупації Німеччини.
Картотека мистецьких об’єктiв кваліфікується сьогодні як колекцiя
типових карток або паспортiв, складених у 1945–1948 рр. у МЦЗП на
окремі предмети мистецтва, матеріальної культури або ящики, папки,
коробки з однорiдними предметами, виявлені в нацистських сховищах.
Картотека налічує 55024 картки і зберігається в Бундесархіві у м. Кобленці
(Bundesarchiv Koblenz), фонді В-323 (Treuhandverwaltung für Kulturgut). У
справах (ящиках) № 647–694 цього фонду знаходиться т. зв. реституційна
Картотека мистецьких об’єктiв, картки в якій розмiщено за порядковими
номерами. У справах № 695–729 того ж фонду знаходиться систематична
Картотека мистецьких об’єктів, картки в якiй розміщено по країнах, а в
межах кожної групи – за населеними пунктами. Картки, що стосуються
культурних цінностей з Радянського Союзу (їх бiльше 5 тис.) зберігаються у
справах № 727, 728, 729 і розмiщені за назвами населених пунктів, звідки, як
встановили працiвники збiрного пункту, було вивезено предмети мистецтва
та культури. У справi № 727 знаходяться картки на літери латинського
алфавіту “В”–“K”, справi № 728 – на літери “L”–“U”, справi № 729 – “U”–
“Z”. Загалом у трьох справах налiчуються 5152 картки (спр. 727 – 1856 карток, спр. 728 – 1623, спр. 729 – 1673)50.
Картки складено англiйською мовою, хоча зустрiчаються й такі, що
частково або повнiстю написано по-нiмецькі. Часто поверх англiйського
напису йде його переклад на нiмецьку. Типовий бланк картки, розмноженої
друкарським способом, має 17 полiв, що заповнювалися на друкарськiй
машинцi, зрiдка – руки. Назва центрального верхнього поля була однаковою
для кожної картки – “Картка об’єкта мистецтва” (Property Card Art). У картцi
зазначалися два порядковi номери – вихiдний номер із нацистського сховища,
де об’єкт було виявлено, і вхiдний номер Мюнхенського центрального
збiрного пункту, а також двi дати – прибуття до МЦЗП та вибуття з нього.
Крім того, картка містить назву (якщо це були предмети образотворчого
мистецтва) або опис предмета, iнформацiю щодо його класифiкацiї, автора,
розмiрiв, матерiалу, iдентифiкацiйних позначок, наявностi фотокартки, назви
сховища, де його було знайдено, стану на момент надходження до збiрного
пункту, ймовiрного власника та iсторiї вивезення до Нiмеччини.
Сховище у замку Буксгейм бiля Меммiнгена також належало Зондерштабовi
образотворчого мистецтва. В ньому було знайдено картини радянських художникiв,
вивезенi з Києва, Харкова, Мiнська, Таганрога i т. д. (Ibidem. – S. 104-105).
15*
У замку Гьохштедт на Дунаї, біля Діллінгена зберiгалися вивезенi Зондерштабом прадавньої iсторiї з численних українських iсторичних, краєзнавчих
музеїв, а також з музеїв Мiнська, Риги археологiчнi та етнографiчнi колекцiї (Ibidem. – S. 108–109).
14*
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Вхідний номер у Мюнхенi отримували не предмети, а ящики, в яких
вони надходили, за винятком великих, габаритних предметiв, що пакувались
окремо. Вихідний номер предмета зі сховища, навпаки, був подвiйним:
перша цифра – це номер ящика, а друга, через похилу риску, – номер
предмета в ящику. Всi предмети з кожного ящика описувались у Мюнхенi
окремо, за винятком книжок та інших однорiдних предметiв (малюнки,
гравюри, кераміка, нумізматичні колекції), що бралися на облік сумарно.
Наприклад, ящик з стількома-то книжками, папка з стількома-то малюнками
і т. д.
У полi “iсторiя та власнiсть” зазначалися iсторiя вивезення предмета
до Нiмеччини, інколи – із зазначенням мiста або музею, звідки його було
вивезено, пунктiв промiжного зберiгання, а також року надходження до
нацистського сховища. Саме завдяки цьому полю в Картотеці мистецьких
об’єктів при поверховому перегляду вдалося виявити картини, вивезені
Оперативним штабом із Воронцовського палацу в Алупці.
Ці картини надійшли з двох сховищ Зондерштабу образотворчого
мистецтва: замку Нойшванштайн (Neuschwanstein) біля Фюссена, де були
зiбранi предмети образотворчого мистецтва, переважно із Францiї16*, та
замку Кольмберг (див. виноску 13*). До Мюнхенського центрального
збiрного пункту в листопаді 1945 р. із замку Нойшванштайн надiйшли три
ящики: № 145 (11 картин і 5 карт17*), № 146 (39 картин) і № 147 (718* картин).
Вiдносно картин з ящиків № 146–147 у полі “історія та власність” зазначено,
що вони експонувалися на однiй з виставок Ленiнграда і були розміщені
Оперативним штабом у Нойшванштайні. Про картини з ящика № 145
повідомлялося: “Виставка” (від руки нім. мовою. – Авт.); “Конфісковано
Оперативним штабом” (надруковано англ. мовою. – Авт.)51.
Привертає увагу типове маркування картин кожного ящика. Картини
з ящиків № 145 (11 картин) і № 147 (1 картина) мали в основному лише
ідентифікаційні номери і тільки кілька картин – шифри: “BOL”, “MOSS
ch”, “Central buro Mossch“. Маркування картин з ящика № 146 більш
різноманітне – “Аl”, “BOL” або “Bol”, “G.R.M.” або “GRM”, “Central buro
M.O.S.S.CH.”. Як правило, картини мали по два і більше шифрів. НайФактично у Картотеці зберігається одна картка на картину за № 147/7 з цього
ящика. Картки на інші, щонайменше, шість предметів відсутні.
16*

Із замку Нойшванштайн до Франції 18.10.1945 р. у ящику № 163, серед
іншого, було помилково реститовано два предмети з радянського володіння – картину художника XVII ст. Людвіга Моні (Ludwig Mony) “Продавщиця риби” та
ікона “Христос” (XVI ст. ?). У березні 1946 р. їх було повернуто з Парижа до
МЦЗП, де вони отримали вхідні номери 20238 і 20239. Рік по тому, 15.04.1947 р.
у складі великого реституційного транспорту культурних цінностей їх відправили
до Берліна, в розпорядження Радянської військової адміністрації Німеччини
(G. Freitag. Die Restitution von NS-Beutegut nach dem Zweiten Weltkrieg // “Betr.:
Sicherstellung”: NS-Kunstraub in der Sowjetunion. – Bremen, 1998. – S. 176, 186;
BАK, B-323, Ar. 729).
18*
У ящику № 145 з Нойшванштайну знаходилися 4 карти з однотипною
назвою – “Подорож Олександра Великого” (№ 145/12 – 145/15) та карта Європи
1700–1789 рр. (№ 145/16) (BАK, B-323, Ar. 729).
17*
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частіше зустрічаються поєднання, наприклад: “Bol” і “Central buro Mossch”,
“Аl” і “G.R.M.”.
Такі маркування, як “Аl” та “Bol”, без сумніву, були зроблені німецькими фахівцями перед вивезенням картин до Німеччини, і означали, на
нашу думку: “Аl” – Алупка (див. документ № 2), “Bol” – більшовицьке
[мистецтво] (і, дійсно, всі картини з цим шифром – революційної або
радянської тематики, деякі датовано 30-ми роками минулого столітя). А
маркування “G.R.M.”, “Central buro M.O.S.S.CH.” або “MOSS ch” є відображенням російських шифрів латинськими літерами, що, відповідно,
означали: “Государственный русский музей” та “Центральное бюро Московского отделения Союза советских художников”.
Серед картин, що надійшли з Нойшванштайну до МЦЗП, виявлено
тільки 14 картин, вивезених Оперативним штабом із Воронцовського палацу
в Алупці, i які проходять за публікованим нижче перелiком. Проте, картин
з маркуванням “А1” більше. Усі вони мають номери більші за число 185
(кількість позицій документа № 2). Найбільшим номером є “Аl 231”19*.
Звідси випливає, що з Воронцовського палацу в Алупці було вивезено ще
певну кількість картин, які не значаться в документi № 2.
З Кольмберга у жовтні 1945 р. до МЦЗП надійшов один ящик (№ 1) з
19-ма картинами, що повністю відповідають німецькому списку живопису
й графіки Алупкінського палацу-музею (документ № 2). В ідентифікаційній
картці усіх картин цього ящику в полi “iсторiя та власнiсть” однаково
повідомлялося: “Конфiсковано Оперативним штабом в Росiї”52. Усі картини мали вже відоме нам маркування: “Аl”. Крім нього, кожна картина
містила й інші шифри або просто інвентарні номери. Слід зазначити,
що досить часто співробітники МЦЗП не могли вірно прочитати шифр
“Аl”, тому ідентифікували його як “АS” або “АI”. У додатках, у таблиці
№ 1, складеній за німецьким списком 1942–1943 рр. (документ № 2), та
Картотекою мистецьких об’єктів, наводимо ці шифри без зміни. Але, попри
невідповідність шифрів, з огляду на всі інші ознаки випливає, що це ті самі
картини.
Від 1946 р. розпочався процес реституції культурних цiнностей Радянському Союзу з МЦЗП. Це засвідчують “Транспортнi списки” (Shipments),
офiцiйні акти про передання культурних цiнностей, що у вигляді окремих
транспортів або партiй направлялись у розпорядження Радянської військової
адміністрації Німеччини (далі – РВАН). Кожен такий транспорт/партія
отримував порядковий номер. Загалом у Мюнхенському центральному
збiрному пунктi на культурнi цiнностi, які передавалися Радянському Союзу,
було складено 6 транспортних списків (№ 1–6)53, але, фактично, звiдти
було вiдправлено п’ять транспортiв (№ 1, 2, 3, 4, 6), транспорт за № 5 був
вiдправлений із Нюрнберга (фонтан “Нептун” з Петергофа)54.
Перелiк культурних цiнностей кожного транспорту мав дату, містив
номер транспорту та стандартний заголовок, наприклад: “Перелiк “А”.
Це картина художника М. О. Ярошенка – “Жіночий портрет”, олія, полотно,
85 х 67, 1883 р. Вихідний номер з Нойшванштайну – 146/26, вхідний номер – МЦЗП
15791, картина мала також шифр “GRM 8731” (BАK, B-323, Ar. 729).
19*
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Список росiйського майна з Мюнхенського центрального збiрного пункту”
(Schedule “A”. List of Russian Property from Central Collecting Point, Munich).
Кожен перелiк складався з 9-ти колонок: 1) порядковий номер (для кожного
транспорту окремо); 2) порядковий номер (починався в першому транспортi
з № 1 i, не перериваючись, закiнчувався в перелiку 6-го транспорту
№ 4.89020*); 3) мюнхенський вхiдний номер по порядку; 4) назва сховища, з
якого надiйшли предмети культури; 5) вихiдний номер зi сховища (також у
порядку номерiв); 6) автор або класифiкацiя предмета та датування; 7) назва
або опис предмета; 8) передбачуваний власник; 9) iсторiя вивезення.
Транспорти із МЦЗП мали такий склад: 1-й (28.08.1946) – 1178
предметів, 2-й (15.04.1947) – 903 предмети, 3-й (15.04.1947) – 268321*, 4-й
(20.07.1947) – 8 предметів, 6-й (30.01.1948) – 96 предметів. Разом – 4868
предметів.
Транспорт № 1 мiстив картини, iкони, малюнки, книги з м. Ансбах22*;
№ 2 – твори образотворчого мистецтва, також з м. Ансбах, замків Буксгейм,
Нойшванштайн і, частково, колекцiї із замку Гьохштедт; № 3 – колекцiї
із замку Гьохштедт; № 4 – 4 килими і 4 ящики з фотонегативами з колишнього київського Центрального фото-кіноархіву; № 6 – картини із
замкiв Кольмберг, Нойшванштайн i Буксгейм та 3 ящики (23 предмети) з
приладами, книгами i журналами, вивезеними свого часу з Інституту хiмiї
в Києві55.
Картини з Воронцовського палацу в Алупці було відправлено в рамках реституції із МЦЗП 2-м транспортом (15.04.1947 р.) до Берліна в
кількості 14 одиниць (надійшли із замку Нойшванштайн) та 6-м транспортом (30.01.1948 р.) до Москви у кількості 19 одиниць (надійшли із замку
Кольмберг). Транспорти з радянськими культурними цiнностями спрямовувалися переважно до Берліна (№ 1, 2, 3 – до Берліна, № 4 – частково
до Берліна і Москви, № 6 – до Москви), де розмiщувались у примiщеннi
великого зерносховища колишнього нiмецько-росiйського транспортного
товариства “Дерутра” (Deutsch-russische Transportgesellschaft – Derutra).
У Берліні культурнi цiнностi приймала спецiальна комiсiя у такому
складi: уповноважений Комiтету у справi культурно-освiтнiх установ при
Радi Мiнiстрiв РРФСР Д. Б. Марчуков, члени комiтету – А. М. Кучумов та
Г. Г. Антипiн, уповноважений Ради Мiнiстрiв УРСР В. С. Островецький,
представник Академiї наук УРСР Х. Г. Голiмбiовський, уповноважений
Вiд цiєї цифри – 4890 предметiв – слiд вiдняти 21 предмет, номери яких було
повторно вписано у транспортний список № 3, та фонтан “Нептун” (один предмет,
5-й транспорт), вiдправлений з Нюрнберга. Тому уточнена цифра становить 4868
предметiв, повернутих п’ятьма транспортами з МЦЗП (BAК, B-323, Ar. 540).
21*
В акті про передачу 3-го транспорту було зазначено 2704 позицiї. До акта
додавався листок коригувань, де в § 1 перелiчено 21 номери, що було вписано до
списку помилково, а в § 3 загальна кiлькiсть позицiй в списку змiнено на 2.683
(BАK, B-323, Ar. 540).
22*
Бiля мiста Ансбах знаходився замок Кольмберг, в якому розмiщувалося
сховище Зондерштабу образотворчого мистецтва. Але чомусь у Картотецi мистецьких об’єднань цi два пункти чiтко роздiляються. Такого розподiлу вирiшено було
дотримуватись і в цій публікації.
20*
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Ради Мiнiстрiв БРСР М. О. Кальницький, представник Академiї наук БРСР
В. Н. Катишев.
На складi “Дерутри” культурнi цiнностi сортували, iдентифiкували і, за
необхідності, перепаковували. Звiдси, згідно з попереднiми результатами
iдентифiкацiї, культурнi цiнностi впродовж жовтня–грудня 1947 р. було
відправлено до міст, з яких, у більшості своїй, їх вивезли. Наприклад, до
Пушкіна було відправлено 4 вагони (275 ящиків), Новгорода – окремий
транспорт (437 ящиків), Києва – 8 вагонiв56 (1127 ящиків), Мінська – 2 вагони
(182 ящики)57. У цих містах відбувався подальший розподіл реститованих
культурних цінностей між колишніми власниками.
Мюнхенський центральний збiрний пункт припинив своє існування
влiтку 1951 р. За два роки до його закриття, у 1949 р., спiрнi культурнi
цiнностi перевезли до Вiзбаденського центрального збiрного пункту, що як
i Мюнхенський, було лiквiдовано влiтку 1951 р., a всi культурнi цiнностi,
якi там ще знаходилися, передали у розпорядження американського
спостережного органу – Верховного комiсара Нiмеччини (High Commissioner for Germany)58.
Через МЦЗП з американської зони окупації Німеччини було повернуто
лише 32 картини та 1 акварель, вивезенi Оперативним штабом із Воронцовського палацу в Алупці. У додатках в таблиці № 1, ці картини було
порівняно з картинами з публікованого списку. Одразу кидається в очі,
що картини, які перебували у МЦЗП, було “насмикано” з кожного ящика
німецького списку. Це дає підстави вважати, що до Німеччини німці
вивезли не всю збірку, яку репрезентує документ № 2, а лише її частину.
Але питання щодо розміру цієї частини залишається відкритим.
Далеко не завжди окремі предмети або колекції поверталися внаслідок
реституції до місць свого довоєнного зберігання. Інколи цінні, рідкісні
предмети залишалися в тих музеях, в яких відбувалася подальша ідентифікація. Згадаймо, хоча б, історію з фресками Михайлівського Золотоверхого собору в Києві, що опинилися в Ермітажі та Новгороді59. Інколи
колекції просто помилково потрапляли не до своїх музеїв, як, наприклад,
деякі предмети з Керченського краєзнавчого музею, що опинились у
Київському історичному музеї, і навпаки.
З метою простеження подальшої долі вивезених 1943 р. із Воронцовського
палацу в Алупці картин нами було переглянуто каталоги, альбоми, проспекти,
путівники Алупкінського палацу-музею, Російського музею в Петербурзі,
звідки ці картини походили, Сімферопольського і Севастопольського художніх музеїв, де до 1956 р. перебували вціліли експонати Алупкінського
палацу-музею. Крім того, вивчалися каталоги Третьяковської галереї та
Державного музею образотворчих мистецтв ім. О. С. Пушкіна, оскільки
19 картин із МЦЗП у січні 1948 р. було відправлено до Москви.
У результаті пошуків з німецького списку 1942 р. (документ № 2) нами
було виявлено 15 картин в Алупкінському палаці-музею, які не поверталися
через МЦЗП, тобто не згадуються в мюнхенській Картотеці мистецьких
об’єктів; 6 картин – у Сімферопольському художньому музею, з яких було
повернуто Радянському Союзу через МЦЗП лише одну картину; 4 картини –
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Російському музеї в Петербурзі, які було повернуто з американської зони
окупації Німеччини через МЦЗП.
Зазначене є ще одним підтвердженням того, що збірку творів образотворчого мистецтва Алупкінського палацу-музею, перелік якої публікуємо,
було вивезено до Німеччини не повністю.
***
До уваги дослідників пропонуємо:
Документ № 1. Лист д-ра Роскампа, співробітника Зондерштабу
образотворчого мистецтва, до керівника Зондерштабу Роберта Шольца
з пропозицією перевезти до Берліна збірку живопису з Воронцовського
палацу в Алупці. 20 жовтня 1942 р.
Документ № 2. Збірка російського та західноєвропейського живопису,
графіки та порцеляни XVI – початку XX ст., вивезена Оперативним
штабом рейхсляйтера Розенберга з Воронцовського палацу в Алупці до
Сімферополя. 1942–1943.
Документи виявлено серед документації Головної робочої групи
України Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга (фонд 3676 “Штаб
імперського керівника Розенберга для окупованих східних областей”)
в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління
України. Документи, що є копіями, складено німецькою мовою та надруковано на машинці.
Документ № 1 (оп. 1, спр. 49, арк. 63-64) надруковано на папері білого
кольору, що пожовк від часу. Це передрукована машинописна копія, зроблена в лютому 1943 р. з рукописного листа д-ра Дітера Роскампа до свого
шефа, рейхсамтсляйтера Роберта Шольца, від 20 жовтня 1942 р. Про це
говорить напис, зроблений від руки простим олівцем угорі праворуч Георгом
Антоном23*, керівником Головної робочої групи України. Він же в кінці
документа ліворуч простим олівцем дописав речення, що не вмістилося при
друкуванні. Обидві рукописні приписки виділено в публікації курсивом та
відповідно пояснено. На наступній сторінці цього документа зроблено дві
машинописні приписки про переліки картин, що додавалися до листа. Але
самих переліків публікований документ, не містить.
Документ № 2 (оп. 1, спр. 85, арк. 1–12), на відміну від першого
документа, надруковано на цигарковому папері. Цей документ також є
машинописною копією, але не передруком з оригіналу, а n-екземпляром,
що друкувався разом з оригіналом. В кінці документа простим олівцем
нерозбірливо дописано і закреслено. Можливо, це була спроба вписати
відомості про ще одну картину.
Оригінальний перелік не має графічного зображення сітки таблиці, тому
в публікації для кращого сприйняття зображено сітку таблиці.
Georg Anton – штурмбанфюрер, штабсайнзацфюрер, керiвник Головної
робочої групи України Оперативного штабу в перiод з 10.08.1942 р. до 14.02.1944 р.
У лютому 1944 р. Г. Антон очолив Головну робочу групу Пiвденного Сходу
(ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 141, арк. 258, 270–271; Bundesarchiv Berlin,
NS-30, Ar. 4).
23*
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В оригіналі назва картини відокремлена від наступної інформації крапкою. В деяких позиціях після назви картини вона відсутня, тому задля
уніфікації відсутні крапки поставлено після назви в усіх позиціях без застереження.
Характерною рисою документа № 2 є численнi опечатки та помилки,
зробленi або друкаркою, або самим автором документа. Усi опечатки й
помилки можна умовно роздiлити на три групи:
– опечатки у власне нiмецьких словах;
– помилки в росiйських географiчних назвах та прізвищах, що зустрічаються у назвах картин;
– опечатки i помилки в прiзвищах художникiв.
Опечаток у власне нiмецьких словах небагато. Це пропущенi лiтери,
зайвi лiтери або замiненi одна одною лiтери. Помилки такого роду в
оригiнальному текстi виправлено, взято в квадратнi дужки i вiдповiдно
прокоментовано.
Опечатки, що зустрічаються в росiйських географiчних назвах та
прiзвищах, – нечисленнi та незначнi. При перекладi вони виглядали
б, наприклад, таким чином: Алапка замiсть Алупка, Воронцев замiсть
Воронцов, Бахчисерай замiсть Бахчисарай та iн. Усi вони в оригiнальному
текстi виправлені, взяті в квадратнi дужки [] i вiдповiдно прокоментовано.
Щодо перекладу було прийнято рішення подiбні опечатки не вiдображати,
тобто виправлення у квадратнi дужки не брати, оскiльки суттєво ці
опечатки назви не змiнили. Винятком є за порядковим номером Al 13
прiзвище Браницька, що було змінено на прiзвище Грашицька (Гражицька).
Виправленi лiтери в цьому прiзвищi взято в квадратнi дужки [] як в
оригiналi, так і в перекладi.
Загалом, картина пiд номером Al 13 заслуговує на увагу, оскiльки в
її назвi, крiм перекрученого прiзвища Браницької, є ряд iнших помилок.
Якщо бути прискіпливим, то дослiвний переклад назви картини, написаної
приблизно 1850 р. невiдомим росiйським художником, буде звучати так:
“Портрет княгинi Грашицького (Гражицького)” (Bildnis der Fürstin Graschitzky). Помилку, допущену в закiнченнi чоловiчого роду, замiсть жiночого,
можна вибачити, оскiльки прiзвище писалося за аналогом нiмецьких
прiзвищ, якi не вiдмiнюються. Княгиню Грашицьку (Гражицьку) не знайти
в жодному перелiку дворянських родiв Росiйської iмперiї, оскiльки такого
роду не існувало. Без сумнiву, це якесь перекручене прiзвище. Оскiльки
частина картин цього перелiку походить з Воронцовського палацу в Алупцi,
серед картин багато портретiв представникiв роду Воронцових, у тому числі,
князя Михайла Семеновича Воронцова24*, княгинi Єлизавети Ксаверiвни
Воронцової, уродженої графинi Браницької25*, то, на нашу думку, це портрет
останньої i мав би називатися: “Портрет княгинi [Воронцової, уродженої
графинi] [Б]ра[н]ицької”. Тим бiльше, що слiдом за номером Al 14 йде ще
один її портрет, що має майже тi самi розмiри, що й портрет за номером
Al 13 (порiвняй: портрет за номером Al 13 має розмiри 140 х 104, портрет
за номером Al 14 – 140 х 103).
Найбiльше помилок та опечаток у прiзвищах художникiв. Зустрiчаються
незначнi помилки (це, як правило, пропущенi лiтери), що не заважають вірно
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атрибутувати прiзвище художника. Так, у прізвищі французького художника
Міньяра (Mignard) пропущена літера d. У такому разi пропущенi лiтери в
оригіналі вставлено i взято у квадратнi дужки [] з вiдповiдним коментарем;
у перекладі подібні помилки не відображаються.
Зустрiчається багато опечаток, що не заважають правильно атрибутувати
прiзвище художника. Наприклад, Гарбатов (Al 29) замiсть Горбатова, Петрув
(Al 38) замiсть Петрова, Борисов-Мунатов (Al 57) замiсть Борисова-Мусатова
та iн. У цьому випадку в оригiнальному текстi опечатки виправлено, взято
в квадратнi дужки [] i вiдповiдно прокоментовано; у перекладi цi опечатки
також виправлено та взято у квадратнi дужки, але вже без застереження.
Без виправлення в оригінальному тексті залишено прiзвище художника
Бялиницького-Бiрулi, що тричi зустрiчається в документi № 2 i щоразу
пишеться по-рiзному: Bialinitzky-Berule (Al 6), Bieljanizky-Berulja (Al 50),
Bialinitzki-Berulje (Al 172).
Найскладнiшими є помилки, що змiнюють прiзвище художника, заважаючи вiрно його атрибутувати. Так, в оригiнальному текстi згадується
художник Зарянков (Al 171), але такого художника не було, (вiдомий
художник С. К. Зарянко); також не було художника з прiзвищем Шибiнєв
(Al 45), а був Шибнєв Д. В.; не було художника Єрванова (Al 47), а був
Єфанов В. П. i т. д. Проте, ми не можемо стверджувати, що взагалі таких
прiзвищ не iснувало. Тому було вирiшено в подiбних випадках прiзвища
художникiв не виправляти, а перекладати їх за оригiналом, вiдповiдно
коментуючи кожне з них у перекладi.
Про таких художників, як Річард Самерль (Al 132), Цхенваль (Al 158),
Вархов (Al 162), не вдалося знайти жодної інформації. Вірогідно, це
настільки перекручені прізвища, що навіть атрибутувати їх неможливо або,
щонайменше, запропонувати якусь версію атрибуції.
Кiлька слів – про спосiб перекладу сигнатур (підписів) картин. Оскiльки
сигнатури російських художників передаються в оригіналі латинськими
літерами, тобто були перекладені на німецьку мову, тепер неможливо
встановити їх первісне (оригінальне) написання. Звичайно, можна було
б спробувати вiдтворити за каталогами пiдписи окремих художникiв, якi
жили до революцiї, тобто до введення у 1918 р. нового правопису. Значна
ж частина росiйських художникiв, які згадано в перелiку, жили на межі
ХIХ–ХХ ст. i пiдписували свої картини за правилами чинного на той час
правопису, тобто з ѣ, i, ъ або без них. Не всi картини цих художникiв мiстять
дати, а, отже, не дають можливості визначити, за яким правописом їх було
пiдписано. Крім того, багато російських художників могли підписувати
свої роботи латинськими літерами, зокрема під час свого перебування за
кордоном.
Воронцов Михайло Семенович (1782–1856) – генерал-фельдмаршал, граф,
з 1845 р. князь, з 1852 р. світлійший князь, в 1828–1844 рр. новоросiйський та
бессарабський генерал-губернатор, в 1844–1854 рр. намiсник на Кавказi та головнокомандувач Окремого кавказького корпусу.
25*
Воронцова Єлизавета Ксаверiвна, уроджена графиня Браницька (1792–
1880/1881) – княгиня, дружина з 1819 р. графа Воронцова Михайла Семеновича,
з 1845 р. князя.
24*
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Тому було вирiшено передати всi пiдписи росiйських художників,
які зустрічаються у переліку, сучасною українською мовою, а підписи
західноєвропейських художників залишити як в оригіналі – латинськими
літерами. Виняток зроблено лише для художника Олександра Бенуа, який,
пiдписуючи свої картини російською мовою, міг інколи ставити лише
ініціали, наприклад: А. Бенуа (Al 72). Оскiльки Олександр Бенуа мав старшого брата, Альберта26*, також художника, то пiдпис А. Бенуа мiг належати
як першому, так i останньому. З цієї причини підпис Олександра Бенуа в
перекладі дано російською мовою.
Бенуа, Альберт Миколайович (1852–1936) – аквареліст, пейзажист. Син
архітектора Н. Л. Бенуа, старший брат художника Олександра Бенуа. Навчався в
Академії мистецтв на архітектурному відділенні, займався аквареллю у Л. О. Премацці. Повністю присвятив себе акварельному живопису. Один з організаторів і
учасників виставок Товариства російських акварелістів (1876–1907). З 1924 р. жив і
працював у Парижі (Государственный русский музей: Выставка новых поступлений:
Русский рисунок XVIII – начала ХХ века. – Л., 1990. – С. 25–26).
1
Грiмстед Патрицiя К. Доля українських культурних цiнностей пiд час
Другої свiтової вiйни: Винищення архiвiв, бiблiотек, музеїв / За участю Боряка Г. –
2-е вид. – Львiв, 1992. Див. англійську версію: Grimsted P. K. The Fate of Ukrainian
Treasures During World War II: The Plunder of Archives, Libraries and Museums under
the Third Reich // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. – Stuttgart, 1991.– Bd. 39. –
Heft 1. – S. 53–80; Grimsted Р. K. The Odyssey of the Smolensk Archive. – Pittsburgh,
1995; Grimsted P. K. Trophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine,
World War II, and the International Politics of Restitution / Harvard Ukrainian Research
Institute, State Committee on Archives of Ukraine, State Service for the Control of the
Transmission of Cultural Treasures Across the Borders of Ukraine. – Cambridge: MA,
2001. – (Harvard Papers of Ukrainian Studies).
2
Кот С. Евакуацiя українських музеїв 1941 року: Загубленi релiквiї //
Київ. – 1993. – № 6. – С. 152–155; Кот С., Коренюк Ю. Михайлiвськi пам’ятки
в Росiйських музеях // Пам’ятки України. – 1999. – № 1. – С. 63–82; Кот С.
Повернути культурнi надбання можна, була б добра воля // Вiче. – 1996. – № 5. –
С. 129–144; Кот С. Українськi культурнi втрати за радянського часу // Розбудова
держави. – 1995. – № 12. – С. 41–46; Там само. – 1996. – № 1. – С. 28–35; Кот С.
Українськi культурнi цiнностi в Росiї: Проблема повернення в контекстi iсторiї
та права / Нац. Комiсiя з питань повернення в Україну культ. цiнностей при Каб.
Мiн. України. – К., 1996. – (Повернення культурного надбання України: Проблеми,
завдання, перспективи. – Вип. 8).
3
“Betr.: Sicherstellung”: NS-Kunstraub in der Sowjetunion / Hrsg. W. Eichwede,
U. Hartung. – Bremen, 1998.
4
Картотека “Z” Оперативного штаба “Рейхсляйтер Розенберг”: Ценности
культуры на оккупированных территориях России, Украины и Белоруссии. 1941–
1942 / Бойцов М., Васильева Т. // Тр. Истор. фак-та МГУ. – № 5. – 1998. – (Сер. I:
“Исторические источники”; № 1); Hartung U. Verschleppt und verschollen: Eine
Dokumentation deutscher, sowjetischer und amerikanischer Akten zum NS-Kunstraub
in der Sowjetunion (1941–1948). – Bremen, 2000.
5
M. H. Kater. Das “Ahnenerbe” des SS 1935-1945: Ein Beitrag zur Kulturpolitik
des Dritten Reiches. – Stuttgart, 1974; U. Hartung. Raubzüge in der Sowjetunion: Das
Sonderkommando Künsberg 1941–1943. – Bremen, 1997; A. Heuß. Kunstund Kultur26*
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gutraub: Eine vergleichende Studie zur Besatzungspolitik der Nationalsozialisten in
Frankreich und der Sowjetunion. – Heidelberg, 2000.
6
Матерiали нацiонального семiнару “Проблеми повернення нацiональнокультурних пам’яток, втрачених або перемiщених пiд час Другої свiтової вiйни”:
Чернiгiв, вересень 1994 / Нац. Комiсiя з питань повернення в Україну культ. цiнностей
при Каб. Мiн. України. – К., 1996. – (Повернення культурного надбання України:
Проблеми, завдання, перспективи. – Вип. 6); Cultural Treasures Moved Because of
the War – a Cultural Legacy of the Second World War Documentation and Research on
Losses: Documentation of the International Meeting in Bremen (30.11.–2.12.1994) / Ed.
by D. Opper and D. Lemmermeier. – Bremen, 1995; The Spoils of War: World War II
and its Aftermath: the Loss, Reappearance, and Recovery of Cultural Property / Edited by
Elizabeth Simpson. – New York, 1997; The Return of Looted Collections (1946–1996):
an Unﬁnished Chapter / Proceedings of an International Symposium to Mark the 50th
Anniversary of the Return of Dutch Book Collections from Germany in 1946. Amsterdam,
15 and 16 April 1996. – Amsterdam, 1997; Рэстытуцыя культурных каштоунасцей:
Праблемы вяртання i сумеснага выкарыстання: Юрыдычныя, навуковыя i маральныя
аспекты: Матэрыялы Мiжнароднай навуковай канферэнцыi, якая адбылася у Мiнску
пад эгiдай UNESCO 19–20 червеня 1997 г. – Мiнск, 1997.
7
Дубик М. Схема справ Крайового управлiння архiвами, бiблiотеками та
музеями при Рейхскомiсарiатi України (1944 р.) // Арх. України. – 1995. – № 1–3. –
С. 35–41; Дубик М. Архiви Києва часiв нiмецької окупацiї (вересень 1941 – листопад
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ДОКУМЕНТИ
№1
Лист д-ра Роскампа, співробітника Зондерштабу
образотворчого мистецтва, до керівника зондерштабу
Роберта Шольца з пропозицією перевезти до Берліна
збірку живопису з Воронцовського палацу в Алупці
20 жовтня 1942 р.
Abschrift.
Sonderstab Bildende Kunst.
Dr. R/Mx.
Original an: Reichsamt[s]leiter Scholz
Durchschlag an: Stabsführung Berlin
Durchschlag an: Arbeitsgruppe Simferopol.

Simferopol, 20. 10. [19]42
am 15. II. 43 aus
den Handakten Dr. Roskamp
abgeschrieben !
Anton*

Sehr geehrter Herr Reichsamtsleiter !
Auf Anforderung der Arbeitsgruppe Krim, Simferopol, und auf Wunsch des
Hauptarbeitsgruppenleiters Ukraine sind wir am 24. 9. 42 von Kiew über Dnjepropetrowsk nach Simferopol gefahren.
Im Schloss von Alupka, einem architektonisch hervorragenden Bauwerk, das
der Graf Woronzow 1837 nach Plänen des englischen Architekten Blore im gotischmaurischen Stil errichten liess – zurzeit vom Einsatzstab RR sichergestellt – fanden
wir Anfang Oktober in Magazinräumen eine grössere Zahl russischer Gemälde. Diese
Bilder sind Leihgaben des Russischen Museums in Petersburg und gehören zu einer
Ausstellung, die das Petersburger Russische Museum vom Mai bis August 1941 im
Schloss von Alupka zeigte.
Wegen des schnellen Vordringens der deutschen Truppen sind die Bilder
nicht mehr nach Petersburg zurückgeschickt. Von dort kam Ende August die te-
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legraphische Anordnung, sie vor dem deutschen Zugriff zu bergen. Sie wurden mit
anderem Schlossbesitz verpackt und nach Jalta geschafft, von wo sie später in das
Schloss zurückkamen. Erst kürzlich sind die Kisten geöffnet, da man Bücher in
ihnen vermutete.
Bei den Bildern des Russischen Museums in Petersburg handelt es sich um eine
Ausstellung, zusammengestellt aus Depotbeständen, die einen vollständigen Überblick
über die russische Kunst des l8. und vor allem des 19. Jahrhunderts gewährt. Des
leichteren Transportes wegen sind die Bilder kleineren Formates, – unter ihnen sind
viele Studien. Fast alle bedeutenden russischen Künstler sind vertreten, wie Rjepin,
Wrubel, Ge, Mackowski usw. In der Anlage wird ein gedruckter Katalog der damaligen Ausstellung beigelegt, der mit einigen Abbildungen versehen ist.
Von den Gemälden, deren Zahl 183 betrug, sind bereits mehrere abhanden
gekommen. Diese sind in Alupka kurz vor und kurz nach der Einnahme der Stadt
entwendet worden. Die noch vorhandenen Gemälde geben immerhin einen guten
Überblick über die russische Malerei. Es sind auch einige bolschewistische Maler
vertreten, wie der bekannte Bro[d]zki**.
Da diese Sammlung nicht örtlich gebunden ist und sie nicht nach Alupka
gehört, man auch nicht vorhat, ein Kunstmuseum in der Krim zu eröffnen, für das
kaum Material in dieser Gegend sich vorﬁndet, – diese Auskunft gab uns PG. Albrecht, der Kulturreferent bei dem zukünftigen Generalkommissar der Krim – man
andererseits zu einer Aufteilung des Bestandes, etwa zum Schmucke deutsche[r]
Dienststellen nicht raten kann, so machen wir den Vorschlag, diese Gemälde nach
Berlin zu überführen und dem Bestande bolschewistischer Bilder anzugliedern, die
durch den Einsatzstab RR sichergestellt sind. Auf diese Weise bekäme man wichtiges
Vergleichsmaterial für die spätere Erforschung bolschewistischer Kunst, die ohne
den Vergleich mit der vorhergehenden Malerei nicht zu erklären ist. Zugleich würde
der Bestand eines russischen Museums in keiner Weise angelastet.
Katalog der Ausstellung Alupka.
Verzeichnis der noch vorhandenen Gemälde der
Ausstellung des Russ. Mus. i. Alupka.***

Heil Hit1er !
gez. Dr. Roskamp

Verzeichnis
der noch vorhandenen Gemälde des russischen Museums in Leningrad, die als
“Wanderausstellung” im Mai bis August 1941 in Alupka gezeigt wurden.
[folgt Aufzählung von 63 Bildern]
Gemälde, die sich in der Dienststelle des Einsatzstabes RR in Simferopol beﬁnden.
[folgt Aufstellung von 31 Bildern]4*
ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 49, арк. 63–64. Копія. Машинопис.
Приписка зроблена від руки штабсайнзацфюрером Георгом Антоном, керівником
Головної робочої групи України Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга.
**
В оригіналі помилково написано Brotzki
***
Останнє речення дописано від руки штабсайнзацфюрером Г. Антоном.
4*
Квадратні скобки тут та двома рядками вище написані простим олівцем від
руки.
*
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№2
Збірка російського та західноєвропейського живопису,
графіки і порцеляни XVI – початку XX ст., вивезена
Оперативним штабом рейхсляйтера Розенберга
з Воронцовського палацу в Алупці до Сімферополя
1942–1943
Dr. Kuntze
Inventar von 11 aus dem Schlosse Alupka in die Dienststelle Simferopol
gebrachten Kisten.
Aus dem Besitz des Fürsten Woronzoff, Schloss Alupka.
Kiste 1: (Signatur: NK 17, vorgesehener Bergungsort Taschkent)
Al 1

Aiwazowski

Meeresufer an der Krim mit S[e]gelschiff5* im
Hintergrund mit untergehender Sonne.
Öl auf Lwd. 93 x 152 (sehr zerstört)
Signiert unten rechts: Aiwazowski 1867

Al 2

Russisch ?
Ende 18. Jahrh.

Mondnacht über der Newa in Petersburg.
Öl auf Lwd. 80 x 131

Al 3

Savoldo ?

Erziehung der Jungfrau Maria durch Anna.
Öl auf Lwd. 113 x 93

Al 4

Kjuw

Frühlingsspaziergang.
Öl auf Lwd. 79 x 119
Bezeichnet links unten: Kjuw

Al 5

Geo Dawe, R. A.

Porträt eines Greneral[s]6* der IwanowKavallerie.
Öl auf Lwd. 70 x 62
Signiert unten rechts: Geo Dawe
R. A. pinxed l823

Al 6

Bialinitzky - Berule

Feldweg.
Öl auf Lwd. 53 x 71
Signiert rechts unten Bialinitzky 1908

Al 7

Sarubin

Verlassenes Haus.
Öl auf Lwd. 61 x 79
Signiert unten links: Sarubin

Al 8

Makarow

Damenbildnis.
Oval 77 x 62
Signiert unten links : Makarow 1867

Al 9

Russisch um 1850

Segelboot im Sturm.
Öl auf Lwd. 52 x 76

Al 10

G. G. Lanza

Neapel mit Vesuv.
Aquarell, 60 x 126
Bezeichnet rechts unten: GG. Lanza 1841
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Al 11

Al 12

Bergschlacht.
Aquarell, 70 x 90
Bezeichnet rechts unten: M 1817
K. B.

Landschaft.
Aquarell 69 x 52
Signiert rechts unten: K.B. 26

Kiste 2: (Signatur NK 22, Bergungsort Taschkent)
Al 13

Russisch um 1850

Bildnis der Fürstin [B]ra[n]itzky7*.
Öl auf Lwd. 140 x 104

Al 14

Russisch um 1840

Bildnis der Fürstin Elisabeth K. Woronzoff.
Öl auf Lwd. 140 x 103

Al 15

Leon Bakst

Bildnis einer älteren Dame.
Öl auf Lwd. 138 x 90
Signiert rechts oben: L. Bakst 1903

Al 16

Gross

Tatarischer Markt (Bachtschiss[a]rei8*?)
Öl auf Lwd. 97 x 135
Signiert links unten: Gross Pinx 179*

Al 17

Meschterski

Felsige Schwarzmeerküste mit 3 Knaben.
Öl auf Lwd. 90 x 125
Signiert rechts unten: A. Meschterski 1870

Al 18

Ribera ?

Heiliger Sebastian.
Öl auf Lwd. 116 x 84

Al 19

Franz. um 1720

Jupiter und Venus.
Öl auf Lwd. 116 x 95

Al 20

Russisch um 1830

Bildnis eines russischen Militärs.
Öl auf Lwd. 92 x 75

Al 21

Russisch um 1830

Bildnis eines russischen Militärs.
Öl auf Lwd. 80 x 65

Al 22

Peter Snyers

Bäuerin mit Fruchtkorb.
Öl auf Lwd. 117 x 100
Signiert links unten: P. Snyers

Al 23

Art des Magnasco

Landschaft mit 3 männlichen Figuren.
Öl auf Lwd. 93 x 128

Al 24

Kassatkin

Mädchen am Spinnrad.
Öl auf Lwd. 102 x 62
Signiert links unten Kassatkin

Al 25

Golublow

Männlicher Akt.
Öl auf Lwd. 102 x 66
Bezeichnet rechts oben: Golublow Goldblatt

Al 26

Russisch 19. J.

Peter d. Gr.
Öl auf Lwd. 94 x 74
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Al 27

Russisch 19. J.

Bildnis einer Dame um 1830.
Öl auf Lwd. 80 x 65

Al 28

Lebedew

Mädchen mit blauer Kanne.
Öl auf Lwd. 91 x 66

Al 29

G[o]rbatoff 10*

Biedermeier-Interieur.
Öl auf Lwd. 79 x 97
Signiert unten rechts: 1917

Al 30

Bronkow

Prozession im italienischen Gebirge.
Öl auf Lwd. 71 x 97
Signiert unten rechts: Bronkow 1854
Erhaltungszustand sehr zerstört

Al 31

[C.]11* Lasch

Bildnis der Gräﬁn Woronzowa[-] Daschkowa.
Öl auf Lwd. 70 x 57
Signiert rechts seitlich: Lasch 1851

Al 32

Aiwasowski

Puschkin in Gursu[f]12* am Meer 1824.
Öl auf Lwd. 60 x 94
Signiert links unten: Aiwasowski 1899

Al 33

Constantin Korowin

Landschaft mit Boot.
Öl auf Lwd. 66 x 87
Signiert unten links: Korowin

Al 34

Rubens Kopie

Krieg und Frieden.
Öl auf Blech 59 x 77

Al 35

Rjepin

Damenbildnis.
Tempera auf Pappe 84 x 67
Bezeichnet rechts unten: S. K. Rjepin 1897

Al 36

Blanchard

Türkenschlacht in den Bergen.
Aquarell auf Papier 76 x 103
Signiert unten links: Blanchard Petersburg 1857

Kiste 3: (Signatur NK 23, Bergungsort Taschkent)
Al 37

Russisch

Bildnis der Fürstin Jussupowa.
Pastell auf Pappe 106 x 86
Signiert links unten: W. S. 1903

Al 38

Petr[o]v13*

Waldinneres.
Öl auf Lwd. 64 x 87
Signiert unten rechts: Petr[o]v

Al 39

Constantin
K[o]rovin14*

Bauernhäuser an Fluss.
Ö1 auf Lwd. 68 x 95
Signiert unten rechts: Constantin K[o]rov[i]n15*
1914

Al 40

Ilja Repin

Abendmahl.
Ö1 auf Lwd. 63 x I02
Signiert unten rechts: Repin
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Al 41

Stepanow

Bachlandschaft mit Brücke und Gänsen.
Ö1 auf Lwd. 62 x 80
Signiert unten rechts: Stepanow 1911

Al 42

Lewithan

Spätnachmittag am Waldsee.
Öl auf Lwd. 48 x 80
Signiert unten links: Lewithan

Al 43

Lagorio

Seestück.
Ö1 auf Lwd. 52 x 78
Signiert unten rechts: Lagorio 1902

Al 44

Turj[a]nski16*

Dorfstrasse.
Öl auf Lwd. 46 x 95
Signiert rechts unten: Turj[a]nski

Al 45

Schibinjeff

Berg Mitridat in Kertsch.
Öl auf Lwd. 42 x 77
Signiert unten links: Schibinjeff 1914

Al 46

Iwanoff

Jungvieh.
Öl auf Lwd. 63 x 76
Signiert unten rechts: Iwanoff

Al
4717*

Erwanoff

Dnjeprlandschaft.
Öl auf Lwd. 37 x 71
Signiert unten rechts: Erwanoff

Al 48

Korovin

Großstadt.
Öl auf Lwd. 60 x 72

Al 49

Jukowsky

Überschwemmungslandschaft.
Öl auf Lwd. 37 x 54
Bezeichnet rechts unten: Jukowsky

Al 50

Bieljanizky-Berulja

Winterlicher Bach.
Öl auf Lwd. 70 x 44
Signiert links unten: Bieljanizky-Berulja 1911

Al 51

Juon

Häuser am Fluss.
Öl auf Lwd. 35 x 53
Signiert links unten: Juon 1904

Al 52

Kravtschinsky

Landschaft mit Bach.
Öl auf Pappe 54 x 35
Signiert links unten: Kravtschinsky

Al 53

Korovin

Bachtschiss[a]rei18*.
Öl auf Pappe 32 x 36

Al 54
a

Dubrowsky

Krimküste.
Öl auf Pappe 24 x 36
Signiert rechts unten: Dubrowsky

Al 54
b

Dubrowsky

Krimküste.
Öl auf Pappe 18 x 37
Signiert rechts unten: Dubrowsky
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Al 55

Kuinje

Krimküste.
Öl auf Pappe 29 x 22
Nicht signiert, auf der Rückseite Expertise

Al 56

Kuinje

Schwarzes Meer.
Öl auf Pappe 26 x 31
Nicht signiert, auf der Rückseite Expertise

Al 57

Borisoff-Mu[s]atoff19*

Gebirgslandschaft in der Krim.
Öl auf Lwd. 24 x 29
Name auf der Rückseite des Passepartout notiert

Al 58

Kuinje

Sonnenuntergang auf dem Meer.
Öl auf Lwd. 31 x 54
Expertise auf der Rückseite

Al 59

Kratschkowsky

Flusslandschaft.
Öl auf Lwd. 38 x 50
Signiert rechts unten: Kratschkowsky 1901

Al 60

Fokin

Winterlandschaft.
Öl auf Lwd. 27 x 35
Signiert rechts unten: Fokin 1905

Al 61

K[a]rinskaja20*

Winterlandschaft.
Öl auf Lwd. 24 x 42
Signiert rechts unten: K[a]rinskaja

Al 62

Jukowsky

Winterlandschaft.
Tempera 26 x 34
Signiert rechts unten: Jukowsky 1898

Al 63

Russisch 19. J.

Blockhaus.
Öl auf Lwd. 34 x 47
Nicht bezeichnet

Al 64

Russisch Mitte 19. J.

Gekachelter Innenraum.
Aquarell 27 x 35
Nicht bezeichnet

Al 65

Russisch Mitte 19. J.

Strassenecke.
Aquarell 27 x 35
Nicht bezeichnet

Al 66

Sievers

Bildnis Graf Benkendorf.
Kolorierte Lithographie 45 x 39

Al 67

Juon

Innenraum mit grüner Tapete.
Tempera auf Pappe 36 x 69
Signiert links unten: Juon

Al 68

Kustodiev

Tempera 36 x 50
Signiert unten rechts: Kustodiev

Al 69

Benua

Gartenanlage am Meer in der Nähe von Sudak.
Aquarell 37 x 52
Nicht signiert
Name auf der Rückseite und Jahreszahl 1905
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Al 70

Alexander Benua

Landschaft mit Garten.
Aquarell 25 x 46
Signiert unten rechts: Alexander Benua 1905

Al 71

Benua

Genueser Türme bei Sudak.
Aquarell 30 x 49
Signiert links unten: Alex Benua 1905

Al 72

Benua

Alter Park.
Aquarell 33 x 46
Signiert rechts unten: A. Benua 1903

Kiste 4: (Signatur 15 Bergungsort Taschkent)
Al 73

Wokunsky ?

Winterlandachaft.
Aquarell 17 x 46
Signiert rechts unten: Wokunsky

Al 74

Fessler

Krimküste mit Dreimaster.
Öl auf Lwd. 92 x 135
Signiert rechts unten: Fessler 1882

Al 75

Fessler

Krimküste.
Öl auf Lwd. 92 x 135
Signiert links unten: Fessler 1882

Al 76

Aiwasowsky

Villa Woronz[o]ff21* in Al[u]pka22* anlässlich der
Hochzeit Simeon Woronz[o]ffs23* in den 1860[]iger Jahren.
Öl auf Lwd. 95 x 143
Signiert auf der Rückseite: Aiwasowsky

Al 77

Sawitzky

Männlicher Akt auf rotem Tuch sitzend.
Öl auf Lwd. 122 x 80
Signiert unten rechts: Sawitzky

Al 78

Russisch um 1850

Bildnis des Fürsten Woronzoff.
Öl auf Lwd. 140 x 103
Nicht signiert

Al 79

Repin

Stehender weiblicher Akt.
Öl auf Lwd. 144 x 71
Signiert oben rechts: Repin

Al 80

Venetianisch 16. Jhr.

Hlg. Familie mit Johannesknaben.
Öl auf Lwd. 108 x 149
Rentualliert, unbezeichnet

Al 81

Kuinjy

Nacht am Dnjepr.
Unsigniert, Rückseite Expertise
Öl auf Lwd. 108 x 148

Al 82

Italienisch
Art des Magnasco

Felsige Küstenlandschaft.
Öl auf Lwd. 95 x 130
Unbezeichnet
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Al 83

Kopie nach Veronese
(19. Jahrh.)

Gesellschaft auf einer Terrasse.
Öl auf Lwd. 75 x 143
Unbezeichnet

Al 84

Italienisch
Art des Magnasco

Felsige Landschaft.
Öl auf Lwd. 98 x 135
Unbezeichnet

Al 85

Russisch um 1850

Porträt einer vornehmen Dame.
Öl auf Lwd. 142 x 106
Unbezeichnet

Al 86

Blanchard

Kaukasische Reiter im Gebirge.
Aquarell 61 x 90
Unbezeichnet

Kiste 5: (Signatur 46 Bergungsort Stalingrad)
Al
8724*

Teller

Russisches Porzellan: Wappenteller mit
klassizistischem Ornament in Gold. Durchm. 38

Al 88

Schale

Russisches Porzellan, durchbrochene Schale auf
Fuss.
Durchm. 24, Höhe 22

Al 89
a u. b

Bürsten

Silber mit Relief im Stil des zweiten Rokoko um
1870.
2 Toilettbürsten mit Stil. Länge 26 cm.

Al 90

Körbchen

Russisches Porzellan um l790, durchbrochener
Porzellankorb. Durchm. 19, Höhe 9

Al 91
a-k

Teller

Englische Steingutteller um 1850.
Durchm. 28

Al 92
a u. b

Schale

Deckelschale, Seladongraues Wedge-WoodPorzellan. Durchm. 14, Gesamthöhe 14

Al 93
a-f

Teller

6 Kristallteller, 19. Jahrh.
Durchm. 23

Al 94

Porzellanschale

18. Jahrh., Henkel in der Mitte auf dem Boden
wachsend. Durchm. 19

Al 95

Flakon

Kristall mit Silber. Höhe 19

Al 96

Schale

Porzellanschale auf Fuss, Rosa und goldener
Dekor. Russisch, klassizistisch.
Höhe 18, Durchm. 26

Al 97
a u. b

Schalen

2 Deckelschalen, Wedge-Wood, weisser Grund
mit aufgelegter blauer Blumenranke.
Höhe 8, Durchm. 15

Al 98
Al 99

wie 97, Deckel fehlt
Vase

Moderne Kristallvase, blau ausgeschliffen.
Höhe 30
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Kiste 6: (Signatur 45, Bergungsort Stalingrad)
Al 100

wie 94

Al 101
a-t

Teller

Französische Porzellanteller, 20. Jahrh. von der
Firma Feuillet. Durchm. 26

Al 102

Cachepot

Russisches Porzellan, 1. Hälfte 19. Jahrh.
Durchm. 18, Höhe 16,5
wie 102, Durchm. 16, Höhe 14

Al 103
Al 104

Schale

Russisches Porzellan um 1820.
Höhe 10,5, Durchm. 25

Al 105
a-h

Teller

wie 91

Al 106
a-f

Teller

modernes Pressglas

Al 107

Schale

Durchbrochene Porzellanschale, russisch um
1840.
Durchm. 21, Höhe 20

Al 108

Schale

wie 88, Durchm. 23, Höhe 20

Al 109
a-h

Teller

8 Kuchenteller, russisches Porzellan, 2. Hälfte
19. Jahr.
Durchm. 23

Al 110
a-i

Teller

9 Kuchenteller, französisches Porzellan.
1. Hälfte 19. Jahrh.
rosa Rand, im Fond ein Buket, Durchm. 22

Al 111

Blumentopf

Russisches Porzellan 18. Jahrh.
Höhe 14, Durchm. 20

Al 112–115 Porzellan

Tassen und Untertassen, Russisch 19. Jahrh.

Al 116
a-c

Untertassen

3 Porzellantuntertassen

Al 117
a u. b

Porzellan

Teeschale mit Untertasse

Al 118
a u. b

Porzellan

2 Sahnekannen

Al 119
a-c

Porzellan

Teekanne mit Deckel und Sahnekanne

Al 120
a-h

Porzellan

525* Tassenköpfe und 5 Untertassen,
französisches Porzellan um 1810

Kiste 7: (Signatur 47 Bergungsort Stalingrad)
Al 121
a-d

Porzellan

4 kelchartige Schalen mit je 2 Schwanenhenkeln,
russisch um 1800, Durchm. 20, Höhe 28
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Al 122

Porzellanschale

wie 96

Al 123
a-c

Porzellan

Kelchvasen auf drei Löwenfüssen mit rotem
und goldenem Dekor, russisch um 1810, auf
der Vorderseite in Graumalerei Instrumente und
Embleme.
Durchm. 19, Höhe 25

Al 124
a u. b

Porzellan

2 Vasen in Urnenform um 1880 (italienisch ?)
Höhe 33

Al 125

Blumentopf

wie 111

Al 126

Kübelvase

auf Sockel, Porzellan weiss mit gold, Feuillet

Al 127

Porzellan

Schale in Vierpassform, italienisch 18. Jahrh.
Durchm. 24, Höhe 12

Al 128

Japanvase

Schwarzer Lack mit Perlmuttereinlage, Höhe 26

Al 129
a u. b

Teller

Modernes Porzellan, Durchm. 24

Kiste 8: (Signatur 8 Bergungsort Taschkent)
Al 130

Grusi[n]sky26*

Fahrweg im Kaukasus.
Öl auf Lwd. 69 x 52
Signiert unten links Grusi[n]sky 1886

Al 131

Josef Kratschkowsky

Frühling auf der Krim.
Öl auf Lwd. 70 x 5327*
Signiert unten links: Josef Kratschkowsky 1907

Al 132

Richard Samerl

Kaukasiermarkt.
Öl auf Lwd. 42 x 71
Signiert rechts unten: Richard Samerl 1916

Al 133

Boden

Krimküste bei Simeis.
Öl auf Lwd. 48 x 71
Rechts unten signiert: I. Boden 1841

Al 134

Boden

Krimküste.
Öl auf Lwd. 47 x 70
Signiert rechts unten: I. Boden 1838

Al 135

Boden ?

Krimküste.
Öl auf Lwd. 47 x 70
Unsigniert

Al 136

Repin ?

Grablegung Christi.
Ö1 auf Lwd. 71 x 42
Unsigniert

Al 137

Brodsky

Bildnis Lenins als Redner.
Öl auf Lwd. 71 x 53
Signiert rechts unten: Brodsky
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Al 138

Russisch 18. J.
Bogijewsky

Bildnis der Grossfürstin Alexandra
Pawlow[na]28*.
Öl auf Lwd. 87 x 55
Signiert unten links: Bogijewsky 1797

Al 139

Russisch
Ende 18. J.

Kertsch.
Öl auf Lwd. 50 x 70
Nicht signiert

Al 140

Russisch 18. J.

Bildnis Graf Woronzoff.
Öl auf Lwd. 69 x 55
Unbezeichhet (Aus der Ermitage in Petersburg)

Al 141

Italien 17. J.

Der Evangelist Johannes.
Öl auf Lwd. 70 x 55
Unbezeichhet

Al 142

Russisch 18. J.

Graf Woronzoff.
Öl auf Lwd. 69 x 54
Unbezeichhet

Al 143

Russisch um 1840

Herrenbildnis.
Öl auf Lwd. 67 x 56
Unbezeichhet

Al 144

Russisch um 1840

Bildnis der Fürstin Woronzoff geb. Gräﬁn
Br[a]nitzkaja29*.
Öl auf Lwd. 67 x 55

Al 145

Kustodieff

Innenraum mit Abendgesellschaft.
Öl auf Lwd. 53 x 71
Signiert rechts unten: Kustodieff 1907

Al 146

Baron

Kolorierter Stich nach van Dyck
Königliche Gesellschaft auf der Terrasse.
Auf Lwd. aufgezogen und geﬁrnisst !!
34 x 99

Al 147

Russisch um 1780

Damenbildnis.
Hochoval 70 x 55
Unbezeichnet

Al 148

Fokin

Winterlandschaft.
Öl auf Pappe 41 x 49
Bezeichnet rechts unten: Fokin 1904

Al 149

Dubowsky

Winterlandschaft.
Öl auf Lwd. 52 x 70
Signiert rechts unten: Dubowsky

Al 150

Deutsch
1. Hälfte 19. J.

Ansicht von Rom.
Öl auf Holz 34 x 43
Unbezeichnet

Al 151

Deutsch
1. Hälfte 19. J.

Italienische Landschaft.
Öl auf Holz 34 x 43
Unbezeichnet
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Kiste 9: (Signatur 18 Bergungsort Taschkent)
Al 152

Daniel[e]wsky30*

Biblisches Thema.
Öl auf Lwd. 58 x 91
Signiert rechts unten: Daniel[e]wsky 1875

Al 153

Francesco
Tr[e]visani31*

Hlg. Franziskus.
Öl auf Lwd. 96 x 49
Unbezeichnet

Al 154

Venezianisch
16. J.

Christus und die Samariterin.
Öl auf Lwd. 90 x 113
Unbezeichnet

Al 155

Were[s]chtschagin32*

Männlicher Akt.
Öl auf Lwd. 92 x 96
Signiert oben rechts: Wereschtschagin

Al 156

Kopie nach
Mignar[d]33*

Porträt Maria Mancini.
Öl auf Lwd. 91 x 73
Unbezeichnet

Al 157

Ivatscheff

Männlicher Akt.
Öl auf Lwd. 111 x 80
Unbezeichnet

Al 158

Zchenwal

Damenbildnis.
Öl auf Lwd. 92 x 77
Auf der Rückseite: Zchenwal

Al 159

Spanisch in
niederländischer Art
16./17. Jahrh. ?

Herrenbildnis mit Kanone.
Öl auf Holz 79 x 56
Unbezeichnet

Al 160

17. Jahrh.

Herrenbildnis.
Öl auf Lwd. 71 x 57
Unbezeichnet

Al 161

Blanchard

Kaukasus.
Aquarell 59 x 88
Signiert unten links: Blanchard St. Petersburg
1858

Al 162

Warchoff

Alupka, Garten mit Frühstückstisch.
Aquarell 26 x 37
Signiert unten Mitte: Warchoff 1842

Al 163

Heinrich Stohl

Aquarell 15 x 23

Al 164

Russisch um 1830

Liebeserklärung.
Bleistiftzeichnung 27 x 23

Kiste 10: (Signatur 5 Bergungsort Taschkent)
Al 165

Russisch um 1910

Waräger Schiffer auf der Wolga.
Öl auf Lwd. 39 x 64
Unbezeichnet
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Al 166

Holländisch 17. J.

Wirtshausszene.
Öl auf Lwd. 58 x 82
Auf der Rückseite ist der Name Tilborg
aufnotiert

Al 167

Bassolje

Odessa.
Aquarell 64 x 83

Al 168

Kopie nach Mignar[d]

Herrenbildnis.
Öl auf Lwd. 72 x 56

Al 169

M[e]schkoff34*

Bulgarisches Dorf.
Öl auf Pappe 56 x 71
Bezeichnet rechts unten: M[e]schkoff 1925

Al 170

Bogolu[b]off35*

Küste der Normandie.
Öl auf Lwd. 55 x 78
Bezeichnet auf der Rückseite

Al 171

Sariankoff

Bildnis Alexanders III. als Jüngling.
Hochoval 76 x 68 Öl auf Lwd.
Unbezeichnet

Al 172

Bialinitzki-Berulje

Haus der Familie Uljanoff in Simb[i]rsk36*
(Lenins Haus, aus dem russischen Museum aus
Moskau überwiesen).
Öl auf Lwd. 58 x 73
Bezeichnet unten rechts: Bialinitzki-Berulja

Al 173

Russisch um 1870

Bildnis des Grafen Woronzoff-Daschkoff.
Öl auf Lwd. 71 x 59
Unbezeichnet

Al 174

Russisch37*

Peter d. Gr.
Öl auf Lwd. 82 x 68
Unbezeichnet

Al 175

Russisch
Mitte 18. Jahrh.

Damenporträt.
Öl auf Lwd. 78 x 61

Al 176

Aiwasowsky

Jalta.
Öl auf Lwd. 51 x 76
Signiert links unten: Aiwasowsky

Al 177

Konstantin Korowin

Dame im Park mit Laute.
Bezeichnet links unten: Konstantin Korowin
1916
Öl auf Lwd. 86 x 66

Al 178

Russisch 2. Hälfte
18. Jahrh.

Dame im Park (Zarskoje Selo).
Öl auf Lwd. 84 x 60
Unbezeichnet

Al 179

Holländisch in der Art
des Schalken

Flötenspieler.
Öl auf. Lwd. 111 x 79
Unbezeichnet
(Aus dem Staatsmuseum Moskau überwiesen)
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Al 180

Feodor Alexjegeff

Peter und Pauls-Feste an der Newa.
Öl auf Lwd. 69 x 106
Bezeichnet auf der Rückseite

Al 181

[R]ussisch38* 20.
[J]h.39*
(sowjetisch)

Der Frühstückstisch.
Öl aul Lwd. 61 x 56
unbezeichnet

Al 182

Grooth

[G]lucke40* mit Küken.
Öl auf Lwd. 80 x 101
signiert unten rechts: Joh. Friedrich von Grooth
1781

Al 183

[E]ndogouroff41*

Flusslandschaft.
Öl auf Lwd. 86 x 107
signiert links unten: [E]ndogouroff

Al 184

Winogradoff

Abendliche Terrasse.
Öl auf Lwd. 101 x 79
Signiert links unten: Winogradoff

Al 185

Neapolitaner 17. Jh.

Hl. Familie mit Johannesknaben.
Öl auf Lwd. 98 x 86
unbezeichnet

ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 85, арк. 1–12.
Машинопис. Копія.
В оригіналі помилково написано Seеgelschiff
В оригіналі літера s пропущена.
7*
В оригіналі помилково написано – Graschitzky (детально див. вступ, арк. 596).
8*
В оригіналі помилково написано Bachtschissеrei
9*
В цифрі 17 одиниця перекреслена косою рискою.
10*
В оригіналі помилково написано Garbatoff
11*
В оригіналі помилково написано Ch. – ініціали від ім’я Christian (Крістіан),
справжнє ім’я художника – Карл (Carl).
12*
В оригіналі помилково написано Gursuw
13*
В оригіналі, тут та у клітинці праворуч, помилково написано Petruv
14*
В оригіналі помилково написано Karovin
15*
В оригіналі помилково написано Karovon
16*
В оригіналі, тут та у клітинці праворуч, помилково написано Turjinski
17*
У цифрі 47 замість четвірки була помилково надрукована цифра 3 та виправлена
потім друкарською машинкою на 4.
18*
В оригіналі помилково написано Bachtschisserei
19*
В оригіналі помилково написано Munatoff
20*
В оригіналі, тут та у клітинці праворуч, помилково написано Korinskaja
21*
В оригіналі помилково написано Woronzeff
22*
В оригіналі помилково написано Alapka
23*
В оригіналі помилково написано Woronzeff
24*
Починаючи з номера Al 87 і закінчуючи номером Al 129 (під цими номерами
значиться порцеляна), проти кожного номера стоїть знак √
25*
В оригіналі цифра 5 написана від руки.
26*
В оригіналі, тут і у клітинці праворуч, помилково написано Grusimsky
5*
6*
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27*
Цифра 53 має виправлення – замість п’ятірки спочатку було надруковано 6,
потім друкарською машинкою виправлено на 5
28*
В оригіналі помилково написано Pawlowsky
29*
В оригіналі помилково написано Brenitzkaja
30*
В оригіналі, тут та у клітинці праворуч, помилково написано Daniеlowsky
31*
В оригіналі помилково написано Travisani
32*
В оригіналі помилково пропущена літера s
33*
У прізвищі Mignard, тут та в позиції Al 168, помилково пропущена літера d
34*
В оригіналі, тут і в клітинці праворуч, помилково написано Mischkoff
35*
В оригіналі написано Bogolugoff, де над літерою g дописана від руки літера b
36*
В оригіналі помилково написано Simbersk
37*
Після слова Russisch нерозбірливо надруковано два знаки, закреслені друкованими
великими літерами ХХ
38*
В оригіналі помилково написано з малої літери russisch
39*
Скорочення Jh. від слова Jahrhundert в оригіналі помилково написано з малої
літери
40*
В оригіналі помилково написано Klucke
41*
В оригіналі, тут і в клітинці праворуч, помилково написано Indogourof

ПЕРЕКЛАДИ*
№1
Лист д-ра Роскампа, співробітника Зондерштабу
образотворчого мистецтва, до керівника зондерштабу
Роберта Шольца з пропозицією перевезти до Берліна
збірку живопису з Воронцовського палацу в Алупці
20 жовтня 1942 р.

Копія
Зондерштаб образотворчого мистецтва
Оригінал: рейхсамтсляйтеру Шольцу
Копія: управлінню Штабу* в Берліні
Копія: робочій групі Сімферополя

Сімферополь, 20. 10. [19]42
Dr. R/Mx.
Переписано 15. II. [19]43 з рукописних
документів д-ра Роскампа !
[підписано] Антон

Глибокошановний пане рейхсамтсляйтер !
На вимогу робочої групи Криму, Сімферополь, та за бажанням керівника
Головної робочої групи України 24 вересня 1942 р. ми поїхали з Києва через
Дніпропетровськ до Сімферополя.
В Алупкинському палаці, видатній архітектурній споруді, яку 1837 р.**
розпорядився збудувати граф Воронцов за проектом англійського архітектора
Блорa*** в готично-мавританському стилі, – на цей час взятому під контроль
Оперативним штабом рейхсляйтера Розенберга – ми знайшли в запасниках на
початку жовтня ще більше російських картин. Ці картини, надані в тимчасове
користування Російським музеєм у Петербурзі, належать до виставки, яку
петербурзький Російський музей з травня до серпня 1941 р. експонував у
Алупкинському палаці.
* Переклад О. Долинського .
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У зв’язку зі швидким наступом німецьких військ картини до Петербурга не
були відправлені. Звідти наприкінці серпня прийшло телеграфне розпорядження
врятувати їх від захоплення німцями. З іншим майном палацу вони були
упаковані і доставлені до Ялти, звідки знову повернулися до палацу. Лише нещодавно ящики було відкрито, оскільки гадали, що в них знаходяться книжки.
Говорячи про картини із Російського музею в Петербурзі, мається на увазі
виставка, для якої були відібрані картини з запасників, що являють собою
повний огляд російського мистецтва XVIII ст. і, насамперед, XIX століття.
Заради легкого транспортування картини малого формату, серед них багато
студій. Представлені майже всі видатні російські художники, такі як Рєпін,
Врубель, Ге, Маковський та ін. До листа додається друкований каталог тогочасної виставки, що містить деякі репродукції.
З картин, кількість яких становить 183, більшість уже пропала. Їх було
вкрадено в Алупці в короткий проміжок часу – між до і після зайняття міста.
Наявні картини все ж дають добрий огляд російського живопису. Представлені
також деякі більшовицькі художники, як відомий Бродський.
Оскільки ця збірка не пов’язана з місцем і не належить Алупці, немає
наміру також відкрити в Криму художній музей, для якого ледве чи знайдеться
матеріал у цій місцевості, – таку довідку дав нам партайгеноссе Альбрехт,
референт у справах культури при майбутньому генерал-комісарі Криму, – з
іншого боку, не можна ратувати за розподіл збірки, приміром, для прикрашення німецьких службових приміщень, тому ми пропонуємо перевезти ці
картини до Берліна і включити до складу більшовицьких картин, вилучених
Оперативним штабом рейхсляйтера Розенберга. Таким чином, було б одержано
важливий порівняльний матеріал для майбутнього дослідження більшовицького
мистецтва, яке без порівняння з попереднім живописом не пояснити. Водночас
збірка з російського музею ні в якому разі не стала б зайвою.
Хайль Гітлер!
підпис[ано] д-р Роскамп
Каталог виставки в Алупці.
Перелік наявних картин
виставки Російського музею в Алупці.
Список
наявних картин Російського музею в Ленінграді з пересувної виставки, яка
діяла в Алупці у травні–серпні 1941 року.
[Перелік 63 картин].
Картини, які знаходяться у приміщенні Оперативного штабу р[ейхсляйтера]
[Розенберга] в Сімферополі.
[Перелік 31 картини].
*
Управління Штабу – мається на увазі керівництво Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга, що знаходилося за адресою: Берлін-Шарлотенбург 2, Бісмаркштрассе
1 (ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 27, арк. 185).
**
Автор листа помиляється в датi. Рiшення про будiвництво палацу граф Воронцов
прийняв приблизно 1827 р., а не 1837 р., як пише автор. Див. вступ, виноску**.
***
Едвард Блор (Edward Blore) (1789–1879) – англiйський архiтектор, один з
перших у своїй країнi реставраторiв, iсторик архiтектури, художник. У 1811–1813 рр. в
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Англiї за його участю видавались увражi з iсторiї вiтчизняної архiтектури, в тому числi
серiя “Шотландських пам’яток старовини” Вальтера Скотта, де Е. Блор був автором
статей та художником. Вiн був також спiвавтором проекту помiстя В. Скотта пiд
Едiнбургом – замка Абботсфорд. У 1830–1832 рр. Е. Блор став вiдомим архiтектором
та отримав багато замовлень вiд королiвського двору та мiсцевої аристократiї. Вiн був
придворним архiтектором Вiльяма IV та королеви Вiкторiї, тривалий час – архiтектором
Вестмiнстерського аббатства. За його проектом та пiд його керiвництвом 1831 р.
збудовано госпiталь св. Магдалени у Вiлтонi – володiннi лорда Джорджа Пемброка.
Вважають, що саме лорд Пемброк, дружиною якого була рідна сестра графа Воронцова,
порекомендував йому Е. Блора (Алупка: Дворец и парк. – К., 1992. – С. 18–19;
U. Thieme, F. Becker. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. – Bd. IV. – Leipzig,
1910. – S. 138).

№2
Збірка російського та західноєвропейського живопису,
графіки і порцеляни XVI – початку XX ст., вивезена
Оперативним штабом рейхсляйтера Розенберга
з Воронцовського палацу в Алупці до Сімферополя
1942–1943
д-р Кунце
Інвентар 11 ящиків з Алупкинського палацу, перевезених до штабу в
Сімферополі.
З маєтку князя Воронцова, палац в Алупці
Ящик 1: (шифр [НК]4* 17, гадане місце призначення Ташкент)
Al 1

Айвазовський
[Іван Костянтинович (1817–
1900)]

Берег моря в Криму з вітрильником
на задньому плані та сонцем, що
заходить.
Олія, полотно, 93 х 152
(дуже пошкоджена)
Праворуч внизу підпис: Айвазовський
1867

Al 2

Російський [художник] ?
Кінець XVIII ст.

Місячна ніч над Невою в Петербурзі.
Олія, полотно, 80 х 131

Al 3

Савольдо5* ?
[Джованні Джироламо
(до 1480 – після 1548)]

Виховання діви Марії6*.
Олія, полотно, 113 х 93

Al 4

Кюв7*

Весняна прогулянка.
Олія, полотно, 79 х 119
Ліворуч внизу підпис: Кюв

Al 5

Джо[рдж] Доу (Дау), Р. А.
[1781–1829]

Портрет генерала вiд кавалерії
Іванова8*.
Олія, полотно, 70 х 62
Праворуч внизу підпис: Geo Dawe
R. A. pinxed 1823
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Al 6

Бялиницький-Біруля
[Вітольд Каетанович (1872–
1957)]

Дорога в полі.
Олія, полотно, 53 х 71
Праворуч внизу підпис: Бялиницький
1908

Al 7

Зарубін
[Віктор Іванович
(1866–1928)]

Покинутий будинок.
Олія, полотно, 61 х 79
Ліворуч внизу підпис: Зарубін

Al 8

Макаров
[Іван Кузьмич
(1822–1897)]

Портрет жінки.
Овал 77 х 62
Ліворуч внизу підпис: Макаров 1867

Al 9

Росiйський [художник], біля
1850

Вітрильник під час бурі.
Олія, полотно, 52 х 76

Al 10

Д[жованні] Д. Ланца9*
[(1827– ?)]

Неаполь з Везувієм10*.
Акварель, 60 х 126
Праворуч внизу підпис: GG. Lanza
1841

Al 11

Al 12

Бій у горах.
Акварель, 70 х 90
Праворуч внизу підпис: М 1817
К. В.11*

Пейзаж.
Акварель, 69 х 52
Праворуч внизу підпис: К. В. 26

Ящик 2: (шифр [НК] 22, місце призначення Ташкент)
Аl 13

Російський [художник], біля
1850

Портрет княгині [Воронцової,
уродженої графинi] [Б]ра[н]ицької12*.
Олія, полотно, 140 х 104

Al 14

Російський [художник], біля
1840

Портрет княгині Єлизавети
К[саверiвни] Воронцової [уродженої
графинi Браницької].
Олія, полотно, 140 х 103

Al 15

Лев Бакст
[Лев Самойлович
(1866–1924)]

Портрет літньої жінки.
Олія, полотно, 138 х 90
Праворуч зверху підпис: Л. Бакст
1903

Al 16

Гросс
[Франц (1822–1897)]13*

Татарський базар (Бахчисарай ?).
Олія, полотно, 97 х 135
Ліворуч внизу підпис: Gross Pinx
[1]714*

Al 17

Мещерський
[Арсеній Іванович
(1834–1902)]

Скелястий берег Чорного моря з
трьома хлопчиками.
Олія, полотно, 90 х 125
Праворуч внизу підпис:
А. Мещерський 1870
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Al 18

Рібера15* ?
[Хосе де, прозваний
Спаньолетто,
(біля 1591–1652)]

Св. Севастьян.
Олія, полотно, 116 х 84

Al 19

Французький [художник],
біля 1720

Юпітер та Венера.
Олія, полотно, 116 х 95

Al 20

Російський [художник], біля
1830

Портрет російського військового.
Олія, полотно, 92 х 75

Al 21

Російський [художник], біля
1830

Портрет російського військового.
Олія, полотно, 80 х 65

Al 22

Петер (Пітер) Снейєрс
(Снайєрс)16* [(1681–1752)]

Селянка з кошиком фруктів.
Олія, полотно, 117 х 100

Al 23

У стилі Маньяско

Пейзаж з трьома чоловічими
фігурами.
Олія, полотно, 93 х 128

Al 24

Касаткін
[Микола Олексійович
(1859–1930)]

Дівчина за прядкою.
Олія, полотно, 102 х 62

Al 25

Голублов17*

Натурщик.
Олія, полотно, 102 х 66
Зверху праворуч підпис: Голублов
Гольдблат

Al 26

Російський [художник],
ХІХ ст.

Петро Великий.
Олія, полотно, 94 х 74

Al 27

Російський [художник],
ХІХ ст.

Портрет жінки, приблизно 1830
Олія, полотно, 80 х 65

Al 28

Лєбєдєв18*

Дівчина з голубим чайником.
Олія, полотно, 91 х 66

Al 29

Г[о]рбатов
[Костянтин Іванович
(1876 – не раніше 1929)]

Інтер’єр у стилі бідермеєр19*.
Олія, полотно, 79 х 97
Праворуч внизу підпис: 1917

Al 30

Бронков20*

Процесія в горах Італії.
Олія, полотно, 71 х 97
Праворуч внизу підпис: Бронков 1854
Стан: дуже пошкоджена

Al 31

К[арл Іоганн] Лаш21*
[(1822–1888)]

Портрет графині Воронцової[-]
Дашкової [Олександри Кирилівни,
уродженої Наришкіної (1817–1856)].
Олія, полотно, 70 х 57
Праворуч збоку підпис: Lasch 1851

Al 32

Айвазовський
[Іван Костянтинович
(1817–1900)]

Пушкiн в Гурзуфi бiля моря 1824 р.
Олія, полотно, 60 х 94
Ліворуч внизу підпис: Айвазовський
1899
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Al 33

Костянтин [Олексійович]
Коровiн [(1861–1939)]

Пейзаж із човном.
Олія, полотно, 66 х 87
Ліворуч внизу підпис: Коровiн

Al 34

Копiя з Рубенса

Вiйна та мир.
Олія, жерсть, 59 х 77

Al 35

Рєпiн
[Ілля Юхимович
(1844–1930)]

Портрет жiнки.
Темпера, картон, 84 х 67
Праворуч внизу підпис: С. К. Рєпiн
1897

Al 36

Бланкард22*
[Фарамон (1805–1873)]

Битва з турками в горах.
Акварель, папiр, 76 х 103
Ліворуч внизу підпис: Blanchard
Petersburg 1857

Ящик 3: (шифр [НК] 23, мiсце призначення Ташкент)
Al 37

Російський [художник]

Портрет княгинi Юсупової
[Зінаїди Миколаївни (1861/62–1939),
дружини графа Фелікса Феліксовича
Сумарокова-Ельстона (1856–1928)].
Пастель, картон, 106 х 86
Ліворуч внизу підпис: В. С. 1903

Al 38

Петр[о]в23*

У лiсi.
Олія, полотно, 64 х 87
Праворуч внизу підпис: Петр[о]в

Al 39

Костянтин [Олексійович]
К[о]ровiн [(1861–1939)]

Селянські хати на березi рiчки.
Олія, полотно, 68 х 95
Праворуч внизу підпис: Костянтин
К[о]ров[i]н 1914

Al 40

Iлля [Юхимович] Рєпiн
[(1844–1930)]

Тайна вечеря.
Олія, полотно, 63 х 102
Праворуч внизу підпис: Рєпiн

Al 41

Степанов24*

Пейзаж зi струмком, містком та
гусьми.
Олія, полотно, 62 х 80
Праворуч внизу підпис: Степанов
1911

Al 42

Левiтан25*

Лiсове озеро надвечiр.
Олія, полотно, 48 х 80
Ліворуч внизу пiдпис: Левітан

Al 43

Лагорiо
[Лев Феліксович
(1827–1905)]

Частина озера.
Олія, полотно, 52 х 78
Праворуч внизу підпис: Лагорiо 1902

Al 44

Турж[а]нський
[Леонард (Леонід)
Вікторович (1875–1945)]

Сiльська вулиця.
Олія, полотно, 46 х 95
Праворуч внизу підпис:
Турж[а]нський
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Al 45

Шибiнєв26*

Гора Мiтрiдат у Керчi.
Олія, полотно, 42 х 77
Ліворуч внизу підпис: Шибiнєв 1914

Al 46

Іванов27*

Телята.
Олія, полотно, 63 х 76
Праворуч внизу підпис: Iванов

Al 47

Єрванов28*

Днiпровський краєвид.
Олія, полотно, 37 х 71
Праворуч внизу підпис: Єрванов

Al 48

Коровiн29*

Велике мiсто.
Олія, полотно, 60 х 72

Al 49

Жуковський30*

Розлив.
Олія, полотно, 37 х 54
Праворуч внизу підпис: Жуковський

Al 50

Бялиницький-Біруля
[Вітольд Каетанович
(1872–1957)]

Струмок узимку.
Олія, полотно, 70 х 44
Ліворуч внизу підпис: БялиницькийБіруля 1911

Al 51

Юон
[Костянтин Федорович
(1875–1958)]

Хати на березi рiчки.
Олія, полотно, 35 х 53
Ліворуч внизу підпис: Юон 1904

Al 52

Кравчинський31*

Пейзаж зi струмком.
Олія, картон, 54 х 35
Ліворуч внизу підпис: Кравчинський

Al 53

Коровiн32*

Бахчисарай.
Олія, картон, 32 х 36

Al
54-а

Дубровський33*

Берег Криму.
Олія, картон, 24 х 36
Праворуч внизу підпис: Дубровський

Al
54-б

Дубровський

Берег Криму.
Олія, картон, 18 х 37
Праворуч внизу підпис: Дубровський

Al 55

Куїнджi
[Архип Іванович
(1842 (?) – 1910)]

Берег Криму.
Олія, картон, 29 х 22
Без пiдпису, на зворотньому боці
експертна оцiнка

Al 56

Куїнджi
[Архип Іванович
(1842 (?) – 1910)]

Чорне море.
Олія, картон, 26 х 31
Без пiдпису, на зворотньому боці
експертна оцiнка

Al 57

Борисов-Му[с]атов
[Віктор Ельпідифорович
(1870–1905)]

Кримськi гори.
Олія, полотно, 24 х 29
Прiзвище написано на зворотньому
боці паспарту
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Al 58

Куїнджi
[Архип Іванович
(1842 (?) – 1910)]

Захiд сонця на морi.
Олія, полотно, 31 х 54
Експертна оцiнка на зворотньому боці

Al 59

Крачковський
[Йосип Євстафійович
(1854–1914)]

Рiчка.
Олія, полотно, 38 х 50
Праворуч внизу підпис: Крачковський
1901

Al 60

Фокін
[Микола Михайлович
(1869–1908)]

Зимовий пейзаж.
Олія, полотно, 27 х 35
Праворуч внизу підпис: Фокiн 1905

Al 61

К[а]рiнська
[Ганна Миколаївна
(1871–1931)]

Зимовий пейзаж.
Олія, полотно, 24 х 42
Праворуч внизу підпис: К[а]рiнська

Al 62

Жуковський34*

Зимовий пейзаж.
Темпера, 26 х 34
Праворуч внизу підпис: Жуковський
1898

Al 63

Російський [художник],
ХIХ ст.

Зруб.
Олія, полотно, 34 х 47
Без пiдпису

Al 64

Російський [художник],
середина ХIХ ст.

Внутрiшнє примiщення, облицьоване
кахлем.
Акварель, 27 х 35
Без пiдпису

Al 65

Російський [художник],
середина ХIХ ст.

Ріг вулицi.
Акварель, 27 х 35
Без пiдпису

Al 66

Сiверс35* [Петер Фелiкс фон
(1807–1853)]

Портрет графа Бенкендорфа36*.
Кольорова лiтографiя, 45 х 39

Al 67

Юон
[Костянтин Федорович
(1875–1958)]

Кiмната із зеленими шпалерами.
Темпера, картон, 36 х 69
Ліворуч внизу підпис: Юон

Al 68

Кустодiєв
[Борис Михайлович
(1878–1927)]

[?]
Темпера, 36 х 50
Праворуч внизу підпис: Кустодiєв

Al 69

Бенуа37*

Сад бiля моря поблизу Судака.
Акварель, 37 х 52
Без пiдпису, прiзвище на зворотньому
боці та рiк 1905

Al 70

Олександр [Миколайович]
Бенуа (1870–1960)]

Пейзаж із садом.
Акварель, 25 х 46
Праворуч внизу підпис: Александр
Бенуа 1905
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Al 71

Бенуа
[Олександр Миколайович
(1870–1960)]

Генуезька фортеця бiля Судака.
Акварель, 30 х 49
Ліворуч внизу підпис: Алекс. Бенуа
1905

Al 72

Бенуа38*

Старий парк.
Акварель, 33 х 46
Праворуч внизу підпис: А. Бенуа 1903

Ящик 4: (шифр 15 мiсце призначення Ташкент)
Al 73

Вокунський39* ?

Зимовий пейзаж.
Акварель, 17 х 46
Праворуч внизу підпис: Вокунський

Al 74

Фесслер
[Адольф Іванович
(1826–1885)]

Берег Криму з трищогловим
кораблем.
Олія, полотно, 92 х 135
Праворуч внизу підпис: Фесслер 1882

Al 75

Фесслер
[Адольф Іванович
(1826–1885)]

Берег Криму.
Олія, полотно, 92 х 135
Ліворуч внизу підпис: Фесслер 1882

Al 76

Айвазовський
[Іван Костянтинович (1817–
1900)]

Палац Воронцова в Алупцi з нагоди
весiлля Семена Воронцова40* в 60-тi
роки ХIХ ст.
Олія, полотно, 95 х 143
Пiдпис на зворотнiй сторонi:
Айвазовський

Al 77

Савицький41*

Натурщик, який сидить на фоні
червоного простирадла.
Олія, полотно, 122 х 80
Праворуч внизу підпис: Савицький

Al 78

Російський [художник], бiля
1850

Портрет князя Воронцова42*.
Олія, полотно, 140 х 103
Без пiдпису

Al 79

Рєпiн
[Ілля Юхимович
(1844–1930)]

Зображення натурщиці на повний
зрiст.
Олія, полотно, 144 х 71
Зверху праворуч підпис: Рєпiн

Al 80

Венецiанський [художник],
XVI ст.

Святе сiмейство з немовлям Іоаном.
Олія, полотно, 108 х 149
Рентуалiрт43*, без пiдпису

Al 81

Куїнджi
[Архип Іванович
(1842 (?) – 1910)]

Нiч на Днiпрi.
Без пiдпису, на зворотньому боці
експертна оцiнка
Олія, полотно, 108 х 148

Al 82

Iталійський [художник],
у стилi Маньяско

Скелястий берег моря.
Олія, полотно, 95 х 130
Без пiдпису
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Al 83

Копiя з Веронезе,
ХIХ ст.

Вечеря на терасi.
Олія, полотно, 75 х 143
Без пiдпису

Al 84

Iталійський [художник],
у стилi Маньяско

Скелястий ландшафт.
Олія, полотно, 98 х 135
Без пiдпису

Al 85

Російський [художник],
бiля 1850

Портрет знатної дами.
Олія, полотно, 142 х 106
Без пiдпису

Al 86

Бланкард44*
[Фарамон (1805–1873)]

Вершники в горах Кавказу.
Акварель, 61 х 90
Без пiдпису.

Ящик 5: (шифр 46 мiсце призначення Сталiнград)
Al 87

Тарiлка

Гербова тарiлка з класичним золотим
орнаментом. Росiйська порцеляна.
Дiаметр 38

Al 88

Корзина

Ажурна корзина на нiжцi. Росiйська
порцеляна.
Дiаметр 24, висота 22

Al 89
а–b45*

Щiтки

Двi туалетнi щiтки з ручкою. Срiбло,
з рельєфним орнаментом у стилi
другого рококо, біля 1870. Довжина
26 см

Al 90

Корзина

Ажурна порцелянова корзина.
Російська порцеляна, біля 1790.
Діаметр 19, висота 9

Al 91
а–k

Тарілки

Фаянсові тарілки. Англія, біля 1850.
Діаметр 28

Al 92
а–b

Чаша

Чаша з кришкою. Селадоново-сіра
порцеляна, Веджвуд. Діаметр 14,
загальна висота 14

Al 93
а–f

Тарілки

Кришталеві тарілки, 6 штук, ХІХ ст.
Діаметр 23

Al 94

Порцелянова чаша

XVIII ст. Ручка посередині
збільшується донизу. Діаметр 19

Al 95

Флакон

Кришталь зі сріблом. Висота 19

Al 96

Чаша

Порцелянова чаша на ніжці з
рожевим та золотим декором,
класична, Росія. Діаметр 26, висота
18

Al 97
a–b

Чаші

Дві чаші з кришками, Веджвуд. На
білому фоні плетений орнамент із
блакитних квітів.
Діаметр 15, висота 8
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Al 98
Al 99

як 97, без кришки
Ваза

Сучасна кришталева ваза, шліфована,
блакитного кольору. Висота 30

Ящик 6: (шифр 45 мiсце призначення Сталiнград)
Al 100

як 94

Al 101
a–t

Тарілки

Тарілки фірми Feuillet. Французька
порцеляна,
ХХ ст. Діаметр 26

Al 102

Кашпо

Російська порцеляна, перша половина
ХІХ ст. Діаметр 18, висота 16,5

Al 103

як 102. Діаметр 16, висота 14

Al 104

Чаша

Російська порцеляна, біля 1820.
Діаметр 25, висота 10,5

Al 105
a–h

Тарілки

як 91

Al 106
a–f

Тарілки

Сучасне пресоване скло

Al 107

Чаша

Ажурна порцелянова чаша. Росія,
біля 1840. Діаметр 21, висота 20

Al 108

Чаша

як 88. Діаметр 23, висота 20

Al 109
a–h

Тарілки

Вісім тарілок. Російська порцеляна,
друга половина ХІХ ст.
Діаметр 23

Al 110
a–i

Тарілки

Дев’ять тарілок з рожевою кромкою,
посередині букет. Французька
порцеляна, перша половина ХІХ ст.
Діаметр 22

Al 111

Горщик для квітів

Російська порцеляна, XVIII ст.
Діаметр 20, висота 14

Al
112–
115

Порцеляна

Чашки та блюдця. Росія, ХІХ ст.

Al 116
a–c

Блюдця

Порцелянові блюдця, 3 штуки

Al 117
a–b

Порцеляна

Чашки для чаю з блюдцями

Al 118
a–b

Порцеляна

Два молочники

Al 119
a–c

Порцеляна

Чайник із кришкою та молочник
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Порцеляна

П’ять чашок та п’ять блюдець.
Французька порцеляна, біля 1810.

Ящик 7: (шифр 47 мiсце призначення Сталiнград)
Al 121
a–d

Порцеляна

Чотири чаші у формі келиха з двома
ручками у вигляді лебедів. Росія, біля
1800.
Діаметр 20, висота 28

Al 122

Порцелянова чаша

як 96

Al 123
a–c

Порцеляна

Вази у формі келиха на трьох
ніжках у вигляді лап лева, червоний
та золотий декор. На лицьовому
боці сірого кольору інструменти та
емблеми.
Росія, біля 1810. Діаметр 19,
висота 25

Al 124
a–b

Порцеляна

Дві вази у формі урни, біля 1880
(Італія ?). Висота 33

Al 125

Горщик для квітів

як 111

Al 126

Ваза-горщик

Біла із золотим оздобленням
порцеляна на підставці. Feuillet

Al 127

Порцеляна

Чаша квадратної форми. Італія,
XVIII ст.
Діаметр 24, висота 12

Al 128

Японська ваза

Чорний лак з перламутровими
вставками.
Висота 26

Al 129
a–h

Тарілки

Сучасна порцеляна.
Діаметр 24

Ящик 8: (шифр 8 мiсце призначення Ташкент)
Al 130

Грузи[н]ський
[Петро Миколайович
(1835–1892)]

Дорога в горах Кавказу.
Олія, полотно, 69 х 52
Ліворуч внизу підпис: Грузи[н]ський
1886

Al 131

Йосип [Євстафійович]
Крачковський
[(1854–1914)]

Весна в Криму.
Олія, полотно, 70 х 53
Ліворуч внизу підпис: Йосип
Крачковський 1907

Al 132

Річард Самерль

Базар на Кавказі.
Олія, полотно, 42 х 71
Праворуч внизу підпис: Richard
Samerl 1916
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Al 133

Боден
[Іван Федорович
(1790–1855)]

Узбережжя Криму біля Сімеїзу.
Олія, полотно, 48 х 71
Праворуч внизу підпис: І. Боден 1841

Al 134

Боден
[Іван Федорович
(1790–1855)]

Узбережжя Криму.
Олія, полотно, 47 х 70
Праворуч внизу підпис: І. Боден 1838

Al 135

Боден ?

Узбережжя Криму.
Олія, полотно, 47 х 70
Без підпису

Al 136

Рєпін ?

Покладення Христа до гроба.
Олія, полотно, 71 х 42
Без підпису

Al 137

Бродський
[Ісаак Ізраїлевич
(25.12.1883 за ст. ст. – 1939)]

Портрет Леніна під час промови.
Олія, полотно, 71 х 53
Праворуч внизу підпис: Бродський

Al 138

Росія, XVIII ст.
Богієвський46*

Портрет великої княжни Олександри
Павлів[ни] [(1783–1801)].
Олія, полотно, 87 х 55
Ліворуч внизу підпис: Богієвський
1797

Al 139

Російський [художник],
кінець XVIII ст.

Керч.
Олія, полотно, 50 х 70
Без підпису

Al 140

Російський [художник],
XVIII ст.

Портрет графа Воронцова47*.
Олія, полотно, 69 х 55
Без підпису (з Ермітажу в Петербурзі)

Al 141

Італійський [художник],
XVII ст.

Євангеліст Іоан.
Олія, полотно, 70 х 55
Без підпису

Al 142

Російський [художник],
XVIII ст.

Граф Воронцов48*.
Олія, полотно, 69 х 54
Без підпису

Al 143

Російський [художник],
біля 1840

Чоловічий портрет.
Олія, полотно, 67 х 56
Без підпису

Al 144

Російський [художник],
біля 1840

Портрет графині Воронцової
[Єлизавети Ксаверівни (1792–
1880/1881)], уродженої графині
Браницької.
Олія, полотно, 67 х 55

Al 145

Кустодієв
[Борис Михайлович
(1878–1927)]

Звана вечеря на фоні інтер’єру
кімнати.
Олія, полотно, 53 х 71
Праворуч внизу підпис: Кустодієв
1907
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Al 146

Барон49*
[Бернард (1696–1762 (1766)]

Кольорова гравюра за Ван Дейком
“Придворні короля на терасі”.
Накладена на полотно та прооліфлена
!!
34 х 99

Al 147

Російський [художник],
біля 1780

Жіночий портрет.
Овал, 70 х 55
Без підпису

Al 148

Фокін
[Микола Михайлович
(1869–1908)]

Зимовий пейзаж.
Олія, картон, 41 х 49
Праворуч внизу підпис: Фокін 1904

Al 149

Дубовськой
[Микола Никанорович
(1859–1918)]

Зимовий пейзаж.
Олія, полотно, 52 х 70
Праворуч внизу підпис: Дубовськой

Al 150

Німецький [художник],
перша половина ХІХ ст.

Вид Риму.
Олія, дерево, 34 х 43
Без підпису

Al 151

Німецький [художник],
перша половина ХІХ ст.

Італійський краєвид.
Олія, дерево, 34 х 43
Без підпису

Ящик 9: (шифр 18 мiсце призначення Ташкент)
Al 152

Данил[е]вський
[Андрій Іванович
(1847 – ?)]

Біблійний сюжет.
Олія, полотно, 58 х 91
Праворуч внизу підпис:
Данил[е]вський 1875

Al 153

Франческо Тр[е]візані50*
[(1656–1746)]

Св. Франциск.
Олія, полотно, 96 х 49
Без підпису

Al 154

Венеціанський [художник],
XVI ст.

Христос та самаритянка.
Олія, полотно, 90 х 113
Без підпису

Al 155

Верещагін51*

Натурщик.
Олія, полотно, 92 х 96
Вгорі праворуч підпис: Верещагін

Al 156

Копія з Міньяра

Портрет Марії Манчіні.
Олія, полотно, 91 х 73
Без підпису

Al 157

Івачов
[Павло Андріянович
(1844 – ?)]

Натурщик.
Олія, полотно, 111 х 80
Без підпису

Al 158

Цхенваль

Жіночий портрет.
Олія, полотно, 92 х 77
На зворотній стороні: Цхенваль
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Al 159

Іспанський [художник],
XVI/XVII ст. ?
(у нідерландському стилі)

Портрет чоловіка біля гармати.
Олія, дерево, 79 х 56
Без підпису

Al 160

XVII ст.

Чоловічий портрет.
Олія, полотно, 71 х 57
Без підпису

Al 161

Бланкард52*
[Фарамон (1805–1873)]

Кавказ.
Акварель, 59 х 88
Ліворуч внизу підпис: Blanchard
St. Petersburg 1858

Al 162

Вархов

Алупка. Сніданок у саду.
Акварель, 26 х 37
Посередині внизу підпис: Вархов 1842

Al 163

Генріх Штоль
[1826–1889)]53*

Акварель. 15 х 23

Al 164

Російський [художник],
біля 1830

Освідчення в коханні.
Малюнок олівцем, 27 х 23

Ящик 10: (шифр 5 мiсце призначення Ташкент)
Al 165

Російський [художник],
бiля 1910

Варязькi кораблi на Волзi.
Олiя, полотно, 39 х 64
Без підпису

Al 166

Голландський [художник],
XVII ст.

Сцена в трактирi.
Олiя, полотно, 58 х 82
На зворотньому боці написано
прiзвище Tilborg54*

Al 167

Бассольє55*

Одеса.
Акварель, 64 х 83

Al 168

Копiя з Міньяра

Чоловiчий портрет.
Олiя, полотно, 72 х 56

Al 169

М[є]шков56*

Болгарське село.
Олiя, картон, 56 х 71 Праворуч внизу
підпис: М[є]шков 1925

Al 170

Боголюбов
[Олексій Петрович
(1824–1896)]

Узбережжя Нормандiї.
Олiя, полотно, 55 х 78
На зворотньому боці пiдпис

Al 171

Зарянков57*

Портрет молодого Олександра III.
Овал, олiя, полотно, 76 х 68
Без пiдпису

Al 172

Бялиницький-Біруля
[Вітольд Каетанович
(1872–1957)]

Будинок сiм’ї Ульянових у
Симбiрську (будинок Ленiна, з
Росiйського музею, передано з
Москви). Олiя, полотно, 58 х 73
Праворуч внизу підпис:
Бялиницький-Біруля
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Al 173

Російський [художник],
біля 1870

Портрет графа Воронцова-Дашкова58*.
Олiя, полотно, 71 х 59
Без пiдпису

Al 174

Російський [художник]

Петро Великий.
Олiя, полотно, 82 х 68
Без пiдпису

Al 175

Російський [художник],
середина XVIII ст.

Жiночий портрет.
Олiя, полотно, 78 х 61

Al 176

Айвазовський
[Іван Костянтинович
(1817–1900)]

Ялта.
Олiя, полотно, 51 х 76
Ліворуч внизу підпис: Айвазовський

Al 177

Костянтин [Олексійович]
Коровiн [(1861–1939)]

Дама з лютнею в парку.
Олiя, полотно, 86 х 66
Ліворуч внизу підпис: Костянтин
Коровiн 1916

Al 178

Російський [художник],
друга половина XVIII ст.

Дама в парку (Царське Село).
Олiя, полотно, 84 х 60
Без пiдпису

Al 179

Голландський [художник],
у стилi Шалькена

Флейтист.
Олiя, полотно, 111 х 79
Без пiдпису.
(Передано з Державного музею в
Москвi)

Al 180

Федір [Якович] Алексєєв
[(1753 (4 ?) – 1824)]

Петропавловська фортеця на Невi.
Олiя, полотно, 69 х 106
Пiдпис на зворотньому боці

Al 181

Росія, ХХ ст.
(радянський [художник])

Сніданок.
Олiя, полотно, 61 х 56
Без пiдпису

Al 182

Гроот
[Іоганн Фрідріх
(Іван Федорович)
(1717–1801)]

Квочка з курчам.
Олiя, полотно, 80 х 101
Праворуч внизу підпис:
Joh. Friedrich von Grooth 1781

Al 183

[Є]ндогуров
[Іван Іванович59*
(1861–1898)]

Пейзаж з рiчкою.
Олiя, полотно, 86 х 107
Ліворуч внизу підпис: [Є]ндогуров

Al 184

Виноградов
[Сергій Арсенійович
(1869–1938)]

Тераса надвечір.
Олiя, полотно, 101 х 79
Ліворуч внизу підпис: Виноградов

Al 185

Неаполiтанський [художник],
XVII ст.

Святе сiмейство з немовлям Іоаном.
Олiя, полотно, 98 х 86
Без пiдпису

4*
Шифр НК мав би, за правилами, передаватись, як в оригіналі, літерами NK,
але оскільки німецький документ передавав латинськими літерами радянський шифр,
написаний, без сумніву, кириличним шрифтом, то в квадратних дужках тут і далі ми
лише відтворюємо, на нашу думку, його первісне написання.
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Giovanni Girolamo Savoldo.
У перекладi подаємо загальноприйняту назву цього сюжету. Дослівний переклад
назви картини звучить так: Виховання діви Марії Анною.
7*
Можливо, Клюн (Клюнков) Іван Васильович (1870 (1873?)–1942) – живописець,
графік, скульптор (Живопись 20-30 гг. в Государственном Русском музее. – М., 1989. –
С. 263).
8*
Iванов Iван Дмитрович (1764–1828) – генерал-майор, пiд час Вiтчизняної вiйни
1812 р. шеф 10-го єгерського полку в армiї П. В. Чичагова, військову службу закінчив
у чинi генерал-лейтенанта. Портрет був виконаний художником для Вiйськової галереї
героїв 1812 р. у Зимовому палацi. Він має тi ж розмiри, що й усi портрети, якi там
знаходяться – 70 х 62. Сьогоднi у Вiйськовiй галереї Зимового палацу знаходиться
порожня рамка з прiзвищем та iнiцiалами цього генерала (Глинка В. М., Помарнацкий
А. В. Военная галерея Зимнего дворца. – Л., 1981. – С. 230).
9*
Giovanni G. Lanza.
10*
Вiдомо, що 1875 р. росiйська iмператриця Марiя Федорiвна, дружина iмператора
Олександра III, придбала пейзаж “Краєвид бiля Неаполя” Джованнi Ланца. На жаль,
джерело не уточнює, що це було – картина або акварель (U. Thieme, F. Becker. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. – Bd. XXII. – Leipzig, 1928. – S. 363).
11*
Ініціали “К. В.”, тут та у клітинці праворуч подаємо за оригіналом.
12*
В оригiналi Портрет княгинi Грашицької (Гражицької). У жодному списку дворян
Росiйської iмперiї такого прiзвища не зустрiчається. На нашу думку, це перекручене
дiвоче прiзвище княгинi Єлизавети Ксаверiвни Воронцової (1792–1880/1881) – Браницька
(див. вступ, виноску 25*).
13*
Про художника, лiтографа Франца Гросса, уродженця Криму та жителя Одеси,
див.: Одесса в произведениях графики ХIХ века. – Одесса, 1996. – С. 123.
14*
Див. оригінал, виноску 9*.
15*
Jose de Ribera, “Lo Spagnoletto”.
16*
Peeter Snyers (1681–1752) – фламандський художник, гравер, жанрист, автор
натюрмортiв.
17*
Голублов (можливо, Голубов) – це прізвище, на нашу думку, не належить
авторові. Скоріше за все, автором був Гольдблат Яків Семенович (1860 – не раніше
1914), який згадується у клітинці праворуч у рубриці “підпис”.
18*
Лєбєдєв Михайло Іванович (1811–1837), Лєбєдєв Олександр Ігнатійович
(1830–1898), Лєбєдєв Клавдій Васильович (1852–1916), Лєбєдєв Володимир Васильович
(1891–1967).
19*
Бідермеєр (нім. Biedermeier) – стиль інтер’єру, декоративно-ужиткового
мистецтва, живопису, графіки, який розвивався у 1815–1848 рр., головним чином, у
Німеччині та Австрії. Свою назву стиль отримав пізніше від видуманого німецьким
поетом Л. Айхродтом прізвища обмеженого, наївного обивателя Бідермеєра, яке стояло
в заголовку його збірника віршів “Biedermeiers Liederlust” (1869 р.). Характерною
рисою стилю Бідермеєра, насамперед в інтер’єрі та декоративно-ужитковому мистецтві,
є перероблені форми ампіру в дусі інтимності та домашнього затишку. Живопис
Бідермеєра – це симбіоз елементів ампіру, австрійського стилю “цопф”, англійського
класицизму та романтизму, він відрізняється невеликим форматом, ретельним письмом,
увагою до побутових подробиць, прагненням до інтимності та задушевності (Власов
В. Г. Стили в искусстве: Словарь. – СПб., 1995. – С. 105–107; Ничкало С. А. Мистецтво:
Короткий тлумачний словник. – К., 1999. – С. 35).
20*
Можливо, Бронніков Федір Андрійович (1827–1902).
21*
Carl Johann Lasch (1822–1888) – німецький портретист, пейзажист, жанрист. У
1847–1857 рр. та 80-х роках ХІХ ст. працював у Росії.
22*
Pharamond Blanchard (1805–1873) – французький художник та графiк, пейзажист,
жанрист, автор картин з iсторичної та вiйськової тематики. Багато мандрував, був в
Iспанiї, Пiвнiчнiй Африцi, Мексицi, Нiмеччинi, Росiї (1856), звідки привiз численнi
5*
6*
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акварелі (U. Thieme, F. Becker. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. – Bd. IV. –
Leipzig, 1910. – S. 94).
23*
Петров Василь Петрович (1770 (?) – 1810), Петров Микола Петрович (1834–
1876).
24*
Степанов Олександр Миколайович (1861–1911), Степанов Олексій Степанович
(1858–1923), Степанов Михайло Михайлович (1888–1965).
25*
Левітан Адольф Ілліч (1859–1933), Левітан Ісаак Ілліч (1860–1900).
26*
Можливо, Шибнєв Даміан Васильович (1887–1929).
27*
Відомо біля 10 художників ХІХ – початку ХХ ст. з прізвищем Іванов. Серед них
найвідоміші: Іванов Андрій Іванович (1776–1848), Іванов Олександр Андрійович (1806–
1858), Іванов Антон Іванович (1818–1864), Іванов Сергій Васильович (1864–1910).
28*
Можливо, Єфанов Василь Прокопович (1900–1978).
29*
Коровін Сергій Олексійович (1858–1908), Коровін Костянтин Олексійович
(1861–1939).
30*
Жуковський Василь Андрійович (1783–1852), Жуковський Павло Васильович
(1845–1912), Жуковський Рудольф Казимирович (1814–1886), Жуковський Станіслав
Юліанович (1873–1944).
31*
Можливо, Коровчинський Вiктор Мусiйович (1890–1949) – жанрист, портретист, пейзажист. Народився у селi Бацмани на Сумщині. У 1910–1913 рр. навчався у
Київському художньому училищi, в 1914–1918 рр. – у Московському училищi живопису,
скульптури та архiтектури у К. Коровiна. В 1918–1930 рр. жив у Ромнах, з 1930 р.
– у Москвi. В 1923–1929 рр. член Асоцiацiї художникiв Червоної України (Словник
художникiв України. – К., 1973. – С. 112).
32*
Коровін Сергій Олексійович (1858–1908), Коровін Костянтин Олексійович
(1861–1939).
33*
Тут та пiд номером Al 54-б, можливо, невiрно написано прiзвище Дубовського
Миколи Никаноровича (1859–1918). За прізвищем Дубровський вiдомий лише архiтектор
– Дубровський Павло Андрiйович (1783–?), який керував губернською креслярнею у
Києвi, побудував палац (1829 р.) у маєтку Галагана в Сокиринцях (тепер селище в
Чернiгiвській областi) та ряд iнших споруд. Про його захоплення живописом, на жаль,
нiчого не вiдомо (Словник художникiв України. – К., 1973. – С. 79; Iсторiя українського
мистецтва. – В 6 т. – Т. 4. – Кн. 1. – К., 1969. – С. 45, 48).
34*
Жуковський Павло Васильович (1845–1912), Жуковський Станіслав Юліанович
(1873–1944).
35*
Peter Felix von Sivers (1807, Ойзекюль (Естонія) – 1853, Виборг) – портретист
(U. Thieme, F. Becker. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. – Bd. XXXI. – Leipzig,
1937. – S. 107).
36*
Бенкендорф Олександр Христофорович (1783–1844) – шеф жандармського
корпусу (з 1826 р.), начальник III вiддiлення особистої й. і. в. канцелярiї, 1829 р. отримав
чин генерала вiд кавалерiї, 1832 р. – графський титул.
37*
Бенуа Альберт Миколайович (1852–1936), Бенуа Олександр Миколайович
(1870–1960).
38*
Idem.
39*
Можливо, Вакукинський Н. В. – графiк кiнця ХIХ – початку ХХ столiття
(Графика из собрания Центрального музея революции СССР: Каталог. – М., 1990. –
С. 146).
40*
Семен Михайлович Воронцов (1823–1882) – світлійший князь, військовий,
брав участь у Кримський війні, був поранений під час оборони Севастополя, вийшов
у відставку в чині генерал-ад’ютанта, перший всестановий міський голова Одеси
(1863–1867). 1851 р. одружився з удовою О. Г. Столипіна Марією Василівною, уродженою княжною Трубецькою (1819–1895). З його смертю згас рід Воронцових, а їхні
великі майорати та помістя перейшли до графів Шувалових (Портретная галерея
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Воронцовых / Алупкинский государственный дворцово-парковый заповедник. –
Вып. 1. – Симферополь, 1997. – Б/с).
41*
Савицький Костянтин Аполонович (1844–1905), Савицький Георгій Костянтинович (1887–1949).
42*
Див. вступ, виноску 24*.
43*
Слова rentualliert в німецькій мові не існує. Це, без сумніву, ще одна з численних
помилок при друкуванні. Вірогідно, тут мало бути restauriert, тобто реставровано.
44*
Pharamond Blanchard (див. переклад, виноску 22*).
45*
Тут і далі для правильного підрахунку було вирішено залишити латинську
літерацію німецького алфавіту, що вказує на кількість предметів.
46*
Можливо, Богневський (Багневський) Федір, художник кінця XVIII ст.
47*
Може бути: граф Воронцов Семен Романович (1744–1832) – видатний росiйський
дипломат та державний дiяч, працював при посольствах у Вiднi, Венецiї, Лондонi,
1796 р. отримав звання посла, 1797 р. – графський титул; граф Воронцов Михайло
Іларіонович (1714–1767) – російський державний діяч, 1744 р. отримав графський
титул, 1758–1762 рр. обіймав посаду державного канцлера (Портретная галерея
Воронцовых / Алупкинский государственный дворцово-парковый заповедник. – Вып.
1. – Симферополь, 1997. – Б/с).
48*
Idem.
49*
Baron, Bernard (1696, Париж – 1762 (1766), Лондон) – французький гравер. Автор
численних гравюрних портретiв, у тому числi копiй з картин вiдомих художникiв, серед
них Ван Дейка. Наприклад, “Карл I у колi сiм’ї” та “Граф Роберт Карнарвонширський та
його дружина” за Ван Дейком (U. Thieme, F. Becker. Allgemeines Lexikon der bildenden
Künstler. – Bd. II. – Leipzig, 1909. – S. 514).
50*
Francesko Trevisani.
51*
Верещагін Василь Петрович (1835–1909), Верещагін Петро Петрович (1836–
1886), Верещагін Митрофан Петрович (1842 – ?), Верещагін Василь Васильович
(1842–1904).
52*
Pharamond Blanchard (див. переклад, виноску 22*).
53*
Heinrich Stohl (1826–1889) – австрійський художник та літограф.
54*
Tilborgh, Gillis van (Тiльборх (Тiльборг), Гiллiс ван) (біля 1625 – біля 1678) –
фламандський художник, портретист, жанрист (U. Thieme, F. Becker. Allgemeines Lexikon
der bildenden Künstler. – Bd. XXXIII. – Leipzig, 1939. – S. 167).
55*
Можливо, Карло Боссолі (1815–1884), який у 1820–1843 рр. жив в Одесi.
У 1830–1840 рр. ним були виконанi види Криму та Одеси. У лiтографськiй майстернi
Д. Кленова (Одеса) видано альбоми з його лiтографiями: “15 видов Одессы” (1837),
“24 вида Крыма” (1842). В Лондонi 1856 р. видано альбом “52 вида Крыма” (Одесса в
произведениях графики ХIХ века. – Одесса, 1996. – С. 118).
56*
Мєшков Василь Микитович (1867–1946), Мєшков Василь Васильович (1893–
1963). Також може бути: М[а]шков Ілля Іванович (1881–1944), проте це – маловiрогiдно,
оскiльки I. I. Машков пiдписував свої картини, проставляючи, крiм прiзвища, обов’язково iм’я або iнiцiали: Илья Машковъ, Илья Машков, И. Машковъ, И. Машков,
I. Machkoff, Ilia Machkoff (Государственная Третьяковская галерея: Каталог живописи
ХVIII – начала ХХ века. – М., 1984. – С. 293–294, Государственный Русский музей:
Живопись ХVIII – начало ХХ века: Каталог. – Л., 1980. – С. 203–204).
57*
Можливо, Зарянко Сергій Костянтинович (1818–20.12.1870 ст. ст.).
58*
Граф Воронцов-Дашков Іларіон Іванович (1837–1916) – генерал-лейтенант,
служив на Кавказі, брав участь в російсько-турецькій війні (1877–1878), у 80-х роках
перейшов на державну службу – в 1881–1897 рр. головний управляючий державним
конезаводством, міністр двору та наділів, канцлер орденів, 1905 р. призначений
кавказьким намісником (Портретная галерея Воронцовых / Алупкинский государственный дворцово-парковый заповедник. – Вып. 1. – Симферополь, 1997. – Б/с).
59*
Також може бути: Єндогуров Сергiй Iванович (1864–1894).
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Додатки
Нижче публікуємо чотири порівняльні таблиці вивезених нацистами творів
живопису з Воронцовського палацу в Алупці за Картотекою мистецьких об’єктів
(1945–1948), повоєнними каталогами, альбомами і путівниками Алупкінського
палацу-музею, Сімферопольського художнього музею і Державного Російського
музею. Дані, взяті з російськомовних видань (це каталоги Алупкінського
палацу-музею і Державного російського музею) публікуються за оригіналом
– російською мовою.
Дані Картотеки мистецьких об’єктів подаємо в перекладі з англійської
мови. Наявні ініціали художників, або такі, що зустрічаються як підписи на
картинах російських художників, передано відповідними літерами кириличного
шрифту, наприклад: S=С, N=Н, L=Л і т. д.
Багато прізвищ російських художників у картотеці перекручено, додано
зайві літери або пропущено літери. У перекладі подаємо правильні прізвища
художників без застережень.
Значна кількість помилок зустрічається у шифрі “Аl”. Працівники МЦЗП
часто писали його як “АS”, рідше як “АI”. Щоб не переобтяжувати текст
коментарями, шифр “Аl”, як і всі інші шифри, подаються відповідно до
оригіналу, без виправлень.
Таблиця № 1

Твори живопису
з Воронцовського палацу в Алупці
за німецьким списком 1942 р.
у МЦЗП (1945–1948)

п/№

1.

Твори живопису за німецьким
списком 1942 р. (документ № 2)

Савольдо ?

(Al 3)

Російський художник? XVIІ ст.
(а 170, Al 3, А 728/12)
Мати і дитина, яка читає.
Олія, полотно, 115 х 93
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/8
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва

(Al 18)

Копія з італійського художника
XVII ст.
(L.D.Ch. Mus. 282, a 2398, Al 18,
8193, G.Д. 3588)
Св. Севастьян.
Олія, полотно, 118 х 85
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/10
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва

Виховання діви Марії.
Олія, полотно, 113 х 93

2.

Рібера?
Св. Севастьян.
Олія, полотно, 116 х 84

Твори живопису
з Воронцовського палацу
в Алупці в МЦЗП
1945–1948 рр.1
(переклад з англійської)
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3.

Французький [худ.],
біля 1720

(Al 19)

Російський художник? XVIII ст.
(Al 19, а 2377)
Юпітер та Венера.
Олія, полотно, 117 х 95
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/7
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва

(Al 22)

“Снайдерс” (а 2380, Al 22, R 167,
M 117, G.Д. 6081)
Дівчина, яка несе кошик з
фруктами.
Олія, полотно, 119 х 100
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/6
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва

Юпітер та Венера.
Олія, полотно, 116 х 95

4.

Пітер Снайєрс
Селянка з кошиком
фруктів.
Олія, полотно, 117 х 100

5.

У стилі Маньяско
Пейзаж з трьома
чоловічими фігурами.
Олія, полотно, 93 х 128

(Al 23)

(Al 23, а 467)
Пейзаж: Руїни.
Олія, полотно, 95 х 128
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/5
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва

6.

Касаткiн
Дівчина за прялкою.
Олія, полотно, 102 х 62

(Al 24)

М. Касаткiн (AІ 24, 754а)
Дівчина за прялкою.
Олія, полотно, 100 х 62
Мюнхен: 15791,
Нойшванштайн:
146/3
приб.: 21.11.1945, виб.: 15.4.1947
Берлiн

7.

Горбатов
Інтер’єр у стилі
бідермеєр.
Олія, полотно, 79 х 97
Праворуч унизу підпис:
1917

(Al 29)

К. Горбатов (BRM 8799, Al 29)
Вітальня.
Олія, полотно, 80 х 95
Мюнхен: 15791, Нойшванштайн:
146/38
приб.: 21.11.1945, виб.: 15.4.1947
Берлiн

8.

Рєпін
Портрет жiнки.
Темпера, картон, 84 х 67
Праворуч внизу підпис:
С. К. Рєпiн 1897

(Al 35)

С. Рєпін, 1897 (AІ 35)
Жiнка в лиловому платті.
Акварель, папір, 60 х 48*
Мюнхен: 15791,
Нойшванштайн:
146/27
приб.: 21.11.1945, виб.: 15.4.1947
Берлiн

*

Цифра 48, на нашу думку, просто механічна помилка, мало бути 84.
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9.

Ілля Рєпін
Тайна вечеря.
Олія, полотно, 63 х 102
Праворуч внизу підпис:
Рєпiн

(Al 40)

Н. Р., біля 1900 (Al 40)
Державна Третьяковська галерея
Тайна вечеря.
Олія, полотно, 63 х 100
Мюнхен: 15791, Нойшванштайн:
146/37
приб.: 21.11.1945, виб.: 15.4.1947
Берлiн

10.

Левітан
Лiсове озеро надвечiр.
Олія, полотно, 48 х 80
Ліворуч внизу пiдпис:
Левітан

(Al 42)

А. Левітан (AІ 42, К 156)
Лiсове озеро надвечiр.
Олія, полотно, 80 х 50
Мюнхен: 15791, Нойшванштайн:
146/11
приб.: 21.11.1945, виб.: 15.4.1947
Берлiн

11.

Туржанський
Сiльська вулиця.
Олія, полотно, 46 х 95
Праворуч внизу підпис:
Турж[а]нський

(Al 44)

Л. Туржанський (J. 211)
Сiльська вулиця.
Олія, полотно, 48 х 95
Мюнхен: 15791, Нойшванштайн:
146/1
приб.: 21.11.1945, виб.: 15.4.1947
Берлiн

12.

Венецiанський [худ.],
XVI ст.
Святе сiмейство з
немовлям Іоаном.
Олія, полотно, 108 х 149
Без пiдпису.

(Al 80)

Копія з італійського художника
XVI ст.
Святе сiмейство з немовлям
Іоаном на фоні пейзажу.
Олiя, полотно, 108 х 145
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/2
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва

13.

Iталійський [художник],
у стилi Маньяско
Скелястий берег моря.
Олія, полотно, 95 х 130
Без пiдпису

(Al 82)

Російський художник? XVIІІ ст.
(Al 82, а 468)
Пейзаж: Берег моря.
Олія, полотно, 95 х 129
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/4
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва

14.

Копiя з Веронозе,
ХIХ ст.
Вечеря на терасi.
Олія, полотно, 75 х 143
Без пiдпису

(Al 83)

Російський художник XVIІ ст.
(Al 83, а 244)
Тайна вечеря.
Олія, полотно, 75 х 141
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/1
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва

15.

Iталійський [художник],
у стилi Маньяско
Скелястий ландшафт.
Олія, полотно, 98 х 135
Без пiдпису

(Al 84)

XVIII ст. (Al 84, а 469)
Пейзаж: Скелі.
Олія, полотно, 98 х 132
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/3
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва
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16.

Бродський
Портрет Леніна під час
промови.
Олія, полотно, 71 х 53
Праворуч внизу підпис:
Бродський

(Al 137)

Бродський, Ісаак (Al 137)
Ленін на трибуні.
Олія, полотно, 72 х 53
Мюнхен: 15791, Нойшванштайн:
146/33
приб.: 21.11.1945, виб.: 15.4.1947
Берлiн

17.

Італійський [худ.],
XVII ст.

(Al 141)

Російський художник, XVIII
ст. (AS 141, G. Д. 2653, a 2406,
19282)
Видіння св. Іоана на острові
Патмос**.
Олія, полотно, 70 х 55
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/16
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва

Євангеліст Іоан.
Олія, полотно, 70 х 55
Без підпису

18.

Кустодієв
Звана вечеря на фоні
інтер’єру кімнати.
Олія, полотно, 53 х 71
Праворуч внизу підпис:
Кустодієв 1907

(Al 145)

Кустодієв (3834 а, Al 145)
Три особи за вечерею.
Олія, полотно, 71 х 54
Мюнхен: 15791, Нойшванштайн:
146/36
приб.: 21.11.1945, виб.: 15.4.1947
Берлiн

19.

Російський [худ.],
бiля 1780
Жіночий портрет.
Овал, 70 х 55
Без підпису

(Al 147)

XVIII ст. (Al 147, 5560)
Портрет молодої жінки.
Овал, олiя, полотно, 72 х 56
Мюнхен: 15791, Нойшванштайн:
146/31
приб.: 21.11.1945, виб.: 15.4.1947
Берлiн

20.

Німецький [художник],
перша половина ХІХ ст.
Вид Риму.
Олія, дерево, 34 х 43
Без підпису

(Al 150)

Російський художник? біля 1700
(AS 15, а 165)
Пейзаж з річкою та собором
св. Петра у Римі.
Олія, дерево, 35 х 49
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/19
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва

21.

Німецький [художник],
перша половина ХІХ ст.
Італійський пейзаж.
Олія, дерево, 34 х 43
Без підпису

(Al 151)

Російський художник? біля 1700
(AS 151, а 164)
Пейзаж з річкою.
Олія, дерево, 35 х 53
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/18
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва

Патмос – невеликий скелястий острів у Південних Спорадах (низка островів біля
південного узбережжя Малої Азії) на південь від Самоса. Острів Патмос відомий як
гадане місце вигнання євангеліста Іоана та монастирем, заснованим наприкінці ХІ ст.
(Словарь античности. – М., 1993. – С. 415, 543).
**
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22.

Франческо Тревізані
Св. Франциск.
Олія, полотно, 96 х 49
Без підпису

23.

Венеціанський
[худ.], XVI ст. (Al 154)
Христос та самаритянка.
Олія, полотно, 90 х 113
Без підпису

24

Іспанський [художник],
XVI/XVII ст. ?
(у нідерландському
стилі)
Портрет чоловіка біля
гармати.
Олія, дерево, 79 х 56
Без підпису

(Al 159)

Російський художник, XVIІ ст.
(AS 159, А 5)
Портрет принца (або князя. –
Авт.).
Олія, дерево, 80 х 55
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/11
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва

25.

XVII ст.
Чоловічий портрет.
Олія, полотно, 71 х 57
Без підпису

(Al 160)

Копія у стилі XVII ст.
(AS 160, а 207, 1140)
Портрет чоловіка.
Олія, полотно, 75 х 57
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/13
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва

26.

Російський [худ.],
бiля 1910
Варязькi кораблi на
Волзi.
Олiя, полотно, 39 х 64
Без підпису

(Al 165)

(AS 156***, 2979)
Фантазія на історичну тематику:
Кораблі купців на річці.
Олiя, полотно, 40 х 65
Мюнхен: 15791, Нойшванштайн:
146/35
приб.: 21.11.1945, виб.: 15.4.1947
Берлiн

27.

Голландський
[художник], XVII ст.
Сцена в трактирi.
Олiя, полотно, 58 х 82
На зворотнiй сторонi
написано прізвище:
Tilborg

(Al 166)

Нідерландський [художник],
XVII ст.?
(Al 166, а 2412, 7866, 1784–5247)
Особи, що сидять та курять.
Олiя, полотно, 61 х 82
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/15
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва

***

(Al 153)

Франческо Тревізані (AS 153,
а 298)
Монах, який молиться Богоматері
на небесах.
Олiя, полотно, 98 х 48
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/12
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва
Копія з Тіциана (а 172, AS 154)
Христос та самаритянка.
Олія, полотно, 94 х 115
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/9
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва

Шифр AS 156 – це помилка, має бути Al 165.
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28.

Боголюбов
Узбережжя Нормандiї.
Олiя, полотно, 55 х 78
На зворотнiй сторонi
пiдпис

(Al 17)0

Боголюбов (AS 170)
Нормандiя (берег моря).
Олiя, полотно, 80 х 53
Мюнхен: 15791, Нойшванштайн:
146/24
приб.: 21.11.1945, виб.: 15.4.1947
Берлiн

29.

Бялиницький-Біруля
Будинок сiм’ї Ульянових
у Симбiрську (будинок
Ленiна, з Росiйського
музею, передано з
Москви).
Олiя, полотно, 58 х 73
Праворуч внизу підпис:
Бялиницький-Біруля

(Al 172)

Бялиницький-Біруля
(Al 172, GRM 293)
Червоний будинок восени.
Олiя, полотно, 60 х 73
Мюнхен: 15791, Нойшванштайн:
146/32
приб.: 21.11.1945, виб.: 15.4.1947
Берлiн

30.

Костянтин Коровiн
(Al 177)
Дама з лютнею у парку.
Олiя, полотно, 86 х 66
Ліворуч внизу підпис:
Костянтин Коровiн 1916

31.

Голландський
[художник], у стилi
Шалькена
Флейтист.
Олiя, полотно, 111 х 79
Без пiдпису.

(Al 179)

Російський художник, XVIІІ ст.
(AS 179, inv. 1625, a 2323)
Флейтист.
Олiя, полотно, 114 х 80
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/14
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва

32.

Гроот
Квочка з курчам.
Олiя, полотно, 80 х 101
Праворуч внизу підпис:
Joh. Friedrich von Grooth
1781

(Al 182)

І. Фр. ф. Гроот 1781 (AS 182)
Квочка з курчам.
Олiя, полотно, 100 х 80
Мюнхен: 15791, Нойшванштайн:
146/21
приб.: 21.11.1945, виб.: 15.4.1947
Берлiн

33.

Неаполiтанський
[художник], XVII ст.
Святе сiмейство з
немовлям Іоаном.
Олiя, полотно, 98 х 86
Без пiдпису

(Al 185)

Копія з італійського художника
XVII ст.?
(AS 185, а 16)
Святе сiмейство з немовлям
Іоаном.
Олiя, полотно, 100 х 87,5
Мюнхен: 11612, Кольмберг: 1/17
приб.: 23.10.1945, виб.: 30.1.1948
Москва

К. Коровiн, 1916 (AS 177)
Молода жiнка з гiтарою.
Олiя, полотно, 30 х 67
Мюнхен: 15791, Нойшванштайн:
146/30
приб.: 21.11.1945, виб.: 15.4.1947
Берлiн
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Таблиця № 2

Твори живопису
з Воронцовського палацу в Алупці
за німецьким списком 1942 р.
в Алупкинському палаці-музеї:
Стан по війні
п/№

Твори живопису за німецьким
списком 1942 р. (документ № 2)

Твори живопису Алупкінського
палацу-музею

1.

Лев Бакст
Портрет літньої жінки.
Олія, полотно, 138 х 90
Праворуч зверху
підпис: Л. Бакст 1903

(Al 15)

Бакст, Лев Самойлович (ж-197)
Поколенный портрет женщины4*.
Холст, масло, 140 х 91,5
Справа вверху подпись: L. Bakst
1903 г.2

2.

Російський [худ.], біля
1830
Портрет російського
військового.
Олія, полотно, 92 х 75

(Al 20)

Неизвестный художник первой
половины ХIX века (ж-247)
Портрет Николая І.
Холст, масло, 93 х 763

3.

Російський [худ.], біля
1830
Портрет російського
військового.
Олія, полотно, 80 х 65

(Al 21)

Неизвестный художник первой
половины ХIX века (ж-245)
Портрет Николая І.
Холст, масло, 80 х 664

4.

Російський [худ.], ХІХ
ст.
Петро Великий.
Олія, полотно, 94 х 74

(Al 26)

Неизвестный художник XVIII
века (ж-259)
Портрет Петра I.
Холст, масло, 96 х 75,85

5.

К[арл Іоганн] Лаш
Портрет графині
Воронцової-Дашкової
[Олександри
Кирилівни, уродженої
Наришкіної].
Олія, полотно, 70 х 57
Праворуч збоку підпис:
Lasch 1851

(Al 31)

Лаш, Карл Иоганн (ж-101)
Портрет А. К. ВоронцовойДашковой.
Холст, масло, 70 х 56,7
Слева внизу подпись: Lasch 1851.
Из собрания Воронцовых6

6.

Російський [худ.],
бiля 1850
Портрет князя
Воронцова.
Олія, полотно,
140 х 103
Без пiдпису

(Al 78)

Крюгер, Франц (1797–1857)
(ж-457)
Портрет М. С. Воронцова.
Холст, масло, 102,6 х 141
Из собрания Воронцовых7

Бакст Л. С. “Портрет С. П. Вольфсон. 1903” (Государственный Алупкинский
дворец-музей: Альбом. – К., 1966. – Б/с).
4*
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7.

Російський [худ.],
XVIII ст.
Портрет графа
Воронцова.
Олія, полотно, 69 х 55
Без підпису (з Ермітажу
в Петербурзі)

(Al 140)

Неизвестный художник XVIII
века (ж-243)
Портрет А. Р. Воронцова.
Холст, масло, 70 х 54,28

8.

Російський [худ.], XVIII
ст. Граф Воронцов.
Олія, полотно, 69 х 54
Без підпису

(Al 142)

Неизвестный художник XVIII
века (ж-242)
Портрет А. Р. Воронцова.
Холст, масло, 66,8 х 53,79

9.

Російський [худ.], біля
1840
Портрет графині
Воронцової [Єлизавети
Ксаверівни], уродженої
графині Браницької.
Олія, полотно, 67 х 55

(Al 144)

Неизвестный художник первой
половины ХIX века (ж-276)
Портрет Е. К. Воронцовой.
Холст, масло, 67,5 х 5610

10.

Івачов
Натурщик.
Олія, полотно, 111 х 80
Без підпису

(Al 157)

Ивачев, Павел Андрианович
(ж-252)
Академический натурщик.
Холст, масло, 112 х 80,8
Справа внизу подпись: Ивачевъ11

11.

Копiя з Міньяра
Чоловiчий портрет.
Олiя, полотно, 72 х 56

(Al 168)

Пен, Антуан (1683–1757) (ж-267)
Шут.
Холст, масло, 73 х 5612

12.

Зарянко[в]
Портрет молодого
Олександра III.
Овал, олiя, полотно, 76
х 68
Без пiдпису

(Al 171)

Зарянко, Сергей Константинович
(ж-239)
Портрет великого князя
Владимира Александровича. 1867.
Холст, масло, 69,1 х 77
Слева в овале подпись:
С. Зарянко 1867 г.13

13.

Російський [худ.], біля
1870
Портрет графа
Воронцова-Дашкова.
Олiя, полотно, 71 х 59
Без пiдпису

(Al 173)

Штилер, Иосиф Карлович
(1781–1858) (ж-31)
Портрет И. И. ВоронцоваДашкова. 1826.
Холст, масло, 72 х 59
Справа внизу подпись: Stiler 1826
Из собрания Воронцовых14

14.

Російський [художник]
Петро Великий.
Олiя, полотно, 82 х 68
Без пiдпису

(Al 174)

Неизвестный художник XVIII
века (ж-345)
Портрет Петра I.
Холст, масло, 83,2 х 69,315

15.

Російський [худ.],
середина XVIII ст.
Жiночий портрет.
Олiя, полотно, 78 х 61

(Al 175)

Гроот, Георг Кристоф (1716–
1749) (ж-41)
Женский портрет.
Холст, масло, 79 х 62,216
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Таблиця № 3

Твори живопису з Воронцовського палацу
в Алупці за німецьким списком 1942 р.
у Сімферопольському художньому музеї:
Стан по війні
п/№

Твори живопису за німецьким списком
1942 р. (документ № 2)

Твори живопису Сімферопольського художнього музею

1.

Туржанський
Сiльська вулиця.
Олія, полотно, 46 х 95
Праворуч внизу підпис:
Турж[а]нський

(Al 44)

Туржанський, Леонард
Вікторович
Село. Серпень. Сонце. 1916
Полотно, олія, 46 х 9617

2.

Коровін
Велике місто.
Олія, полотно, 60 х 72

(Al 48)

Коровін, Костянтин
Олексійович
Міський краєвид.
Полотно, олія, 60 х 7318

3.

Рєпін
Зображення натурщиці
на повний зрiст.
Олія, полотно, 144 х 71
Зверху праворуч підпис:
Рєпiн

(Al 79)

Репин, Илья Ефимович
Этюд академической
натурщицы. 189519.

4.

Юон
Кiмната із зеленими
шпалерами.
Темпера, картон, 36 х 69
Ліворуч внизу підпис:
Юон

(Al 67)

Юон, Костянтин Федорович
Кімната Коркунових
(із зеленими шпалерами.
– Авт.). Ескіз декорації.
Папір на картоні, гуаш, 35,5 х
67,520

5.

Куїнджі
Нiч на Днiпрi.
Без пiдпису, на
зворотнiй сторонi
експертна оцiнка
Олія, полотно, 108 х 148

(Al 81)

Куїнджі, Архип Іванович
Нiч на Днiпрi. 18825*.
Полотно, олія, 111 х 14721

6.

Йосип Крачковський
Весна в Криму.
Олія, полотно, 70 х 53
Ліворуч внизу підпис:
Йосип Крачковський
1907

(Al 131)

Крачковський, Йосип
Євстафійович
Мигдаль у цвіту. 1907.
Полотно, олія, 66,5 х 53,522

У Третьяковській галереї зберігається: “Куинджи А. И. Ночь на Днепре. 1882.
Неоконченное повторение картины, исполненной в 1880 г., находящейся в ГРМ, 104 х
143, 15129 (Государственная Третьяковская галерея: Каталог живописи XVIII – начала
XX века. – М., 1984. – С. 242).
5*
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Таблиця № 4

Твори живопису з Воронцовського палацу
в Алупці за німецьким списком 1942 р.
у Державному Російському музеї:
Стан по війні
п/№

Твори живопису за німецьким списком
1942 р. (документ № 2)

Твори живопису Державного
Російського музею

1.

Касаткiн
Дівчина за прялкою.
Олія, полотно, 102 х 62

(Al 24)

Касаткин, Николай
Алексеевич (Ж 2319)
Пряха. 1 904
Масло, холст, 102 х 62,5
Слева внизу: Н. Касаткинъ
190423

2.

Горбатов
Інтер’єр у стилі
бідермеєр.
Олія, полотно, 79 х 97
Праворуч внизу підпис:
1917

(Al 29)

Горбатов, Константин
Иванович (ЖБ 738)
Гостинная. 1917
Масло, холст, 80 х 99
Справа внизу: 1917 г.
К. Горбатовъ24

3.

Російський [худ.], бiля
1780
Жіночий портрет.
Овал, 70 х 55
Без підпису

(Al 147)

Аргунов, Иван Петрович
(Ж 4788)
Портрет неизвестной в
голубом платье. 17846*
Масло, холст, 62 х 51
Справа внизу: I. Argounof
На обороте надпись: 178425

4.

Бродський
Портрет Леніна під час
промови.
Олія, полотно, 71 х 53
Праворуч внизу підпис:
Бродський

(Al 137)

Бродский, Исаак Израилевич
Ленин на трибуне. 192726

Підставою для такої атрибуції стала згадка цієї картини в Картотеці мистецьких
об’єктів як “Портрет молодої жінки” (див. табл. № 1) та одній з публікацій Євграфа
Кончіна. Як свідчив автор, картину було виявлено на складі “Дерутри” в Берліні у
1947 р. А. М. Кучумовим (там, нагадаємо, концентрувалися радянські культурні цінності,
передані з МЦЗП): „Как-то из груды живописных холстов извлекли чудесный портрет
молодой женщины в темно-голубом платье, написанный замечательным русским
художником И. Аргуновым. На полотне оказался штамп ленинградского Русского музея,
что удивило Кучумова. Каким образом картина Русского музея попала сюда? Потом
вспомнил, что она в 1941 году, перед войной, была отправлена из Ленинграда в Алупку
на какую-то выставку... Экспонаты Алупкинского дворца-музея, а также выставки были
упакованы в ящики и подготовлены к эвакуации. Но вывезти их не удалось – они попали
в руки оккупантов” (Кончин Е. Тайна “золотого чемодана”: Документальные очерки
о том, как были спасены в годы Великой Отечественной войны сокровища крымских
музеев. – Симферополь, 1989. – С. 30).
6*
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1
Property Cards Art (Картотека мистецьких об’єктів) // Bundesarchiv Koblenz,
B-323, Ar. 729.
2
Живопись собрания Государственного Алупкинского дворца-музея: Живопись
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Р. СЕРБИН
“ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА”:
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ТА ЇЇ МІФОЛОГІЗАЦІЯ*
Унікальним явищем у світовій історії було використання розпливчастого
поняття “велика вітчизняна війна” для ідентифікації специфічної події –
німецько-радянського конфлікту 1941–1945 рр. В жодній історіографії не
знайдемо застосування цього словосполучення для означення якоїсь іншої
війни, хоча прикладів великих народних виступів на захист смертельно
загроженої батьківщини не бракує. Вибір цієї назви та запущення її в народ
з першого дня війни виявився особливо вдалим помислом радянських
ідеологів. Йому пізніше дорівняло втілення виплеканої режимом історичної
пам’яті про “Велику Вітчизняну війну” у “День Перемоги”, який за Леоніда
Брежнєва став потужним консолідуючим міфом радянського суспільства
та улюбленим всенародним празником. З огляду на популярність цього
свята та на лобіювання Комуністичної партії і Організації ветеранів дата
9 травня зберегла почесне місце в календарі пост-радянської України.
Залишалися вірними культу “Великої Вітчизняної війни” та зберігали
річні святкування “Дня Перемоги” перші президенти та політична еліта
незалежної України.
В Росії, яка вважає себе безпосередним спадкоємцем Радянського
Союзу та опікуном його історичної пам’яті, але яка припинила відзначення
“Жовтневої Революції”, “День Перемоги” залишився єдиним величавим
національним святом і тому “Великій Вітчизняній війні” присвячуєтся особлива увага. Натомість, балтійські республіки відреклися від накиненої їм
радянської інтерпретації трагічної для них епохи нацистської та радянської
окупацій. Інші пост-радянські республіки зайняли посередні становища.
В Україні опінія розділилася: більшість людей згадує колишні воєнні
події по-традиційному, але є і критики, які бачать у цій традиції недоліки
фактологічного і поглядового характеру. Вони мають застереження до
поняття “Велика Вітчизняна війна” і щодо доцільности святкувати “День
Перемоги” за радянським зразком.
На ідеологічно-пропагандистське спрямування лозунгової назви вказує
його квапливе поширення по країні та наплягливе пропихання в суспільство.
22 червня 1941 р. Вячеслав Молотов повідомив по радіо про розпочату
“переможну вітчизняну війну”, і того ж таки дня Ємільян Ярославський
* Друкується в авторській редакції.
© Р. Сербин, 2005
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схарактеризував її в обширній статті як “велику вітчизняну війну”. Ці
матеріали були надруковані наступного дня у “Правді”1 і, зразу після того,
російською та іншими мовами – в газетах союзних республік2. 25 червня
1941 р. “Правда” повідомила, що обидва тексти вийшли брошурами, та що
виходять також “кличі, присвячені вітчизняній війні радянського народу з
фашистськими варварами”. 24 червня Павло Тичина надрукував у “Правді”
свій вірш “Ми йдемо на бій”, а до двох тижнів в Україні вийшла ціла збірка
поезій, присвячена “великій вітчизняній війні радянського народу”3. Йшла
також ідеологізація крилатого девізу: завели звичай писати перші два слова
з великої букви.
В аналізі “великої вітчизняної війни” Ярославського можна виділити
три характерні риси: а) об’єднання всенародного спротиву проти загарбника,
б) визволення країни від зловісного окупанта, і в) здобуття великої перемоги
над ворогом. Під час війни ці ідеї використовувалися в кличах радянської
пропаганди. Після війни радянська ідеологія і підпорядковані їй історична
наука і “громадська пам’ять” оголосили ці цілі досягненими: радянський
народ однодушно піднявся проти німецького загарбника, визволив свою
територію та ще й пів-Європи і закінчив війну блискучою перемогою.
“Визволення” і “Перемога” стали культами державних відзначень. Таку
суміжність колективної пам’яті про воєнні події одідичила суверенна, а
згодом і незалежна Україна, і п’ятнадцять років зберігає її, як частину
духовної спадщини нової держави.
60 років після закінчення Другої світової війни в Україні вирує гостра
дискусія відносно її інтерпретації, та ще більша полеміка про належне
відзначення завершення цього жахливого конфлікту. В цьому відношенні
варто застановитися над двома питаннями: 1) наскільки стара радянська
концепція “великої вітчизняної війни” відповідає історичній дійсності, і
2) чи традиційне відзначення “Дня перемоги” є корисним для сучасної
української держави?
Коли Німеччина напала на Росію (для Німеччини, Заходу, і навіть
Москви “СРСР” був лише синонімом для “Росії”), Україна не мала статусу
незалежної держави і не вважалась суб’єктом міжнародних відносин.
Українське населення було підлегле різним державам і сповняло військові
та інші обов’язки як громадяни тих країн. У різних моментах Другої
світової війни українці служили у польських, чехословацьких, румунських,
мадярських, німецьких і, головно, в радянських збройних силах. Країна,
яка в даний момент окупувала якусь частину української території, мобілізувала її населення для військових та економічних завдань. Під час
німецько-радянської війни усі ці країни були підпорядковані або Москві, або
Берлінові, і тому можна твердити, що, яке б не було особисте переконання
поодиноких бійців, усі вони воювали проти одного поневолювача України,
але одночасно за перемогу другого. Лише члени однієї військової організації – Української Повстанської Армії – воювали проти обох чужих тоталітарних режимів і за свою незалежну Україну.
Коли вибухнула війна, частина українського населення добровільно зголосилася до рядів Червоної Армії, але не було того всенародного пориву,
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який пізніше увійшов у воєнну легенду. Більшість українських солдатів
вийшли зі села, де ще не втратилася пам’ять про недавній голодомор.
Численне дезертирство та здавання в полон вказує на неприхильне ставлення
українських вояків до сталінського режиму. Велика частина цивільного населення, особливо колгоспного селянства, не противилося приходові німців,
уважало їх “визволителями” від сталінської тиранії. Населення ставилось
прихильно до німців не лише в Західній Україні, але також і в центральних
і, навіть, східних областях. Лише злочинна поведінка нового окупанта та
перебування в Червоній Армії батьків, братів і синів призвели українських
жінок і дітей до того, що згодом усе цивільне населення перейшло в опозицію до німців.
Також потребує уточнення теза про “визволення” України Червоною
Армією. Розгляньмо перше саме поняття “визволення”. Якщо це слово означає
одержання волі в усіх її виявах – національному, політичному, соціальному,
культурному – то таку волю одержали лише країни, відвойовані західними
союзниками. Франція, наприклад, відзискала державну незалежність,
позбулася нацистського тоталітаризму та вішівського авторитаризму, повернула своїм громадянам повну соціальну і культурну свободу. Навіть населення переможеної Німеччини одержало соціальну, культурну і економічну
свободу, а згодом і політичну та національну. Це сталося в тих трьох зонах,
які опинилися під окупацією Західних союзників.
Не одержали волі лише радянські республіки. Трудно уявити собі,
щоб тоталітарна система могла забезпечити кому-небудь свободу. Сталін
провадив війну з Гітлером не за визволення України та українського народу,
а за їх реінтеграцію в радянську імперію. Часто видвигнене твердження,
що Гітлер хотів фізично знищити слов’ян, не міняє факту відсутності визволення України Червоною Армією. Відвоювання України від Вермахта
могло врятувати її від тотального знищення, але волі їй не принесло, а
без волі немає визволення. Відвоювання німцями окупованих територій
не було однакове для всіх. Диктатура компартії та колгоспне кріпацтво
були спільною бідою для всіх радянських громадян, але в національному і
культурному аспекті була велика різниця між росіянами та іншими націями.
Влада залишилася в Москві, російську культуру ніхто не переслідував.
Факт перемоги над Німеччиною та її сателітами незаперечений, але
дискусійним залишається приналежність тої перемоги. Війни ведуться
не народами, а державами, і перемоги також належать державам. В
демократичних країнах держава належить народові і перемога належить
народові, в тоталітарних країнах вони належать диктаторській владі. Вислів
“перемога радянського народу” має сенс лише як метафора. У повоєнному
тості за здоров’я “звичайних громадян”, за допомогою яких Сталін виграв
війну, “геніальний вождь” назвав їх “гвинтиками великого державного
механізму”4. Сталін розумів, що гвинтики можуть бути лише знаряддям
перемоги, не самими переможцями. Переможцями є ті, кому належать плоди
перемоги. Український народ, в більшості зі селянства, бажав і сподівався,
що після війни йому повернуть землю. Якщо б він був переможцем, то
цю землю був би сам собі забрав. Переможцями були Сталін та компар-
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тія – ті, хто провадили збройними силами СРСР, гвинтиками сталінського
“державного механізму”.
Війна на українських землях не закінчилася в травні 1945. На західноукраїнських територіях, які опинилися в складі СРСР, але також і Польщі
та Чехословаччини, вона тривала до початку наступного десятиріччя.
Ця війна сталінського режиму проти Української Повстанської Армії
та населення, яке її підтримувало, принесла багато страждань і великих
людських втрат. Остаточне знищення УПА було перемогою радянського
режиму над українським незалежницьким рухом. Незалежність України
була відхилена на півстоліття.
Міф “Великої Вітчизняної війни” спричинився до духовної консолідації
радянського суспільства, допоміг створити свідомість радянської людини та
почуття спільноти радянських громадян. В Україні він відіграв важливу роль
у створенні своєрідного почуття національної приналежности радянського
українця. Українець — не росіянин, але його українство ідентифікувалося
з ширшою спільнотою, для якої Радянський Союз був Вітчизною, Москва –
столицею, а російська мова – природнім засобом міжнаціонального спілкування. З часом “День Перемоги” поступово втрачав своє політичне
значення, але залишався соціальним чинником, який об’єднував радянське
суспільство. Коли горбачовська перестройка вдруге захитала фундамент
радянської імперії, міф “Великої Вітчизняної війни” не став перешкодою до
краху компартії та розпаду Радянського Союзу, але він не зник і продовжує
впливати на українські державо- і націотворчі процеси.
Mіф “Великої Вітчизняної війни” побудований на радянській ідеології,
яка була ворожою ідеї незалежної української держави. Зате “День Перемоги”, який втілює цей міф, став популярним громадським святoм з інших
причин і серед більшої частини українського населення поступово тратить
колишній анти-український зміст. Така парадоксальна ситуація вимагає
розважливого підходу з боку держави та суспільства. З різних пропозицій,
щодо збереження чи знесення цього свята, мабуть, найбільше корисною
розвязкою було б збереження 9 травня як “Дня Пам’яті”. Подібні дні існують
в інших краях, під іншими датами. В англо-саксонському світі є “Remembrance Day” на пам’ять закінчення Першої світової війни, 11 листопада. Але
під час цього дня в тих державах, що його обходять, віддається шана усім
жертвам усіх війн, в яких дана держава брала участь. Чому б не назвати
в Україні 9 травня “Днем Пам’яті”? В такий день можна б об’єднати усі
війни, в яких сини і доньки українського народу брали участь.
“Выступление по радио Заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В. М. Молотова
22 июня 1941 года”. “Правда”, 23 июня 1941. С. 1. Ем. Ярославский, “Великая
отечественная война советского народа”. Там же. С. 5.
2
Єм. Ярославський, “Велика вітчизняна війна радянського народу”. “Комуніст”
24 червня 1941; у газеті “Більшовик” – 25 червня.
3
“Літературна газета”. 4 липня 1941.
4
“Київська Правда”. 26 червня 1945 р.
1
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