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ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Сучасна освіта покликана осмислити свої здобутки, уроки, освоїти нові 

цінності. Початок третього тисячоліття має свій смисл, свою філософію. Це 
час визначення стратегічних орієнтирів, народження нової якості життя, ін-
новаційної культури.

Історія є одним з небагатьох навчальних предметів, яка через ознайом-
лення з минулим людства, виходить на формування образу світу, у якому 
живе людина, і її складової, соціально активного елементу світу.

Залучення учнів до науково-дослідницької роботи в Малій академії наук 
України своїм завданням має створення умов для виявлення та відбору обда-
рованих дітей, забезпечення духовного, інтелектуального, творчого розвит-
ку підростаючого покоління, соціального та професійного самовизначення 
особистості.

Історична наука в умовах незалежної України переживає свій ренесанс. 
Адже життя в умовах демократичного суспільства спричинило пожвавлення 
інтересу спільноти до своєї минувшини. Праця історика стала необхідною 
суспільству і державі.

Видання, яке Ви тримаєте в руках, є результатом кропіткої праці пере-
можців та учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
учнів-членів Малої академії наук України Дніпропетровської області у відді-
ленні історії. Йдеться про учнів, котрих історія цікавить не просто як один 
із важливих предметів шкільної програми, невід’ємна складова зовнішньо-
го незалежного оцінювання, базовий зміст якої мають засвоїти випускники. 
Ми маємо на увазі тих школярів, яких приваблює потенціал історії як науки, 
а здобуте власною працею нове історичне знання стимулює їх юнацьку до-
питливість, приносить глибоке моральне задоволення та стверджує у виборі 
шляху майбутнього дорослого життя.

Бажаємо всім й надалі з високим творчим натхненням і наснагою при-
множувати наукові здобутки на благо рідного краю та всієї України! Впевне-
но крокуйте до нових перемог, з гордістю долайте нові вершини!

Директор КПНЗ ««Мала академія наук учнівської молоді» ДОР»
Тягло Наталія Василівна
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Дорогі учасники Дніпропетровського відділення Малої академії наук!
З приємністю маю честь уже втретє привітати Вас із виходом у світ книги 

творчих учнівських робіт «Історичні етюди –  для сучасності». Це безсум-
нівний успіх учасників змагань у рамках підсумкової сесії МАН у 2017 р., 
а також їхніх учителів, наставників, наукових керівників і консультантів та 
Організаційного комітету, який в такий чудовий спосіб стимулює кращі ро-
боти МАНівців, роблячи їх своєрідним історіографічним фактом.

Впевнений, що для багатьох авторів видання це буде перша, але далеко не 
остання публікація. Адже ми маємо добрі приклади Ваших попередників, які 
ще нещодавно були старшокласниками –  учасниками МАН, а сьогодні вже 
є студентами бакалаврату або магістратури, а дехто здобув науковий ступінь 
кандидата історичних наук, є науково-педагогічним працівником вищого на-
вчального закладу. І такі приклади непоодинокі. Вони свідчать, що у нас та-
лановита молодь, яка не тільки вміє мріяти, а крок за кроком іде до омріяної 
мети і досягає успіху.

Історична освіти та наука є чудовим підґрунтям для успішної соціаліза-
ції молодої особистості, її професійного зростання. Де тільки не працюють 
історики! Це сфера середньої і вищої освіти, академічна та університетська 
наука, архівна та музейна справа, археологічні експедиції та центри охорони 
і збереження пам’яток історії і культури, етнографічні парки під відритим 
небом та туристичні фірми, органи державної влади, управління та місцево-
го самоврядування… Та навіть якщо припустити, що випускник історичного 
факультету захоче здобути іншу другу освіту, перша історична запам’ятаєть-
ся назавжди і буде надійним життєвим дороговказом.

Це не просто слова. Адже історія, яка вивчає минуле, спрямована на сьо-
годення і навіть на майбутнє. І в цьому немає нічого дивного. Історія –  це 
справжня вчителька життя, яка досліджує досвід минулих поколінь, щоб 
прийдешні не робили помилок, а впевнено йшли уперед. Саме соціаль-
но-пізнавальна функція історії має величезне значення для сучасної України, 

особливо для молодого покоління. Молодь не обтяжена догмами, міфами та 
стереотипами минулих часів, а тому може помітно прискорити розвиток на-
шої країни, вивчивши передовий цивілізаційний досвід і вміло застосувавши 
його в наших історичних умовах.

То ж вітаючи авторів з виходом чергового тому збірника «Історичні етю-
ди –  для сучасності», щиро зичу Вам міцного здоров’я, творчого натхнення, 
нових інтелектуальних успіхів, успішного професійного і життєвого вибору.

Д.і.н., професор, декан історичного факультету,  
професор кафедри історії України Дніпровського національного універси-

тету ім. Олеся Гончара, заслужений працівник освіти України
Сергій Іванович. Світленко
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ДО ВЕЛЬМИШАНОВНОГО ЧИТАЧА
Вихід у світ книжки –  справа відповідальна. У наш час перенасиченості 

інформаційного простору –  особиста відповідальність видавців та авторів 
проекту має бути збільшена у багато разів. Однак у даному випадку сумніви 
щодо доцільності цього видання є зайвими. Третій випуск збірки «Історичні 
етюди –  для сучасності», в якому надруковані наукові розвідки переможців 
історичного напрямку Дніпропетровського відділення Малої академії наук, 
свідчить про становлення традиції. Бути свідком такого явища для історика 
особливо приємно. Можемо констатувати появу щорічника праць молодих 
науковців-істориків. Тож автори цього проекту –  Дніпропетровське відділен-
ня МАНУМ, Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», історичний 
факультет Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гон-
чара, –  з задоволенням спостерігають не тільки власний успіх у реалізації 
творчих задумів, а й надзвичайну зацікавленість талановитої молоді у науко-
вих студіях. З приємністю відзначаємо не тільки збільшення інтересу молоді 
до історичної освіти, що у карколомні часи є зрозумілим і передбачуваним, 
а й якісні зміни самих текстів –  завершених наукових досліджень, які з кож-
ним роком стають все цікавішими.

Безсумнівно, поява книжки –  передусім свято для її авторів. У даному 
випадку –  це гордість і радість батьків, вчителів, всіх тих, хто надихав на 
подолання важких, але таких приємних наукових сходинок. Для когось це 
видання визначить долю, для інших –  лишить спогади про важку і виснаж-
ливу роботу, до якої краще не повертатися. Але для всіх разом –  це все одне 
життєва подія, яка лишить слід і запам’ятається.

Для історичного цеху українських науковців вихід цього видання –  не-
сподівана історіографічна подія: надто молоді, як для науки, автори, але 
такі досвідчені і часто високо фахові тексти. Цікавість викликає все –  вибір 
теми, спосіб її розв’язання, аргументація у висновках. Ще кілька подібних 
видань –  і готова нова можлива тема наукового дослідження –  «Історія очима 

молодих дослідників МАН (на сторінках збірки «Історичні етюди –  для су-
часності»)». Велика наука починається з маленьких досягнень. Головне –  не 
зупинятися! Тож всім учасникам цього проекту –  успіхів і життєвих перемог!

К.і.н., доцент кафедри історії України Дніпропетровського  
національного університету ім. Олеся Гончара, координатор історичної 

секції Дніпровського відділення МАНУМ України
Світлана Миколаївна Каюк
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ЗВЕРНЕННЯ ВІД ІНСТИТУТУ «ТКУМА»
Український інститут вивчення Голокосту «Ткума» радий представити 

чергову збірку робіт учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкур-
су-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України.

Цю збірку без вагань можна назвати традиційною –  виходить вона вже 
втретє. Звісно, три випуски –  традиція ще не надто тривала, проте вона є на-
очною ілюстрацією вдалого досвіду співпраці нашого Інституту з Малою 
академією наук Дніпропетровської області. Але, успішність співпраці визна-
чають, в першу чергу, не за кількісними критеріями, а за її значенням. Зна-
ченням в першу чергу для самих юних авторів –  для яких публікація у збірці 
є одним з перших щаблів на їх науковому шляху. Відзначу, що сьогодні зна-
чна частина авторів робіт, вміщених у попередніх випусках, вже є студен-
тами історичних факультетів. Впевнений, що пройде не так багато років, 
коли я побачу декого з них вже серед кандидатів історичних наук. Можливо, 
у майбутньому перші власні статті будуть видаватися самим авторам трохи 
наївними та недосконалими, такими, що не в усьому відповідають канонам 
«справжньої» історичної науки. Хоча, водночас, ці праці мають і власну нау-
кову новизну –  хоча б на рівні постановки проблем, або ж введення в науко-
вий обіг особисто зібраних свідчень.

Але, головним, у чому я бачу значення даної збірки –  публікація надає 
молодим авторам впевненості. Впевненості у тому, що їх зайняття історією 
потрібні комусь, окрім них самих. Роботи високого рівня не залишаться при-
падати пилом десь у сховищах, а будуть доступними широкій аудиторії. Спо-
діваюся, що це стане також стимулом і для інших МАНівців –  готувати на 
конкурс тексти, гідні публікації.

Подібно до минулого випуску, зараз ми маємо авторів, для яких публі-
кація буде вже другою. Але, приємно й те, що до «постійних дописувачів», 
які другий рік поспіль демонструють високі результати на конкурсі, долуча-
ються й учні, для яких публікація у «Історичних етюдах –  для сучасності» 
є першою на старті їхнього наукового шляху.

Цього року тематика робіт, що були представлені на конкурс, засвідчила, 
що шкільну молодь продовжує цікавити найширше коло проблем з вітчизня-
ної та всесвітньої історії. У багатьох роботах присутні самостійні розробки, 
які було б не соромно презентувати публічно. Для публікації у збірнику ред-
колегією були відібрані лише роботи авторів-переможців та кращі роботи 
з історії Другої світової війни і Голокосту та міжнаціональних відносин.

Значна кількість юних науковців вже традиційно звернулася до вивчення 
проблем Другої світової війни та Голокосту й міжнаціональних відносин. Це 
засвідчує, що для молоді, народженої вже у ХХІ столітті все ще важливою 
є пам’ять про трагедії ХХ віку. Приємним є те, що зберігаючи пам’ять про 
події, школярі одночасно прагнуть по-новому їх осмислити, зробити висно-
вки, які мали би практичне значення і для сьогодення. Це зайвий раз пе-
реконує, що колектив Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» 
недаремно проводить свої просвітні заходи.

Редколегія збірника вважала за потрібне залишити без змін авторську 
стилістику та зміст робіт (невеликі правки стосувалися лише «прилаштуван-
ня» текстів робіт до книжкового формату видання; додатки та ілюстрації не 
друкуються), бо прагнула продемонструвати у першу чергу самостійні здо-
бутки учнів на початку їхнього наукового шляху.

Щиро зичимо молодим дослідникам подальших успіхів у житті та твор-
чій роботі, нових книжок, цікавих відкриттів та досягнень!

К.і.н., директор Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» 
та Музею «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні»

Ігор Якович Щупак
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Коротя Катерина

Аграрна політика Німеччини в генеральному окрузі 
«Дніпропетровськ» рейхскомісаріату «Україна» 

в 1941–1944 рр.

Вступ
Актуальність теми дослідження. Протягом Другої світової війни –  най-

більшої трагедії в історії людства –  Україна стала полем битви гігантських 
армій, пережила жорстокий окупаційний режим. Але мало хто звертав увагу 
на економіку України в роки війни, зокрема сільське господарство. Актуаль-
ність дослідження зумовлюється незадовільним станом вивчення аграрної 
політики нацистської Німеччини в рейхскомісаріаті «Україна» у вітчизняній 
науці, спричинене пануванням тоталітарної комуністичної ідеології, втру-
чання цензури в історичні дослідження не дало можливості об’єктивно та 
ґрунтовно вивчити складні проблеми періоду Другої світової війни. Незва-
жаючи на те, що деякі аспекти досліджуваної тематики тією чи іншою мі-
рою, знайшли своє відображення у відповідних розвідках, присвячених ви-
вченню економічної колоніальної експансії «третього рейху» на окупованих 
територіях СРСР, значний комплекс проблем лишився поза увагою.

Об’єктом даного дослідження є діяльність окупаційних органів влади 
в аграрному секторі економіки, спрямована на експлуатацію людських і ви-
лучення матеріальних ресурсів українського села в інтересах «Третього рей-
ху» та соціальна політика нацистів щодо селян.

Предметом дослідження є практична реалізація політики Німеччини 
щодо аграрного сектору економіки генерального округу «Дніпропетровськ» 
рейхскомісаріату «Україна». Мета дослідження висвітлення методів реалі-
зації політики гітлерівської окупаційної адміністрації в аграрному секторі 
економіки генерального округу «Дніпропетровськ» рейхскомісаріату «Укра-
їна». У відповідності до поставленої мети, дослідження передбачає вирішен-
ня таких завдань:

1. Дослідити характерні риси аграрної політики нацистів у генеральному ок-
рузі «Дніпропетровськ» рейхскомісаріату « Україна».

2. Проаналізувати методи й оцінити обсяги депортації українського селян-
ства Дніпропетровщини на роботи до Німеччини.

3. Дослідити соціальне становище працюючих селян і соціальну політику 
нацистів в умовах окупації України.
Хронологічними рамками роботи є період існування рейхскомісаріату 

«Україна» та функціонування на його території органів окупаційної адміні-
страції (серпень 1941 –  квітень1944 рр.).

Територіальні межі охоплюють територію рейхскомісаріату «Україна», 
зокрема територію генерального округу «Дніпропетровськ» (центр –  м. Дні-
пропетровськ) округ складався з Дніпропетровської і частини Запорізької 
областей.

Методологічною базою роботи є принципи історизму, об’єктивності. 
В процесі написання застосовувалися аналітичний, проблемно-хронологіч-
ний і порівняльно-історичний методи дослідження.

Історіографія дослідження. В незалежній Україні з’явились праці уза-
гальнюючого характеру, в яких досліджується цілий спектр проблем воєнної 
історії України. Авторами цих праць є М. В. Коваль, В. Ю. Король, Т. С. Пер-
шина, П. П. Панченко [12–18, 19, 35, 30]. В дослідженні М. В. Коваля містять-
ся важливі концептуальні положення, теоретичні висновки та узагальнення, 
зокрема, у праці «Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах 
(1939–1945 рр.)». Але спеціалізованого грунтовного дослідження з проблем 
аграрної політики окупантів у рейхскомісаріаті «Україна» у вітчизняній істо-
ріографії не було створено, тому означена тема потребує подальшого всебічно-
го дослідження. Питання депортації та положення остарбайтерів на примусо-
вих роботах в Німеччині досліджується в роботах таких відомих українських 
істориків, як С. Макарчук, С. Качараба, М. Кучерепа. Найбільш послідовно 
до цієї проблеми звертається у численних публікаціях М. Коваль [12–18]. 
Деякі аспекти цієї проблеми досліджуються у статтях О. Буцько [1], О. По-
тильчака [39,40], С. Гальчака. Одним із перших зробив спробу висвітлити  
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соціальний аспект проблеми остарбайтерів німецький історик Ульріх Гер-
берт, який у своїй фундаментальній монографії «Іноземні робітники: полі-
тика й практика «використання іноземців» у військовій економіці Третього 
рейху» (1986) [3], проаналізував умови праці та побуту остарбайтерів і робіт-
ників із західноєвропейських країн у військовій промисловості Німеччини.

Аналізуючи спогади колишніх остарбайтерів, у дослідженнях буденних 
проблем примусових робітників, створила свою працю Гізела Шварц «Діти, 
яких не рахували», в якій порушується проблема становища в нацистській 
Німеччині дітей –  остарбайтерів [55]. Надзвичайно цінним є гендерне до-
слідження Тамари Франкенбергер «Ми були худобою. Біографічні спогади 
колишніх радянських примусових робітниць» [52].

Українські сучасні історики широко розкрили проблему вивозу та умов 
життя робітників в Німеччині, вказали достовірні факти, пов’язані з депор-
таційними процесами, які розкривають всі масштаби злодіянь нацистської 
влади по відношенню до українців і захоплених народів взагалі. Саме ці пра-
ці доцільно використовувати при дослідженні проблеми депортації.

Джерельну базу становлять опубліковані документи і матеріали про оку-
паційну політику нацистів, зокрема «Днепропетровская область в годы Ве-
ликой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг.» [7]; «Україна 
в Другій світовій війні у документах» [50]; спогади колишніх остарбайтерів, 
які були зібрані автором протягом 2013–2016 рр.

Розділ 1. Аграрна політика нацистів у генеральному окрузі 
«Дніпропетровськ» рейхскомісаріату «Україна»

Проекти гітлерівського уряду щодо сільського господарства окупованих 
території України, у тому числі й Дніпропетровщини, були зафіксовані на-
передодні німецько-радянської війни в численних директивних документах. 
Так, у «Директивах з керівництва економікою в новоокупованих східних об-
ластях» («Зелена папка»), розроблених рейхсмаршалом Герінгом, містилися 
інструкції й на час окупації. Продовженням та розвитком основ організації 
використання матеріальних та трудових ресурсів завойованих земель були 

«Директиви з ведення господарства» («Коричнева папка»). Гітлерівський 
уряд розробив також серію документів, що містили вказівки для майбутніх 
керівників сільського господарства на загарбаних землях. Передусім до них 
слід віднести «Папку окружного сільськогосподарського фюрера». Ці ж до-
кументи стали вихідними директивами в серії нацистських розпоряджень 
та наказів, що знайшли практичне втілення в ході німецько-радянської 
війни [2, с. 62].

Протягом липня 1941 р. –  лютого 1942 р. відбувалося становлення окупа-
ційної адміністрації. На початковому етапі окупації спостерігалися супереч-
ки серед представників окупаційного апарату щодо пошуку такої форми зем-
лекористування, яка б максимально задовольняла інтереси рейху, і водночас, 
не відштовхувала селянство від «нового порядку». В жовтні 1941 р. нацист-
ське керівництво прийняло компромісне рішення –  колгоспи і радгоспи мали 
тимчасово зберігатися під контролем німецької окупаційної влади. Крім 
того, німецька пропаганда, що інтенсивно працювала влітку-восени 1941 р., 
певною мірою вплинула на ставлення селян до окупаційного режиму. Але 
пересвідчившись у тому, що німецька влада повністю ігнорує їх інтереси, 
навіть та частина селянства, яка на початку окупації займала доброзичливу 
чи вичікувальну позицію, на початок 1942 р. починає саботувати заходи оку-
пантів або вести відкриту боротьбу з ними.

Реформування у сільському господарстві розпочалося з появи 15 люто-
го 1942 р. наказу міністра окупованих східних територій А. Розенберга про 
ліквідацію колгоспного устрою. Реалізувати аграрну реформу планувалося 
в три етапи. Перший –  передбачав створення на базі колишніх колгоспів 
«громадських господарств», другий –  перехід до «товариств по спільному 
обробітку землі» («землеробських товариств», «хліборобських спілок»), на 
третьому етапі планувалося наділити селян землею в індивідуальне користу-
вання [18, с. 12].

Громадські господарства поєднували в собі колективні форми праці та 
спільне користування реманентом з відповідальністю за обробіток землі 
й індивідуальною відповідальністю за утримання худоби. Під час першого 
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етапу реформування основним чинником, яким планувалося прихилити до 
себе селянство рейхскомісаріату «Україна», було проголошення присадиб-
них ділянок особистою власністю селян. «Сільські господарства колгоспни-
ків, які були віддані для ведення приватного господарства звільнялися від 
всякого податку і іншої данини», –  так визначалося у «Розпорядженні рейх-
скомісара Е. Коха про збір податків» від 16 листопада 1941року.

Наміри окремих представників нацистської верхівки перейти до створен-
ня землеробських товариств простежуються вже в серпні 1942 р. Передусім 
селянинові надавалося право індивідуально користуватися землею. Але зем-
леробські товариства створювалися набагато повільніше, ніж передбачалося. 
А в багатьох районах вони існували лише формально. В цілому на кінець 
1942 р. в десятидвірки було перетворено 10,2% громадських господарств, 
а до травня 1943 р. – 12,1% [50, с. 38–39]. Третій етап реформи А. Розенбер-
га, тобто створення індивідуальних господарств, передбачалося реалізовува-
ти відповідно до директив, виданих у листопаді 1942 р. В інформаційному 
бюлетені № 3 головного економічного управління «Південь» від 25 березня 
1943 р. підкреслювалося, що товариства по спільному обробітку землі є ос-
таточною формою індивідуальних господарств.

Важливим завданням німецьких окупаційних органів влади було віднов-
лення стабільного функціонування аграрного сектору економіки рейхскомі-
саріату «Україна» як одного з найважливіших чинників безперебійного по-
стачання рейху сільськогосподарською продукцією. Встановлювалася норма 
в 22–25 трудоднів на місяць, виконання якої було обов’язковим для кожного 
селянина. Норми трудоднів на рік: чоловікам –150, жінкам –  100, старим та 
підліткам –  30. За порушення розпоряджень влади міг накладатися штраф 
від 100 до 1000 карбованців [23, с. 34]. Окупаційна влада водночас розробила 
систему оплати праці на основі вироблених трудоднів. Переважно це була 
натуральна оплата збіжжям, але траплялися випадки сплати грошима. Спеці-
альним розпорядженням рейхскомісара Е. Коха запроваджувалися умови об-
міну сільськогосподарської продукції на промислові товари, співвідношення 
цін, так зване пунктування.

Намагаючись залучити на свій бік селянство, німецька влада спробувала 
створити на селі враження певної соціальної допомоги інвалідам, сиротам, 
вдовам та деяким іншим категоріям населення. Але основні соціальні випла-
ти окупанти переклали на бюджет органів місцевої української адміністра-
ції, здійснюючи таким чином самофінансування соціальної сфери за рахунок 
поневолення селян [6, c. 74–80].

Підводячи підсумок аграрній реформі рейхсміністра А. Розенберга, слід 
сказати, що вона була детально розпланована та підкріплена активною про-
пагандистською діяльністю. Якщо початковий етап окупації був прямим по-
грабуванням, то новий аграрний порядок юридично це пограбування узако-
нив. Реформування передбачалося провести трьома етапами, кожний з яких 
виголошувався черговим кроком до одноосібного користування землею. 
Якщо громадські господарства фактично були тими ж колгоспами, то зем-
леробським товариствам вже були притаманні певні риси індивідуального 
господарювання. Але, проголошуючи їх створення, окупанти розраховували 
лише завоювати прихильність селян, насправді ж роздрібнення великих зе-
мельних господарства в німецькі інтереси не входило, оскільки завадило б 
основному завданню їхньої політики –  масштабному використанню сіль-
сько-господарських ресурсів.

Розділ 2. Депортація українського селянства Дніпропетровщини 
на примусові роботи до Німеччини

2.1. Передумови депортаційної кампанії
Важливою складовою економічної експлуатації українських земель гіт-

лерівським окупаційним режимом було вивезення мешканців України на 
примусові роботи до Німеччини. Затягування війни, а відтак розширення 
призовного контингенту в Німеччині дедалі більше загострювало пробле-
му нестачі робочих рук у німецькій економіці. Спершу нацисти намагали-
ся розв’язати проблему дефіциту людей за рахунок вербування робітників 
у Західній і Центральній Європі (Франція, Італія, Голландія, Бельгія, Данія, 
Чехія, Польща). Однак з квітня 1941 р. вони змушені були звернути увагу 
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також на людський потенціал окупованих земель східної частини європей-
ського континенту.

Після значних втрат вермахту під Москвою й чергового призову ні-
мецьких чоловіків до армії гітлерівці розгорнули колосальну пропаган-
дистську кампанію в Україні, Білорусі, Прибалтиці й окупованих облас-
тях Росії із закликом до населення добровільно записуватися на роботу до 
Німеччини [29, с. 34].

Саме в цей час у зайнятих областях спостерігається помітний надлишок 
цивільної і військовополоненої робочої сили. Залишаються незадіяними най-
цінніші можливості. Питання про використання цивільної робочої сили для 
військових робіт набуває все більшої актуальності. Найбільше потребують 
робочих рук будівельні підрозділи піхоти, флоту і військово –  повітряних 
сил. Застосування робочої сили диктує і необхідність.

Останньою крапкою у цьому плані стала нарада, що відбулася 7 листопа-
да 1941 р. в Берліні. На ній виступав надзвичайний уповноважений зі здійс-
нення 4-річного плану загарбання східних територій рейхсмаршал Г. Герінг 
який зазначив, що питання про використання східних робітників можна вва-
жати вирішеним: «Російські робітники довели свою працездатність під час 
будівництва гігантської російської промисловості, тому ця працездатність 
має бути використана в ім’я імперії… [29, с. 523]». До того ж рейхсмаршал 
додав: «Кваліфіковані робітники –  німці повинні займатися виробництвом 
озброєнь; гребти лопатою і довбати каміння –  не їхнє завдання, для цього 
є росіяни [29, с. 523]».

Робітники зі Сходу мали використовуватися на найважчих роботах у про-
мисловості, шляховому будівництві й сільському господарстві рейху, а по-
водження з ними –  нічим не відрізняється від поводження з радянськими 
військовополоненими [38, с. 18].

Починаючи з цього моменту штаб «Схід» розглядав депортацію робочої 
сили як першочергове завдання. Це положення, зокрема, було зафіксоване 
в розпорядженні № 42006/41 від 4 грудня 1941 р., підписаному тим же рейх-
смаршалом [25, с. 182]. В кінці жовтня 1941 р. було здійснено спробу центра-

лізації керівництва робочою силою. Тоді ж за використання праці депортова-
них робітників були визначені відповідальними вермахт, рейхсміністерство 
озброєнь та боєприпасів і рейхсміністерство праці.

Директивою Герінга (7 листопада 1941 р.) організацією праці депортова-
них з СРСР було довірено займатися групі трудового використання під керів-
ництвом міністеральдиректора Мансфельда, який був призначений Герінгом 
на пост організаційного керівника, а потім (на початку 1942 р.) уповноваже-
ним з використання робочої сили, завданням якого було доставляти у рейх 
якнайбільшу кількість радянської робочої сили.

Отже, політика німецької окупаційної влади стосовно використання ро-
бочої сили із загарбаних східних територій у початковий період війни не була 
чіткою і зазнала змін залежно від становища на фронті. Потреба у терміновій 
депортації робочої сили з окупованих районів Радянського Союзу як джере-
ло покриття катастрофічного дефіциту робочих рук у нацистській Німеччині 
стала одним із наслідків провалу гітлерівського плану «бліцкригу» на Схід-
ному фронті.

2.2. Методи вербування
На захоплених українських землях німці створили своє адміністративне 

утворення –  рейхскомісаріат «Україна». Його очолив Еріх Кох, якого в Німеч-
чині називали «другим Сталіним». Для управління було створено величез-
ний адміністративний апарат. Центром рейхскомісаріату стало м. Рівне. На-
цистський окупаційний режим в Україні мав виконати три основні завдання:
• забезпечити продовольством, матеріальними і людськими ресурсами по-

треби нацистської воєнної машини;
• вивільнити від українського населення шляхом фізичного знищення, де-

портацій та вивезення на роботу до Німеччини «лебенсраум» (життєвий 
простір) для арійської раси;

• сприяти колонізації значної частини окупованих земель, заселенню ці-
лих районів німецькими переселенцями (останнє завдання планувалося 
здійснити протягом 30 повоєнних років, але нацисти почали його реалі-
зовувати вже під час війни).



1918

«Ми –  раса панів і повинні управляти жорстко, але справедливо, –  циніч-
но заявив, виступаючи в Києві 5 березня 1943 р., рейхскомісар Е. Кох. –  Я ви-
тисну з цієї країни все до останньої краплини… Місцеве населення мусить 
працювати, працювати і ще раз працювати» [53, с. 228–231].

Поразка під Москвою змусила Гітлера провести тотальну мобілізацію 
в Німеччині, що зумовило гострий дефіцит робочої сили в господарчому 
секторі нацистської Німеччини. Важливим економічним ресурсом було ба-
гатомільйонне населення України. Вже 5 серпня 1941 р. Розенберг підписав 
наказ про введення трудової повинності в окупованих східних областях.

Російський учений П. Полян акцію забезпечення робочою силою Німеч-
чини поділяє на чотири етапи –  так звані «програми Заукеля»:

1. квітень-вересень 1942 р.;
2. вересень 1942 р. –  січень 1943 р.;
3. 1943 р.;
4. 1944 р [36, с. 162].
Перші заклики до української молоді їхати на роботу в Німеччину про-

звучали вже влітку 1941 р. на Західній Україні. Привабливі запрошення зву-
чали у пресі, на плакатах, які розвішувалися по містам і селам, шляхом усної 
пропозиції. Німці всіляко розмальовували майже «райське життя» україн-
ських робітників в Німеччині. Тим, хто з власної волі зголоситься на роботу 
в Німеччині пропонувалися різноманітні блага: високі заробітки, смачна їжа, 
опанування спеціальностями тощо. При цьому нова влада намагалася вико-
ристовувати всі наявні в її арсеналі засоби впливу: 1) організація виставок, 
матеріали яких вихваляли гітлерівський «рай»; 2) поширення плакатів та 
листівок, у яких розповідається про щасливе життя «східних робітників»;3) 
розміщення публікацій-закликів у періодичній пресі («Голос Полтавщини», 
«Дніпрова хвиля» тощо) на кшталт: «Більшовизм уже ніколи не повернеть-
ся… Німецька влада закликає кожного з Вас від 15-літнього віку одержати 
роботу в сільському господарстві або промисловості Німеччини…» [8, с. 3]; 
«Їдьте працювати до Німеччини. 22 роки жидівського панування на Україні 
принесли нам нечувані страждання… Сталін приніс нам кров і сльози, німці 

дали нам волю… вже тисячі українців працюють у Німеччині, де створені їм 
прекрасні умови життя і праці» [10, с. 1]. Через пресу поширювалися також 
листи з Німеччини рідним, у яких описувалося щасливе життя у Німеччи-
ні; 4) показ у кінотеатрах фільму «Дорога в Німеччину», у якому, очевидно, 
йшлося про переваги роботи в країні тощо. Інколи ця агітація мала успіх, 
що частково зумовлювалося масовим безробіттям та голодом, які панували 
на окупованих територіях. Психологічна обробка мала свій результат. Так 
у Кривому Розі зголосилися поїхати на заробітки до Німеччини 6000 гірни-
ків [54, с. 28].

На території Чаплинської сільської управи Васильківського району Дні-
пропетровської області протягом окупаційного часу відбулося п’ять вербу-
вальних кампаній. Список добровольців під час першого набору налічував 
41 особу, другого –  28, третього –  25, четвертого –  23, п’ятого –  25. А ще ж 
зголошувалися до «Урядів праці» та до бірж праці. На території тієї ж Ча-
плинської сільської управи тільки на 24 листопада 1942 р. ці установи завер-
бували 119осіб [54, с. 28].

За твердженням М. Коваля, в окремих регіонах частка «остарбайтерів», 
які поїхали добровільно сягала 90%. Проте на Дніпропетровщині відсо-
ток добровольців був незначним. Це можна, очевидно, частково пояснити 
аграрним характером регіону, населення якого не зазнало значного голоду 
та безробіття. Усі вище позначені заходи втратили свою ефективність піс-
ля перших же звісток вивезених «остарбайтерів» про те, якими насправді 
були умови перебування в Німеччині. Так, 95% затриманих у червні 1943 р. 
нацистською цензурою листів «остарбайтерів», містили негативні відгуки 
і лише 0,5% –  позитивні. Все це викликало швидку зміну настроїв людей 
на окупованих територіях. Переконавшись у малій ефективності пропаган-
дистських заходів нацистський уряд з весни 1942 р. узяв курс на примусове 
вивезення українського населення. З цією метою було створено розгалуже-
ний адміністративний апарат. Спеціальним декретом А. Гітлера від 21 берез-
ня 1942 р. було створено Імперське бюро для використання робочої сили на 
чолі з обергрупенфюрером СС Ф. Заукелем. Останній, у травні 1942 р. віддав 
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наказ про запровадження насильницької трудової мобілізації в окупованих 
районах. У результаті по всій Україні лише за 1942 р. було утворено 110 спе-
ціальних бюро праці [43, с. 12].

Силоміць відправлені до Німеччини при нагоді намагалися втекти. Кри-
ничанська райуправа Дніпропетровської області на чолі з головою Цівкою 
24 грудня 1942 р. звернулася до старости Степанівської сільської управи 
з проханням повідомити про те, чи перебувають на території управи гро-
мадяни О. Грюздюв, М. Пашан, яких було відправлено 29 червня 1942 р., 
а також І. Таран, якого «завербували» до Німеччини 27 листопада 1942 р. 
За повідомленням «районного шефа» Цівки, «ці люди були надіслані на ро-
боту до Німеччини і втекли звідти [54, с. 30]». Багато хто зі старост, голів 
районних управ, поліції розшукував утікачів, карав їхніх родичів, а також 
своєчасно повідомляв окупаційну владу про тих, хто ухилився від від’їзду до 
Німеччини [54, с. 30].

Українська ж дослідниця Т. Пастушенко підкреслює, що для України це 
був безперервний процес полювання на біженців: якщо «через виснаження 
резервів робочої сили та загрозу партизанського руху фактично припинили 
свою роботу вербувальні комісії північних і центральних районів Росії та 
Білорусії», то «з України продовжували надходити транспорти з цивільними 
робітниками та військовополоненими [31, с. 56]».

Пізніше такі заклики прозвучали і в східних регіонах України, зокрема 
і на Дніпропетровщині. Піддавшись масованій пропаганді, деяка частина на-
селення Дніпропетровщини виїхала до нацистської Німеччини, починаючи 
з 13 лютого 1942 р. [56, с. 5], але коли стало відомо про жорстку трудову 
дисципліну, презирливе ставлення до робітників зі Сходу, мізерну зарплат-
ню, люди стали уникати відправлення. З початку 1942 р. поліція Коха була 
змушена проводити масові облави, хапати молодь на базарах, при виході 
з церков і кінотеатрів [48, с. 17].

Сільських мешканців на роботи до Німеччини відправляли зазвичай за 
допомогою поліцаїв, які здебільшого були місцевими і знали майже все на-
селення свого села. Або ж просто під’їздили до дому й насильно забирали 

когось працездатного з родини. Для того щоб завербовані навіть не думали 
втікати та переховуватися, їх залякували, попереджаючи про неминучість 
покарань. Найчастіше це були погрози про розстріл когось із членів родини. 
В селі Семенівка Криничанського району Дніпропетровщини застосовував-
ся саме такий метод вербування робітників. З села вивезли переважно дівчат: 
«…її і ще декількох дівчат із нашого села насильно забрали з сімей, погрузи-
ли і повезли на станцію Верхівцеве. За спогадами депортованої Замори Ха-
ритини Яківни: «Як зараз пам’ятаю той холодний осінній день, коли увійшли 
до хати і змусили збиратися… Мене і ще декількох односельців посадили 
на підводи і вивезли…». Виходячи з цього, добровольців серед депортова-
них із села Семенівка не було, акції депортації проводилися насильницькими 
методами. В с. Чумаки, с. Диканька, с. Зоря, с. Южне та с. К’амяний Кут 
П’ятихатського району Дніпропетровщини було депортовано –  162 чоловіка 
і також примусово. Війська та поліція оточували вулиці, квартали, будинки, 
базари тощо і затримували всіх придатних для вивезення. Жителів сільських 
місцевостей на роботи до Німеччини відправляли в основному поліцаї, при-
чому, як правило місцеві, котрі знали фактично все населення свого села. 
Колишні остарбайтери у своїх розповідях часто згадують: «поліцай здав…», 
«тут де взявся поліцай, з чорного ходу… находу хватав всіх підряд…». Інко-
ли окупанти вдавалися й до обману. «…Нам сказали –  на жнива. І ото попер-
ли нас, а потом посадили у вагони…», «придлагають нам роботу… і на дру-
гий день, шоб туди явиться до біржі… посадили у вагони» –  розповідають 
колишні остарбайтери.

Колишня остарбайтерка Г. Вільховик розповідає: «..забрали мене в Гер-
манію. Яким способом? Прислали повєстку… і забрали мене» [39, с. 98]. 
Або ж просто під’їжджали додому й насильно забирали когось працездатно-
го з родини. Для того, щоб завербовані навіть не думали втікати та перехову-
ватися, їх залякували, попереджаючи про неминучість покарань. Найчастіше 
це були погрози про розстріл когось із членів родини. Завербована Г. Гай 
зазначає: «Я б могла десь сховатись… так сказали сім’ї будуть розстрілюва-
ти» [24, c. 82–84]. Окрім цього масовими були випадки, коли у сімей втікачів 
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відбирали присадибні ділянки чи худобу. Про це свідчать постанови, нака-
зи, розпорядження, акти органів німецької окупаційної влади. Часто до тих, 
хто ухилявся від від’їзду до Німеччини застосовувалися штрафні санкції та 
арешти.

Загалом, з Дніпропетровської області було вивезено 176303 чолові-
ка [51, с. 153]. Стосовно ж українського населення рейхскомісаріату відсоток 
тих, хто виїхав на працю до Німеччини за власним бажанням, складав від 4% 
до 16% залежно від місцевості [26].

В цілому ж німецькі архівні дані свідчать, що з окупованих територій 
СРСР в рейх було вивезено 4,2 млн. «остарбайтерів», серед яких 69% були 
вихідцями з України. За офіційними радянськими даними кількість україн-
ців становила 2,4 млн. осіб або 48% від загальної кількості робітників, виве-
зених нацистами з окупованих територій Радянського Союзу [9, с. 359]. На 
Нюрнбергському процесі зазначалося, що на роботи до Німеччини було від-
правлено 4978 тис. радянських громадян, в тому числі й з України –  2250 тис. 
чол. [45, с. 228].

Отже, виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що голов-
ною базою постачання робочої сили визначалася саме Україна. Не в змозі 
домогтися поставленої мети мирним шляхом, нацисти вирішили діяти жор-
стокими методами, такими, як облави та погрози [13, с. 68–75]. Саме таким 
методом були депортовані працездатні жителі села Семенівка Криничан-
ського району. та жителі с. Чумаки, с. Диканька, с. Зоря, с. Южне, с. К’амя-
ний Кут П’ятихатського району Дніпропетровщини.

Таким чином, організація депортації населення Дніпропетровщини на 
примусові роботи до Німеччини була тривалим безперервним процесом. 
Якщо спочатку окупаційна влада проводила агітаційну кампанію з метою 
налагодження добровільного від’їзду на роботу до Німеччини, то починаючи 
з весни 1942 р. пропаганду замінили насильницькі способи і методи вивезен-
ня українського населення.

Розділ 3. Становище працюючих селян в умовах окупації 
України

3.1. Форми та методи вилучення сільськогосподарської продукції
Важливим елементом в системі нацистського «нового порядку» була за-

готівельна політика. Саме за рахунок поставок сировини та продовольства 
з окупованих територій Німеччина планувала продовжувати військові дії та 
забезпечити власне населення продуктами харчування. Генеральним інспек-
тором з конфіскацій і вивезення сировини цим же розпорядженням призна-
чався генерал-лейтенант Віттінг [41, с. 249].

Для забезпечення режиму нормального функціонування різних органі-
зацій, установ, управлінських структур, охорона здоров’я та інше, окупа-
ційна влада вибрала фіскальний спосіб наповнення бюджету. Його апарат 
практично залишився від радянської влади. Німецьке командування дало 
розпорядження продовжити дію податкового закону попередньої влади. Так 
на Криворіжжі всі жителі, яким виповнилося 16 років, проходили обов’язко-
ву реєстрацію і отримували тимчасове посвідчення, яке потрібно було мати 
завжди при собі. Такий облік дозволяв легко налічувати і збирати податки. 
Спочатку подушний податок дорівнював 5 крб. в місяць. А пізніше»подуш-
ний податок накладався залежно від річного доходу (у крб.): до 700–50 крб.; 
від 700 до 1000–58; від 1000 до 2000–74,09; 2000–3000–164,11; 3000–4000–
274,13; більше 4 тис. – 404,15» [23, с. 33]. У жовтні 1942 р. ввели цивільний 
податок, яким обкладалися всі чоловіки від 16 до 60 років і жінки від 15 до 
55 років. Розмір його для жителів міста склав 15 крб., для сільських жите-
лів –  10 крб. Від зборів на селі звільнялися певні категорії жителів: інваліди 
І і II групи; пенсіонери, які отримували допомогу від комітету допомоги; 
господарства, де були діти до 7 років при одному працездатному членові 
сім’ї; де були діти до 12 років, залежно від їх кількості –  пільги від 25 до 50%; 
звільнялися від податку господарства непрацездатних, які зазнали втрат 
від військових дій; вчителі, медпрацівники, працівники МТС і волосних 
управ [23, с. 33]. Трудівники і службовці підприємств платили цивільний по-
даток за місцем роботи за себе і своїх утриманців. Кожному платникові від  
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фінвідділу прямувало повідомлення. За прострочення платіжу нараховува-
лась пеня у розмірі 0,2% за кожен день. Величину податку можна було оскар-
жити, подавши заяву у фінвідділ або волосну управу.

На Криворіжжя, як і на всю територію рейхскомісаріату «Україна», німці 
принесли свою педантичність і методи ведення господарства. Вся худоба, 
яка була в населення, бралася на облік. Списки складалися на кожне перше 
число місяця. Туди включалися всі тварини та птиця. Виходячи з реальної 
їх кількості, обчислювався натуральний або грошовий податок для здачі на 
користь нацистської Німеччини. «Була визначена прибутковість (у карбован-
цях): з 1 га зернових і їх групи –  650, картоплі –  1200, городи і баштани –  2760, 
сади –  3500, виноградники –  5500, сінокіс –  400, коноплі –  900» [23, с. 33]. 
Прибутковість голови корови –  690, свині –  380, вівці –  40. Встановлений по-
даток на голову великої рогатої худоби для робітників і службовців –  10 крб., 
всіх інших –  30 крб. Тварини до трьох років від податків звільнялися. В ці-
лому фіскальна система охоплювала всяку діяльність, починаючи з видовищ 
і розваг (10% від вартості квитка) до разового збору за продаж з рук домаш-
ніх речей (1 крб.) [23, с. 33].

Продовольче постачання військ і різних організацій Німеччини залиша-
лося стратегічним завданням окупаційної адміністрації на весь період війни. 
Питанням організації, підготовки до посівної, збору урожаю, його обліку 
і зберіганню, здачі на пункти, ліквідації недоїмок, забою домашніх тварин 
і птиці, лову риби приділялася велика увага з боку німецької і української 
адміністрації. Особливо акцентувалася обов’язкова здача на заготівельні 
пункти сільськогосподарської продукції з метою створення посівних, продо-
вольчих, страхових і фуражних фондів. Волосних старост за їх невиконання 
могли відправити до концтабору [23, с. 33].

Податки, запроваджені гітлерівським урядом в окупованих областях, були 
двох видів: натуральні та грошові. Податкова система була розроблена наци-
стами так, що навіть за умови цілодобової праці, селяни не змогли б вчасно 
сплатити податки. Німецька система оподаткування носила грабіжницький 
характер. Вилучення зерна в рейхскомісаріаті «Україна» відбувалося на двох 

рівнях: перший –  податок за обмолот зерна, другий –  здача окупантам ви-
значеного продовольчого контингенту. Податок за обмолот зерна офіційно 
передбачав, що з того зерна, яке селянин планував молотити, половину він 
повинен був продати гітлерівцям, а з того, що залишилося, ще половину на-
лежало віддати за обмолот. Тобто, врешті-решт, у селянина залишалося лише 
25% врожаю [57]. До того ж кількість зерна, яку селянин мав право змоло-
тити, була чітко визначена. Особливу увагу окупанти приділяли саме вилу-
ченню зернових контингентів у селянства, тому їх розміри були нереально 
великими та постійно збільшувались.

Відповідно до наказу рейхскомісара Е. Коха від 21 лютого 1944 р. запро-
ваджувалися наступні мінімальні норми контингенту на птаство з деякими 
регіональними розходженнями. З 100 дворів селяни мали здати: курей –  400 
штук, гусей –  33–60 штук, качок –  10–33 штук [4, с. 145]. Для виконання 
встановлювався жорсткий термін, якщо ж селянин не вкладався в нього, то 
новий наказ відразу ж збільшував кількість контингенту і попереджав, що 
у випадку невиконання, винні будуть відповідати за законами воєнного часу.

В цілому, можна стверджувати, що буквально все в господарстві селяни-
на оподатковувалося. Також, щоб заохотити селян виконувати контингенти, 
окупаційний уряд оголосив, що здана продукція буде оплачуватися за закупі-
вельними цінами. Так, згідно з розпорядженням господарської інспекції гру-
пи армій Південь від 7 серпня 1941 р., запроваджувалися такі закупівельні 
ціни за кілограм сільськогосподарської продукції: жито –  25 коп., пшениця –  
25–35 коп., гречка –  40 коп., капуста, помідори, огірки –  25 коп., картопля –  
35 коп., яловичина –  1 крб. 70 коп., свинина –  3 крб [4, с. 150].

У системі заходів нацистського «нового порядку» передбачалася також 
виплата селянством податків грошима. Цей процес мав відбуватися за де-
тально розпланованою схемою. Зокрема, в селах податки виплачувалися 
голові сільської управи, який відповідно до планів окупантів повинен був 
мати в своєму підпорядкуванні податкових агентів. Голова сільської управи 
в свою чергу переводив гроші до районної каси, а звідти до урядової каси 
при гебітскомісарі [4, с. 152].
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Зокрема, «Оголошення про податки» вводило такі збори на 1942 р.: 
1. Подушний податок –  100 крб., виплачувався кожним мешканцем села (від 
16 років). 2. Прибутковий податок з сільського господарства. Він передбачав 
виплату громадськими господарствами німецькій державі певного процен-
ту від суми, отриманої за продаж і здачу хліба, сіна, соломи, м’яса, моло-
ка та інших продуктів. 3. Прибутковий податок від виробництва речей та їх 
ремонту. 4. Одноразовий податок, що стягувався на дорожнє будівництво, 
утримання шкіл та ін. 5. Погектарний податок. 6. Податок на засоби пересу-
вання. 7. Податок з худоби. В Дніпропетровській області податки з худоби 
становили: 350 крб. –  з корови, 100 крб. –  зі свині. 8. Податок на собак. Згідно 
з розпорядженням заступника рейхскомісара «України» від 27 січня 1942 р. 
запроваджувався податок на собак –  150 крб. в рік. 9. Податок за звільнення 
(від радянської влади), становив у середньому 50 крб. з двору [4, с. 153–155].

В середньому селяни України виплачували грошима більше 12 видів 
податків [4, с. 153–155]. У табл. 3.1.1. можемо побачити, які види податків 
сплачували жителі Кривого Рогу та Криворізького району в період окупаці 
з 1941–1944рр.

Таблиця 3.1.1. Сальдо Криворізької міської (допоміжної) управи 
в Держбанку

Налоги На 1.01.1943,
крб.

На 1.04.1943,
крб.

На 1.07.1943,
крб.

На1.02.1944,
крб.

Подоходный налог 
с населения 31131 41458 24377 26910

Налог с оборота 3889 1935 4147 3206
Охрана здоровья 6253 32135 33417 34042
Подоходный налог 
с колхозов 3536 1302 1722 35657

Налог на собак 8924 2579 2086 2026
Сельхозналог 964 — — 31830
Налог с евреев 140 — — —
Налог с нетоварных 
операций 700 — 715 1716

Страховые платежи 4560 14720 — 86674

Подоходный налог 
с предприятий 499 — — —

Квартплата 27967 2459 1715 1849
Другие налоги 0,72 1780 6553 1530
Одноразовый налог 1948 225 — 0
3% соцстрах 65211 167394 75220 35043
Текущий счет — 167394 24653 33699
Комитет помощи — 50039 35324 16921

(Таблиця складена за: Мельник А. А. Криворожье: в пламени вой-
ны(1941–1944). –  Кривой Рог: Дионис, 2014. –  С. 34).

Як одну з форм експлуатації та грабунку населення окупанти використову-
вали штрафи. Розміри штрафів у різних регіонах рейхскомісаріату «Україна» 
дещо відрізнялися, але найбільш поширеними були такі: за забій худоби без 
дозволу –  2–5 тис. крб., за невиконання норми здачі молока –  5–10 тис. крб., 
за невиконання норми здачі яєць –  30 крб. за 1 шт., за самовільне викори-
стання тягла –  200 крб., за невихід на роботу –  200–300 крб., за нездачу корів 
для роботи в громадському господарстві –  1 тис. крб., за неякісну роботу –  
500 крб., за неповагу до німецького солдата –  200 крб., за випас корови в за-
бороненому місці –  150 крб., за ламання гілок в лісі –  50–200 крб., за вигулю-
вання собак в лісі –  50 крб. (вперше), 200 крб. (вдруге) [4, с. 158].

Право встановлювати штрафи мали старости громадських господарств, 
сільськогосподарські коменданти, голови районних управ, рейхскомісар. 
Тобто, крім запроваджених для всього рейхскомісаріату, існувала значна 
кількість місцевих штрафів на рівні окремих сільських громад.

Отже, система податків та штрафів, запроваджена нацистами в рейхскомі-
саріаті «Україна», була однією з важливих рис німецького «нового порядку». 
Шляхом введення неймовірних за розмірами натуральних контингентів та 
грошових зборів окупанти планували втілити в життя свою заготівельну по-
літику. Залякування та терор, що зрідка поєднувалися з матеріальним заохо-
ченням, дозволили окупантам значною мірою забезпечити потреби Німеч-
чини в продовольстві за рахунок українського селянства. Так, рейхскомісар 
України гауляйтер Е. Кох в одному з донесень А. Гітлеру зазначав, що з «його 
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українських областей» на кінець червня 1943 р. вивезено більше 3,6 млн. т. 
зерна, 500 тис. т. картоплі, 155 тис. т. цукру, 1 млн. т. бобових, 50 тис. т. масла 
і велика кількість іншої сільськогосподарської продукції [27, с. 158].

3.2. Становище працюючих селян в умовах окупації
Характерною ознакою повсякденного життя більшості українських се-

лян під час окупації була їх обов’язкова тяжка праця: спочатку у збереже-
них окупаційною владою колгоспах та радгоспах, а потім у створених на їх 
базі «громадських господарствах» та «державних господарствах» згідно із 
законом «Про новий аграрний лад» від 15 лютого 1942 р., а також у відро-
джених численних поміщицьких маєтках. Згідно з розпорядженням рейхсмі-
ністра А. Розенберга від 5 серпня 1941 р. про запровадження обов’язку праці 
примусову трудову повинність виконували селяни віком від 15 до 65 ро-
ків [23, c. 34]. Однак на практиці широко використовувалась праця підлітків 
та людей віком понад 65 років. Робочий день на польових роботах тривав 
з 5–6 годин до 6–7 годин вечора. Установлена окупантами норма відробіт-
ку в рейхскомісаріаті «Україна» сягала 22–25 трудоднів на місяць [23, с. 34]. 
Норми трудоднів на рік: чоловікам –  150, жінкам –  100, старим та підліткам –  
30 [23, с. 34]. Робочий день тривав з 5–6-ї години ранку до 6–7-ї, а інколи до 
10-ї години вечора. Передбачалися перерви протягом дня: на сніданок –  пів-
години, на обід –  годину, післяобідня –  15 хвилин [4, с. 169].

Польові роботи виконувалися в основному вручну, без застосування тех-
ніки та механізмів. Певна кількість машин та інвентаря, що була завезена 
з Німеччини в рейхскомісаріат не вплинула позитивним чином на становище 
селянства. В проведенні сільськогосподарських робіт окупанти спирались 
на масштабну експлуатацію селян, шляхом застосування ручної праці, се-
редньовічних знарядь обробки грунту та збору врожаю, силою примушую-
чи полишати рідні місця, щоб компенсувати нестачу робочої сили в інших 
регіонах.

За невихід на роботу, погане ставлення до неї, невиконання норми ви-
робітку, розпоряджень керівників господарств до винних вживалися суво-
рі покарання- шрафи: за перше порушення –  25 крб., друге –  50 крб., тре-

тє – 100 крб. У Полтавській області за невихід на роботу карали кийком або 
штрафом у 1000 крб [41, c. 32–33].

Масовими були випадки, коли за подібні порушення селян жорстоко 
били, спалювали селянські хати, відбирали присадибні ділянки, худобу та 
майно, заточували у в’язниці або відправляли на примусові роботи до табо-
рів та навіть розстрілювали. Так, наприклад, в одному з розвідувальних пові-
домлень, яке надійшло до Українського республіканського штабу партизан-
ського руху, повідомлялося: «Б’ють не лише колгоспників та колгоспниць, 
але й сільських старост, особливо «керівників громадських» господарств. 
Були випадки, коли через зупинку молотарки в умовах зимового морозу та 
заметілі, німці заарештовували всіх бригадирів і керівників колгоспу, били 
їх, а потім відпускали для продовження роботи. Якщо ж справа не покращу-
валася –  знову били» [4, с. 171]. І це при тому, що вони призначалися із числа 
осіб, які прихильно ставилися до окупантів або вже чимось вислужилися 
перед ними.

За свою працю селяни отримували мізерну платню на підставі виробле-
них «трудоднів». Цю систему окупанти запозичили з радянських часів. Пере-
важно це була натуральна оплата зерном, іноді виплачували гроші. У госпо-
дарствах, які не виконували плани поставок сільгосппродукції, часто взагалі 
не платили. У цій ситуації основним джерелом для виживання була приса-
дибна ділянка, з якої годувалася переважна більшість селян, вона ж була 
й основним джерелом для сплати ними численних податків та обов’язкових 
поставок. Знесилені тяжкою роботою в контрольованих окупантами госпо-
дарствах селяни, не маючи вдосталь часу та сил для обробітку присадибних 
ділянок, вимушені були працювати на них у вихідні дні, часто навіть уночі.

Селян примушували брати участь у «добровільних» кампаніях окупаці-
йної влади по збиранню речей і продовольства для вояків вермахту, безко-
штовно виконувати числені обов’язкові роботи по ремонту та розчищенню 
доріг, перевезенню вантажів, заготівлі дров [20, c. 155]. Надзвичайно поши-
реними були фізичні покарання за будь-які відхилення в роботі. Офіційно 
узаконене німецьким командуванням число ударів різками за небажання 
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працювати –  від 25 до 30. Якщо ж невихід на роботу був масовим, то селян 
поголовно шмагали батогами або страчували [20, с. 167].

З метою заохотити українське селянство працювати в економічних ін-
тересах рейху, окупаційна влада водночас розробила систему оплати праці. 
Як, і за радянської влади, селяни отримували платню на основі вироблених 
трудоднів. Переважно це була натуральна оплата збіжжям, але траплялися 
й випадки оплати грошима. Щоб зрозуміти сподівання селянства доціль-
но знову ж звернутися до директив, призначених для преси та пропаганди 
в рейхскомісаріаті «Україна». Відповідно до документа передбачалася опла-
та робочого дня селянина в середньому 2 крб. та 3 кг. Зерна [20, с. 183].

Оплата праці сільськогосподарських спеціалістів та керівників гос-
подарств порівняно до простих общинників була значно вищою. Згід-
но з німецьким проектом встановлення заробітної плати в державних 
господарствах Дніпропетровської області передбачалося виплачувати: 
директору –  950–1200 крб., старшим агрономам –  950–1100 крб., стар-
шим зоотехнікам, механікам та ветлікарям –  900–1000 крб., агрономам, 
зоотехнікам –  700–800 крб [54, с. 51].

Намагаючись залучити на свою сторону селянство, окупанти спробували 
створити на селі враження певної соціальної допомоги інвалідам, сиротам, 
вдовам та деяким іншим категоріям громадян. Основні соціальні виплати оку-
панти переклали на органи місцевої української адміністрації та їх бюджети, 
здійснюючи таким чином самофінансування соціальної сфери за рахунок по-
неволеного народу. В регіонах створювались «товариства взаємодопомоги» 
(місцеві комітети самодопомоги –  МКС) на зразок ліквідованого «Червоного 
Хреста». Це були громадські організації й існували за рахунок добровіль-
них внесків, розмір внесків членів комітетів був різним залежно від регіону. 
У Дніпропетровську, наприклад, становив 10 крб. щомісячно [54, с. 45].

Відділ соціального забезпечення Дніпропетровської управи (попередник 
МКС) –  з початку німецької окупації розгорнув активну роботу в ділянці до-
помоги тим, хто її особливо потребував. Насамперед була проведена реєстра-
ція пенсіонерів всіх категорій для подальшої виплати пенсій: «інвалідів від 

загальних захворювань та трудових калік», «пенсіонерів по старості», «пен-
сіонерів за вислугу років», «родин померлих працівників», «інших, в тому 
числі і інвалідів дитинства», «пенсіонерів війни 1914–1917 рр.», «пенсіо-
нерів громадянської війни 1918–1921 рр». Переатестація проводилася в два 
етапи: до 26 січня 1942 р. і з 26 січня 1942 р. до 15 березня 1942 р. Населення 
спочатку поставилося до ініціативи з недовірою. До 26 січня 1942 р. у Дні-
пропетровську зареєстровалося 7711 пенсіонерів усіх категорій, і їм було 
призначено пенсій на загальну суму 849 тис. 985 крб. 93 коп. місячно. Серед 
зареєстрованих пенсіонерів 1084 чол. (14%) продовжували працювати. На-
прикінці січня 1942 р. зареєструвалися ще 376 пенсіонерів, загальна сума 
пенсій яких становила 36 тис. 616 крб. на місяць. З них працювали тільки 
28 пенсіонерів [54, с. 50].

Середня місячна пенсія інвалідів загальних захворювань і пра ці стано-
вила близько 107 крб., пенсіонерів за старістю –  до 152 крб., пенсіонерів за 
вислугу років –  до 126 крб., інвалідів дитинства –  11 крб. Рідні померлих 
працівників щомісячно отримували від від ділу соціального забезпечення по 
67 крб., пенсіонери 1-ої світової війни –  по 31 крб., пенсіонери громадян-
ської війни –  по 47 крб. 50 коп, пенсіонери війни з Фінляндією, яких було 
зареєстровано всього 2 особи –  по 264 крб. [54, с. 50].

Зрозуміло, що за умов війни це були мізерні гроші, але більша частина 
населення і таких не мала. До того ж не всі мали змогу працювати, й тому 
час від часу зверталися по допомогу до відділу соціального забезпечення, 
а потім і до комітету самодопомоги. 29 жовтня 1941 р. у Дніпропетровську за 
«одноразовою» допомогою звернулося 3488 громадян. Позитивно була вирі-
шена 1491 справа. Тільки за один день, 29 жовтня 1941 р., відділ соціального 
забезпечення нагодував 405 чол., видав грошової допомоги 90 чол., розгля-
нув 75 справ [54, с. 51].

Дніпропетровський міський комітет самодопомоги функціону вав під 
контролем міської управи, звітував перед нею, але був звільнений від по-
датків та орендної плати на користь міста. До правління комітету входили 
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голова, заступник, скарбник, 3 члени, кандидати, секретар. Адміністратив-
но-управлінський апарат налічував 134 особи [54, с. 51].

Підводячи підсумки, зазначаємо, що важливими елементами в систе-
мі окупаційних заходів були такі, як використання в економіці рейху люд-
ського потенціалу загарбаних територій та вилучення сільськогосподарської 
продукції.

Наступна складова «нового порядку» –  заготівельна політика нацистсько-
го уряду. Найбільш характерною для окупантів була пряма конфіскація сіль-
ськогосподарських продуктів, але, прагнучи надати заготівельній політиці 
законного вигляду, німецький уряд впроваджував у життя й форми пограбун-
ку, офіційно затверджені рейхом. Саме шляхом проголошення неймовірних 
за розмірами контингентів та грошових зборів окупанти планували повністю 
реалізувати свої плани.

Також слід сказати, що від радянської господарської системи окупанти 
залишили те, що найбільше відповідало їхнім інтересам, а саме форму орга-
нізації роботи та оплату праці. Проте німецьке керівництво усвідомлювало, 
що досягти функціонування аграрного сектору в інтересах рейху, повністю 
ігноруючи інтереси селян, не вдасться. Тому розглядалася система психоло-
гічного та матеріального заохочення селянства. Цей аспект аграрної політи-
ки носив пропагандистський характер і мав на меті збільшити виробничу 
активність селян.

Висновки
• Ще до окупації території України нацистським урядом була зазделегідь 

розроблена економічна політика у сфері сільського господарства. Згідно 
з нею, Україні в системі «нового порядку» відводилася роль аграрно-си-
ровинного додатку та джерела дешевої робочої сили.

• Аграрна політика протягом початкового періоду (від початку окупації до 
1942 р.) характеризувалася масштабним пограбуванням селянства.

• Німецьке керівництво, враховуючи, що створений більшовиками кол-
госпний лад забезпечував вищий порівняно з індивідуальними формами 
господарювання рівень експлуатації селянства, не планувало ліквідації 

колгоспного ладу. За відсутності на селі техніки, тяглової худоби більшої 
ефективності від посиленої експлуатації селян можна було досягти в ор-
ганізованій сільській громаді. Врахувавши ці чинники, нацисти прийняли 
рішення про збереження колгоспної організації сільськогосподарського 
виробництва.

• Затяжний характер війни та потреба рейху в сільськогосподарській про-
дукції, зумовили внесення коректив до директив по здійсненню аграрної 
політики на окупованих територіях. Відповідно до аграрного закону мі-
ністерства окупованих східних територій від 15 лютого 1942 р., реоргані-
зацію сільськогосподарського устрою планувалося здійснити трьома ета-
пами: громадські господарства, землеробські товариства (хліборобські 
спілки) та індивідуальні господарства.

• Створення громадських господарств було завершено до липня 1942 р. 
і вони містили в собі всі риси колгоспного господарювання. Формуван-
ня землеробських товариств відбувалось повільно. До травня 1943 р. – 
12,1% [50, с. 38–39]. Третій етап реформи, створення індивідуальних гос-
подарств, відкладався на невизначений термін.

• У спланованій системі вивезення населення рейхскомісаріату «Україна» на 
роботи до Німеччини окреслюються два періоди. Протягом 1941 –  поч. 
1942 рр. нацисти планували досягти виконання запланованих норм шля-
хом добровільного набору, то з 1942 р. – 1944 р. цей процес здійснювався 
силовими методами. За офіційними радянськими даними кількість виве-
зених українців становила 2,4 млн. чол., або 48% від загальної кількості 
робітників, вивезених нацистами з окупованої території Радянського Со-
юзу [9, с. 359]. Вивезено людей на роботи з Дніпропетровської області –  
176,3 тис.чол [51, с. 153].

• Одним із найважливіших елементів в комплексі економічних окупаційних 
заходів була заготівельна політика нацистського уряду. Впродовж реалі-
зації ідеї перетворення України в аграрно-сировинну базу поєднувалися 
неорганізовані та офіційно затверджені методи вилучення сільськогоспо-
дарських продуктів, що пояснюється прагненням надати заготівельній 
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політиці враження законності. Саме такою формою була система податків 
та штрафів. Сталих норм, як натуральних (контингентів), так і грошових 
податків, не існувало, протягом усього періоду окупації простежується 
зміна їх розмірів у напрямку зростання.

• Від радянської господарської системи зберігалися ті риси, що відповідали 
інтересам окупаційної влади, зокрема форма організації сільськогоспо-
дарської роботи у вигляді трудоднів та оплата праці на їх основі. В ре-
альному житті залучення селянства рейхскомісаріату «Україна» до праці 
відбувалося майже виключно примусово, на основі трудової повинності, 
за дуже малу грошову винагороду, мізерний продуктовий пайок, а часом 
і безплатно.

• Соціальна політика нацистського уряду, з притаманним їй поєднанням 
трудової експлуатації з комплексом різних методів заохочення, сприяла 
частковій реалізації аграрної політики. За допомогою «соціального мане-
врування» та жорстоких репресивних заходів військовій та цивільній оку-
паційній адміністрації вдалося використати більшість селянства України, 
як робочу силу, примусивши її працювати на потреби нацистського рейху.
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Бараненко Микита

Благодійність в освіті як модель поведінки 
(на прикладі Маріїнської гімназії міста Катеринослава)

Вступ
Актуальність роботи. Традиція благодійності, яка протягом століть була 

важливою складовою суспільного життя на українських землях, сьогодні 
є актуальною як у науковому плані, так і в практичному застосуванні, що 
спонукає постійно звертатися до її історичного досвіду. Серед благодійних 
організацій в Україні наприкінці ХІХ ст. –  на початку XX ст. були представ-
лені громадські, земські, приватні, церковні, національні. Зберігаючи загаль-
ну філософію філантропії, вони мали певні регіональні, національні та кон-
фесійні відмінності.

Ліберально-демократичні реформи російського уряду Олександра II 
спричинили небувалий економічний вибух, який особливо позначився у пів-
денноукраїнському регіоні. Нові умови життя вимагали передусім змін 
у сфері освіти, оскільки виникла потреба у збільшенні кількості освіченого 
люду, які б володіли якісно новими уміннями. Тож необхідні були місцеві 
ініціативи прогресивних людей, які гостро відчували такі потреби. У дру-
гій половині XIX ст. традиції благодійництва у Російській імперії набувають 
просвітницької спрямованості, які створюють нові моделі поведінки для лю-
дей різних соціальних верств.

Дослідження історії виникнення і діяльності благодійних установ, які 
сприяли розвитку освіти наприкінці XIX –  на початку XX ст., науковий 
аналіз їхньої діяльності практично тільки починається. За радянських ча-
сів такі питання практично не досліджувалися, оскільки переважала думка 
«про антинародну сутність усіх політичних систем досоціалістичного періо-
ду» [9, с. 42]. Сучасні українські вчені приділяють цьому питанню значно 
більше уваги, особливо у працях, що присвячені розвитку української інтелі-
генції, суспільно-політичним рухам серед студентства.

Так, у працях О. О. Рафальського і Є. П. Степанович поряд з характеристи-
кою матеріального становища студентства дається перелік земляцтв і това-
риств допомоги учням вищих шкіл Києва, Харкова, Катеринослава [33; 34]. 
Предметом уваги ряду авторів наукових робіт 1990-х рр. стали кола інтелі-
генції, об’єднані у різноманітні добровільні спілки, у тому числі й благодійні 
(О. В. Балицька, С. П. Назимко, М. Ю. Пашков, Н. А. Шип) [3 18; 31; 40].

Лише останніми роками спостерігається значний інтерес науковців до 
цього питання, що обумовлено як суспільно-політичним запитом, так і роз-
витком української історичної науки, яка вийшла на новий етап розвитку 
й почала цікавитися питаннями мікроісторії, повсякдення соціальних верств, 
які раніше були досліджені мало, але які могли дозволити собі займатися 
благодійництвом через свій соціальний та матеріальний статус. Йдеться пе-
редусім про дослідження історії катеринославської еліти, а саме дворянства 
і купецтва.

Крім того, наукові дослідження в цій сфері вийшли на новий етап розвит-
ку, вдало поєднавшись з етнологією та краєзнавством. Тож в останні роки 
з’явились публікації Гузенко Ю. І., присвячені діяльності різних благодійних 
установ Південної України кінця ХІХ –  початку ХХ ст., у яких значне міс-
це відводиться благодійним установам в освіті Миколаєва, Херсона, Одеси 
тощо [7; 8; 9; 10; 11].

Історики стали вивчати різні аспекти благодійної діяльності, особливо 
акцентуючи увагу на питаннях допомоги закладам освіти [18; 19]. Окремі 
дослідження присвячені розвитку традицій меценатства і благодійництва 
в Російській імперії, в яких виділяються етапи розвитку з акцентом на пе-
ріоді другої половини XIX –  початку XX ст. як «золотої епохи» благодій-
ництва [14; 32; 36]. Саме у цей час масово виникають благодійницькі органі-
зації, які передусім були зацікавлені у розвитку закладів освіти.

Особливо інтенсивно благодійницькі організації у другій половині XIX ст. 
стали з’являтися у південноукраїнському краї, який у цей час переживав пе-
ріод небувалого економічного розвитку. Діячі місцевого дворянства, буржуазії 
як ніхто інший відчували потребу в розвитку освітніх закладів і скеровували  
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свої зусилля на благодійництві у цій сфері. Практично у кожному місті Пів-
денної України виникали навчальні заклади, довкола яких зосереджували-
ся небайдужі у розвитку краю громадяни і перетворювали такий заклад на 
центр розвитку культури, суспільно-політичного життя. У Катеринославі та-
ким закладом стала Маріїнська жіноча гімназія, відкрита завдяки зусиллям 
місцевого дворянства, швидко зібравши довкола себе найкращі інтелекту-
альні і адміністративні сили міста, які саме через благодійницьку діяльність 
зуміли перетворити цей навчальний заклад на потужний освітній осередок.

Мета роботи –  на прикладі Маріїнської гімназії м. Катеринослава до-
слідити благодійницьку діяльність установ і приватних осіб у сфері освіти 
у другій половині XIX –  на початку XX ст. для відновлення традицій благо-
дійництва в Україні на засадах законності, гуманності, гласності, добровіль-
ності та самоврядування.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
– проаналізувати традиції благодійництва на українських землях;
– показати особливості розвитку благодійницьких установ Російської ім-

перії у другій половині XIX –  на початку XX ст.;
– на прикладі Маріїнської гімназії м. Катеринослава розглянути благодій-

ницькі зусилля мешканців міста.
Об’єктом даного дослідження є благодійницька діяльність різних верств 

населення у сфері освіти південноукраїнського краю у другій половині 
XIX –  на початку XX ст.

Предметом даного дослідження є діяльність благодійних установ та при-
ватних осіб у сфері освіти (на прикладі Маріїнської гімназії м. Катеринослава).

Джерельною основою даної роботи стали численні звіти Піклувальної 
ради і Товариства допомоги бідним ученицям, які щорічно друкувалися на-
прикінці XIX –  на початку XX ст. [20–29], а також численні спогади про 
активних діячів Маріїнської гімназії, особливо її першу керівницю О. Я. Рин-
довську [1; 2; 5; 6; 38] та які збереглися у Дніпропетровському національному 
історичному музеї ім. Д. І. Яворницького, у бібліотеках міста та КЗО «НВК 

№ 33 «Маріїнська багатопрофільна гімназія –  загальноосвітній навчальний 
заклад I ступеня» Дніпропетровської міської ради до сьогодні.

Методи дослідження. При виконанні роботи використовувались такі уні-
версальні наукові методологічні принципи як об’єктивність, науковість та іс-
торизм. Також застосовувались конкретно-історичні методи пізнання, а саме: 
історико-генетичний, історико-хронологічний, теоретико-порівняльний.

Наукова новизна. Наукова новизна одержаних результатів полягає в комп-
лексному дослідженні діяльності благодійних установ та приватних осіб 
у сфері освіти (на прикладі Маріїнської гімназії міста Катеринослава) на 
основі аналізу Звітів Піклувальної ради і Товариства допомоги бідним уче-
ницям, які датуються XIX–XX ст., що дозволило визначити благодійництво 
у сфері освіти як взірець громадської поведінки найбільш прогресивних про-
шарків суспільства, що стало рушійною силою суспільного розвитку.

Розділ 1. Благодійність в освіті: традиції розвитку, моделі 
поведінки

Прояви благодійності на теренах Україні існували здавна, поступово пе-
реростаючи у сталі традиції, що жили століттями й переходили з покоління 
в покоління як найкращі здобутки людства. Благодійність від початку мала 
вигляд неформальної взаємодопомоги у спільнотах, які стихійно створю-
валися через необхідність людей кооперуватися щоб вижити. Добровільна 
форма співпраці породжувала деякі первісні фандрайзингові принципи: тур-
бота про інших, взаємовиручка, обмін ресурсами в натуральній формі тощо.

За часів Київської Русі благодійність проявляється як соціальне явище. 
Найпоширенішою формою благодійності в ті часи була князівська добро-
чинність. Благодійність князів здійснювалась через роздачу милостині, хар-
чування на княжому дворі, розвезення продуктів по місту для нужденних, 
хворих, одиноких, підтримку церков, розвиток освіти та культури тощо. По-
ширенню благодійності сприяло у 988 р. хрещення Русі. Першим проявом 
благодійності як державного обов’язку, окрім пожертв окремих заможних 
осіб, вважається визначення Статутом 996 р. князем Володимиром Великим 
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десятини на утримання монастирів, церков, богодільнь і лікарень та спору-
дження Десятинної церкви і церкви Святого Василя, духовенство яких зо-
бов’язувалося займатися громадським піклуванням. Ярослав Мудрий засно-
вував школи, бібліотеки (за свідченнями істориків мав одну з найбільших 
бібліотек у світі) та опікувався ними. Традиції підтримання населення через 
церкви та поширення освіти продовжували і галицько-волинські та поль-
сько-литовські князі.

З часу свого виникнення благодійність розвивалася з релігійних мотивів 
та під впливом церкви. Стародавня благодійність мала дві форми: парафі-
яльна й особиста. Парафіяльна локалізувалась у межах парафії, центром якої 
були місцева церква чи монастир. Вони ставали як об’єктами, так і суб’єкта-
ми благодійної діяльності, одержуючи допомогу для забезпечення власних 
потреб і пожертви для підтримки нужденних [36, с. 34].

Нового звучання набуває благодійність на українських землях з кінця 
XVI ст., коли з метою підтримки своєї віри і відповідно православної цер-
кви українські міщани стали на допомогу духовенству, утворивши об’єд-
нання православних міщан. Перше Львівське Успенське братство виникло 
у 1586 р. з метою передусім створити школу для дітей православних міщан 
на належному рівні. З часом Львівське Успенське братство стало центром на-
ціонально-культурного і релігійного життя. Інші братства, що стали швидко 
виникати у різних містах, стали складовою українського національно-куль-
турного відродження, з часом набувши значно більших рис ніж просто освіт-
ні та релігійні установи. До їхньої діяльності долучилися найвідоміші особи 
з-поміж православних князів, міщан, шляхти.

У цей час набуває широкого розвитку форма благодійності приватних 
осіб –  меценатство. У XVI ст. найвідоміші своєю меценатською діяльніс-
тю –  рід Острозьких (Костянтин Іванович Острозький та його молодший син 
Костянтин (Василь)), коштом яких збудовано значну кількість церков і мо-
настирів, але найбільш знаковим стало відкриття Острозької греко-слов’я-
но-латинської школи у 1576 р., яка швидко набула статусу академії. Остроз-

ька друкарня подарувала світу багато цінних видань, передусім знамениту 
Острозьку Біблію 1581 р. [19]

Українським меценатом та благодійником був випускник Острозької ака-
демії Петро Конашевич-Сагайдачний, один із активних діячів Київського 
Богоявленського братства, на базі якого постала Київська колегія (пізніше 
у 1701 р. перетворилася на Києво-Могилянську академію). Він сприяв від-
новленню шкіл, монастирів, церков та робив значні пожертви в ці заклади.

Поряд із переліченими іменами варто зазначити імена Петра Могили, Іва-
на Мазепи, родини Розумовських та багатьох інших представників україн-
ської козацької старшини, які сприяли розвитку освіти та культури.

Розвиток благодійності у сферах культури та освіти не лише «за покли-
ком душі», а й для популяризації власної персони у суспільстві відбувся 
у другій половині XVIII–XIX ст. Від другої половини XIX ст. розпочинаєть-
ся період, який вважається «золотою добою» українського благодійництва 
через значну кількість меценатів [14; 32]. Це було спричинено активізацією 
суспільно-культурної діяльності через соціально-економічні перетворення: 
відміну кріпацтва, розвиток ринкових відносин та підприємництва, що ста-
ло свідченням зародження підвалин громадянського суспільства. Благодій-
ники вкладали значні кошти в освіту, науку, мистецтво, живопис, збирали 
власні колекції, проводили виставки. Класичним прикладом такої діяльності 
є постать Григорія Галагана. Він відкрив у Прилуцькому повіті Сокиринське 
ощадно-позичкове товариство; у 1876 р. склав детальний план початкового 
навчання, який був цілком прийнятий земством і завдяки якому Прилуцький 
повіт за кількістю учнів займав в 1870–1880-х рр. перше місце в Полтавській 
губернії; пожертвував садибу в с. Дігтярі для побудови ремісничого училища 
на 100 чоловік за відділами: столярно-токарним, ковальським, слюсарним 
і модельно-ливарних. У пам’ять померлого сина Павла відкрив колегію Пав-
ла Галагана у Києві (1871 р.) [4].

У цей період були створені перші благодійні організації. Діячі В. Діду-
шицький, А. Потоцький, Л. Сапєга в 1870–1880-х рр. у Львові заснували 
доброчинну організацію ім. К. Шайнохи з метою допомоги науковцям та  
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літераторам. У цей час при товаристві святої Терези створювались добро-
чинні заклади: жіночий виправний дім (заснований у 1850 р.), швацьку 
майстерню, школу-інтернат для дівчат (1858 р.), шпиталь для бідних дітей 
Св. Софії (1860–1878 рр.).

Благодійники даного періоду активно допомагали школам, лікарням, пі-
клувалися про жебраків, покинутих дітей, безпритульних, глухонімих, лю-
дей похилого віку, хворих. Здійснювалися численні пожертви закладам осві-
ти через духовні заповіти, стипендіальні фонди, благодійні організації та 
земства. Отже, певний дух благодійництва охопив різні верстви суспільства 
у різних європейських країнах, став своєрідною модою, моделлю поведін-
ки, стимули яких пояснюються багатьма причинами. Однак передусім поява 
достатньо чисельної мережі благодійницьких установ з середини XIX ст. як 
у Російській, так й в Австро-угорській імперіях пов’язані передусім із со-
ціально-економічними змінами, розвитком економіки, а відтак і потребами 
у нових освітніх закладах. У Російській імперії це стало можливим у зв’яз-
ку з відносною лібералізацією суспільно-політичного життя внаслідок лібе-
рально-демократичних реформ Олександра II.

У середині ХІХ ст. стара система благодійної допомоги в процесі розвит-
ку суспільних відносин почала набувати нових форм, більш пристосованих 
до потреб громадського благоустрою. З’явилася необхідність в управлінні 
благодійними інституціями з боку держави [14; 36, с. 134].

Розвиток благодійності як соціального явища у другій половині ХІХ –  на 
початку ХХ ст. визначався соціально-економічними, релігійними та полі-
тичними чинниками. Економічні реформи позитивно вплинули на станови-
ще промисловців і купців, дали змогу сформувати капітал, що пізніше став 
джерелом благодійних внесків. Зміни політичної ситуації у другій половині 
ХІХ ст. і, як наслідок, спрощення процесу створення, реєстрації та контролю 
за діяльністю благодійних об’єднань призвели до різкого збільшення їхньої 
кількості. Досить важливою була й суб’єктивна передумова розвитку бла-
годійної діяльності, пов’язана з особистісною характеристикою тогочасних 
підприємців, що визначили напрями й розміри надання допомоги.

З боку державних установ згода на створення благодійних інститутів по-
яснюється усвідомленням неможливості розв’язати соціальні проблеми за 
рахунок казни. Також держава мала на меті від ідей конфронтації та руйнації 
повернути освічені класи до ідей суспільного миру.

Учений-історик А. Нарадько дійшов висновку, що благодійність того пе-
ріоду була не лише засобом допомоги, а й давала можливість посісти чільне 
місце в суспільстві, бо всіляко заохочувалася державою [19; 62]. За надання 
такої допомоги офіційна влада встановлювала певні винагороди: чини, орде-
ни, почесне громадянство, аж до надання спадкового дворянства. Тому, хто 
зобов’язувався щорічно вносити пожертвування на користь медичних або 
навчальних закладів, присвоювали звання почесного попечителя. На тих, хто 
працював у громадських і приватних благодійних закладах, поширювалися 
права державного службовця, що сприяло підвищенню їхнього статусу та 
залученню до цих установ кваліфікованих фахівців [36, с. 36].

На середину ХІХ ст. цілком сформувалася структура форм благодійної 
діяльності: державні благодійні товариства (зокрема, товариства, засновані 
членами імператорської родини), громадські благодійні товариства, установи 
та організації. А також існувала приватна, особиста й станова доброчинність.

Першими державними органами, що опікувалися справами благодійнос-
ті на загальнодержавному рівні, стали накази громадської опіки. Вони були 
створені царським указом від 7 листопада 1775 р. й проіснували до створен-
ня земств [4].

Згідно з адміністративною реформою Катерини ІІ у 1785 р. для підви-
щення самодіяльної активності громадськості запровадили «Міське поло-
ження», за яким створювалися розряди: дворяни, духовенство, купці, міща-
ни та селяни. Цей поділ на багато років визначив засоби надання допомоги 
та сприяв розвитку станової благодійності. Станові пожертвування навряд 
чи можна назвати цілком добровільними, бо всі представники певного стану 
мусили виконувати постанови, ухвалені керівництвом на станових зібраннях 
з питань надання благодійної допомоги. Часто станові пожертвування (втім, 
як і персональні) надавалися у зв’язку з якоюсь важливою подією в житті 
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країни або царської сім’ї. Статут про громадське піклування 1857 р., який 
служив основою законодавства про благодійництво аж до початку XX ст., 
проголошував принцип станової допомоги, яка надавалася в рамках свого ж 
стану. Тому благодійні організації здебільшого перебували під юрисдикцією 
станових товариств: дворянського, купецького, міщанського, ремісничого.

Станова благодійність як явище, характерне для суспільства наприкінці 
ХVІІІ –  початку ХІХ ст., згодом поступово втрачало свої позиції на користь 
інших форм, але продовжувала існувати до початку ХХ ст.

Однією з найпоширеніших правових форм благодійних об’єднань були 
благодійні товариства. Значної активності вони досягли середини ХІХ –  по-
чатку ХХ ст. Благодійні товариства створювали як держава, так і приватні 
особи. Вони існували на членські внески, пожертвування, кошти від прове-
дення лотерей, гулянь, концертів, лекцій тощо. Державні благодійні органі-
зації мали додаткові надходження з казни.

До середини XIX ст. організована благодійність розвивалася в основно-
му в рамках товариств, які перебували під піклуванням царських осіб. Від-
криття нових установ вимагало дозволу самого імператора, було пов’язано 
зі складною системою реєстрації, а в окремі періоди навіть заборонялося. 
Не дивно, що за весь час правління Миколи I право на законне існування 
отримали тільки 25 товариств [4]. Сформований у першій половині ХІХ ст. 
російський інститут організованої благодійності мав свої характерні особли-
вості. Організована добродійність розвивалася зверху, як філантропічна іні-
ціатива царської сім’ї, спонукала своїм прикладом до цієї діяльності еліту су-
спільства. Вона отримала нормативно-правову базу і державне регулювання, 
в тому числі контроль. Отже, особливості суспільно-політичного устрою Ро-
сійської імперії, традиційний контроль і втручання у всі сфери життя з боку 
держави поклали свій відбиток і на таку здавалося б доброчинну особисту 
справу як благодійність.

Процедура створення нового благодійного товариства була досить склад-
ною. Проект статуту товариства та прохання про дозвіл розпочати діяльність 
передавалися від нижчих ланок державного управління до вищих і затвер-

джувалися імператором. Благодійна організація могла розпочати свою діяль-
ність лише в разі повної забезпеченості коштами. Тому в першій половині 
XIX ст. благодійних установ було надто мало.

Новий етап розвитку благодійності починається в 60–70-х рр. XIX ст. Лі-
бералізація суспільних відносин у ході реформ Олександра II знайшла кон-
кретне вираження у зміні нормативно-правової бази благодійності. Зокрема 
процедуру затвердження нових благодійних організацій дещо спростили.

Так у 1862 р. був прийнятий спеціальний акт, який змінює порядок реє-
страції «товариств для взаємної допомоги або з іншою благодійною метою». 
Замість найвищого дозволу для реєстрації благодійних організацій відте-
пер стало досить «угоди з підлеглими відомствами, міністром внутрішніх 
справ». Міністерству внутрішніх справ дозволили затверджувати статути 
благодійних спілок. Наступного року право дозволу на створення наукових 
товариств було надано Міністерству освіти. З цього часу відзначається зна-
чне зростання числа благодійних установ, і до 1890 р. створюється ще близь-
ко 2000 організацій [14].

Збільшення громадської активності сприяло спрощенню процедури реє-
страції благодійних товариств. Зрештою в 1911 р. право затверджувати ста-
тути благодійних об’єднань отримали місцеві губернатори [17, с. 102].

Благодійні товариства, як і інші благодійні об’єднання, були не лише 
суб’єктом, а й об’єктом благодійності, тобто організаціями, що надавали та 
одержували різноманітну допомогу. Засоби існування благодійних товариств 
становили джерела, зазначені в їхніх статутах: членські внески, пожертву-
вання, відсотки з недоторканних капіталів і прибутки від різноманітних ак-
цій, які проводили члени товариств для збирання коштів.

4 березня 1906 р. були прийняті «Тимчасові правила про товариства і спіл-
ки», що стали основним законодавчим актом, які регулювали порядок ство-
рення й діяльності благодійних організацій аж до революції 1917 р. У них, 
зокрема, містилися тлумачення понять благодійного товариства і спілки, 
встановлювався порядок їх створення, реєстрації і припинення діяльності. 
Товариство визначалось як «об’єднання декількох осіб, котрі, не ставлячи 
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завданням одержання для себе прибутку від ведення якогось підприємни-
цтва, обрали предметом своєї сукупної діяльності певну мету» (тобто бла-
годійну), а спілка –  як «об’єднання двох чи декількох таких товариств». Рі-
шення про припинення діяльності товариства приймалося губернською або 
міською присутністю з ініціативи губернатора або градоначальника [4].

Значну роль у створення благодійних установ у сфері освіти в Російській 
імперії від самого початку відіграли установи, що були створені представ-
никами царської родини. Зрозуміло, що питання освіти у такій державі як 
російська не могли бути випущені з-під контролю, знаходилися під прискі-
пливим наглядом відповідних установ.

У 1796 р. імператриця Марія Федорівна приймає на себе піклування над 
Виховним товариством шляхетних панянок і міщанським його відділенням, 
що поклало основу Відомству, назване її ім’ям. За наступні десять років Ма-
рія Федорівна відкриває на свої кошти жіночі училища Ордена Св. Катерини, 
Павлівську лікарню, виховний будинок в Гатчині, «вдовині хати» –  богоділь-
ні для бідних вдів військових і цивільних службовців, Павлівське училище 
для глухонімих дітей, у 1817 р. під заступництво імператриці переходить 
Харківський інститут шляхетних дівиць. В основі економічної діяльності Ві-
домства казенні субсидії становили 15–20%, ще стільки ж дані владою в яко-
сті привілеїв збори з гральних карт і веселощів, а інші 60–70% давали пожер-
тви, плата за піклування і інші джерела. Отже, державне втручання помітне 
від самого початку, а відтак для більшості громадян, що були пов’язані адмі-
ністративними зобов’язаннями це стало практично обов’язковим прикладом 
для наслідування. Більшість російського чиновництва швидко включається 
у роботу благодійницьких організацій [36, с. 136].

У 1854 р. всі добродійні установи, які перебувають під заступництвом ім-
ператриці, об’єдналися у Відомство установ імператриці Марії Олександрів-
ни. Основними напрямками діяльності Відомства були піклування немов-
лят (у тому числі організація ясел) і дітей у дитячих притулках; піклування 
престарілих; піклування сліпих і глухонімих; піклування установ жіночого 
виховання і освіти; піклування установ лікарсько-медичної допомоги і т. п.

За часів правління Олександра I благодійність у сфері освіти стала коор-
динуватися Міністерством народної освіти, що було засноване 1802 р. З’яви-
лося «Императорское человеколюбивое общество», у піклуванні якого зна-
ходилися дешеві квартири, будинки опіки тощо. Багатьом діячам товариства 
імператор надавав державні відзнаки.

У другій половині XIX ст. стала з’являтися земська благодійність. На 
1890 р. земства витрачали на неї 10% свого бюджету, а в цілому по Росій-
ській імперії –  3 млн. руб. на рік. Вони створювали передусім професійні 
школи. На кінець XIX ст. благодійність у Росії стала настільки масштабним 
явищем, що у 1892 р. була створена спеціальна комісія, яка контролювала 
законодавчі, фінансові і навіть станові аспекти благодійності. Результатом 
її роботи можна вважати забезпечення відносної прозорості благодійництва 
у Росії, відкритості і доступності всієї інформації (навіть фінансової) для 
всіх верств суспільства. З кінця XIX ст. створюється громадський контроль 
над благодійництвом, результатом було зростання довіри, а відтак –  і збіль-
шення кількості благодійників [14].

Таким чином, з середини другої половини XIX ст. у Російській імперії 
розпочався період інтенсивного розвитку благодійницьких установ у всіх 
сферах, але найбільше в освіті. Це було обумовлене передусім лібералізаці-
єю суспільно-політичного життя в країні, значним соціально-економічним 
розвитком, а відтак –  потребою у нових професійних кадрах і нових більш 
освічених громадянах. Держава, від початку, створюючи прецеденти благо-
дійницької діяльності на рівні імператорської родини і таким чином контро-
люючи її, з часом стала сприяти умовам для щирої благодійницької діяль-
ності, заохочувати різні верстви суспільства. Потреба у виникненні нових 
навчальних закладів була особливо помітна у південноукраїнських регіонах, 
які у другій половині XIX ст. переживали небувалий економічний розвиток, 
а відтак й докорінну зміну життя різних верств суспільства.
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Розділ 2. Маріїнська гімназія Катеринослава: традиції 
благодійництва і доброчинності

Благодійництво в царині освіті цікаво прослідкувати на рівні регіональ-
них навчальних закладів, які у другій половині XIX ст. масово виникають 
у південноукраїнських містах внаслідок лібералізації суспільно-політичного 
життя після реформ уряду Олександра II. Такі конкретні приклади можуть 
слугувати вдалим підтвердженням або, навпаки, спростуванням загальних 
висновків, наситити повсякденним різноманіттям і створити каркас для 
створення цілісної картини минулого. У житті кожного провінційного міста 
як правило з’являвся один (або рідше кілька) освітній центр, довкола яко-
го об’єднувались благодійницькі зусилля місцевих небайдужих громадян. 
У Катеринославі таким стала Маріїнська жіноча гімназія, відкриття якої 
на довгі роки об’єднало довкола себе місцевих представників влади, дво-
рянства, інтелігенції, пізніше –  різних інших верств суспільства, і з часом 
створило абсолютно нову соціокультурну ситуацію в місті. Історія цього на-
вчального закладу –  це історія зусиль благодійництва, скерованих на якісне 
вдосконалення і розвиток освіти, а відтак і розвиток міста й навіть регіону.

Ще перед самим початком ліберально-демократичних реформ, у 1859 р., 
виникло питання про відкриття в Катеринославі жіночого навчально-
го закладу за прикладом вже існуючої чоловічої гімназії. За інформацією 
М. М. Владимирова «Мысль об открытии в Екатеринославе женскаго учи-
лища впервые была высказана г. министром внутренних дел местному дво-
рянству в сентябре 1859 года, согласно Высочайшей на то воле. Необходи-
мость такого учебнаго заведения, кроме дворян и чиновников, чувствовалась 
в особенности для лиц средняго состояния, дочери которых лишены были 
возможности получить образование. А между тем в образовании женщин, 
по мнению наций, далеко ушедших от нас вперед по пути развития, заклю-
чается будущность всего народа. Екатеринославское дворянство, к чести его, 
оказалось на высоте предложеннаго на разрешение его вопроса» [5, с. 65]. Як 
бачимо, думка автора підтверджує тенденції щодо розвитку філантропії та 
благодійності того часу.

21 вересня 1859 р. катеринославське дворянство постановило відпусти-
ти кошти на влаштування жіночого училища в Катеринославі. Але одразу 
постало питання про будинок для училища. А. С. Понятовський, житель 
Катеринослава та викладач місцевої духовної семінарії, виявив готовність 
пожертвувати під приміщення училища свій двоповерховий цегельний 
будинок [6, с. 197].

Після постанови дворянства і пожертвування А. С. Понятовського, у ве-
ресні 1862 р. Катеринославське губернське дворянство асигнувало на влаш-
тування жіночого училища 31282 крб., оскільки будинок Понятовського ви-
магав капітального ремонту.

Але бюрократична тяганина призвела до того, що навчальний заклад 
вдалося заснувати офіційно лише у 1864 р., (а реально відкрився він лише 
у 1865 р.).

За висловом М. М. Владімірова: «Организованный попечительный совет 
энергично принялся за порученное ему дело и 30-го августа 1865 года жен-
ское училище перваго разряда было торжественно открыто в Екатериносла-
ве в составе первых 4-х классов и 64 учениц». Катеринославське дворянство 
пожертвувало на це 31 тис. 282 крб. [5, с. 24].

У звіті Губернського Земства про народну освіту за 1905 р. вказувалося: 
«1-я Мариинская женская гимназия открыта 30 августа 1865 года по инициа-
тиве Екатеринославскаго губернскаго дворянства и на его средства, первона-
чально в составе четырех классов и приготовительнаго при них» [20, с. 24]. 
Отже, від самого початку існування Маріїнської жіночої гімназії стало мож-
ливим завдяки благодійницьким зусиллям передусім місцевого дворянства –  
типовий приклад станової благодійності, характерний для Російської імперії 
і деякою мірою зініційований владою.

А. С. Понятовський –  відомий у місті педагог, викладач, а потім і дирек-
тор Катеринославської класичної гімназії, викладач жіночого пансіону –  за-
повідав свій будинок на наступних умовах: «чтобы он ни под какое другое 
заведение кроме женскаго училища, никогда не был употребляем; чтобы 
дом этот, как находящийся против храма Божия, не был продан евреям 
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и чтобы в училище навсегда воспитывалось безплатно 10 беднейших девиц, 
преимущественно из духовнаго звания» [38, с. 16] (до якого належав і сам 
жертводавець).

Очолити новий заклад було доручено людині, яка з часом стала практич-
но уособленням самої гімназії, зуміла створити не просто навчальний заклад, 
а осередок культурного життя Катеринослава –  О. Я. Риндовській. Маючи 
гарну освіту і відповідне походження –  донька відомого в місті директора 
Катеринославської класичної гімназії, родинні зв’язки якій забезпечили зна-
йомство, а пізніше й дружбу з бароном М. О. Корфом –  знаковим діячем ос-
вітньої галузі Російської імперії, О. Я. Риндовська зуміла створити небувалу 
атмосферу взаєморозуміння і допомоги навколо гімназії [30].

Система освіти дівчат, що існувала в Російській імперії, не задовольняла 
потреби населення, оскільки мала становий характер: всі навчальні заклади 
були призначені для дітей дворян і чиновників, а особи середнього стану не 
мали змоги дати своїм дочкам необхідну освіту. Лише третина мешканців Ка-
теринослава була писемною і з неї тільки 31% припадав на жінок [15, с. 244].

Відкриття гімназії стало наслідком суспільно-політичних змін у Ро-
сійській імперії і бажанням реформ з боку інтелігенції та всіх, кому була 
небайдужою доля рідного краю і народу. Після поразки Росії у Кримській 
війні і приходу до влади нового імператора Олександра II все суспільство 
очікувало значних змін. Цей дух надії на краще настільки захопив небай-
дужих громадян, що викликав абсолютно нову як для російського суспіль-
ства атмосферу. У пам’яті сучасників передчуття якісних змін і відповідні 
ілюзії закарбувались настільки сильно, що згадувались потім і через кілька 
десятиліть.

У книзі, що вийшла у 1905 р. на пошану і пам’яті О. А. Риндовської ця ат-
мосфера описувалась наступним чином: «Несмотря на тяжелую, сгущенную 
атмосферу тогдашней русской жизни, общественную спячку и самодовлею-
щую китайщину, уже инстинктом чувствовалось приближение новой поры 
и у русских лучших людей было сильное желание приобщиться к новой 
жизни, пробудиться от спячки и расправить крылья» [30, с. 20]. Цим пояс-

нюється те надзвичайне захоплення, ентузіазм, готовність на самопожертву 
найкращих представників катеринославського дворянства, які згуртувались 
навколо відкриття гімназії.

Рішення про призначення директором О. Я. Риндовської було прийняте 
губернськими дворянськими зборами. За пропозицією виконуючо го обов’яз-
ки голови зборів М. Д. Милорадовича була створена піклувальна рада жіно-
чого училища. До складу ради входили: директор училищ М. І. Білий та місь-
кий голова К. Д. Кисельов [16, с. 90]. Отже, від самого існування Маріїнська 
гімназія мала своїх благодійників, офіційно затверджених становою дворян-
ською установою, і підтримана на найвищому місцевому адміністративному 
рівні.

У 1865 р., під час відкриття, училище мало 4 основні та 1 підготовчий 
класи. Потім послідовно, щорічно відкривались наступні вищі класи. Но-
вовідкрите училище повністю сформувалося, згідно діючих тоді стандартів, 
у 1867 р., коли був відкритий 6-й клас. На підставі нових правил, Височайше 
затверджених 24 травня 1870 р. жіноче училище в Катеринославі отримало 
статус жіночої гімназії з семикласним навчанням [38, с. 14].

Нарешті, Маріїнська жіноча гімназія остаточно закріпила свій ста-
тус лише у 1872 р., коли додався ще один, 8-й додатковий клас навчання: 
«Со 2-й половины 1872 года, на средства, ассигнованныя Екатеринослав-
ским Губернским Земством (1200 руб.), открыт был VIII дополнительный 
класс» [38, с. 22].

До кінця 1870-х рр., з розширенням приміщення, були відкриті паралель-
ні класи (ІІІ, IV, V, VI і VII). Випускниці гімназії отримували диплом домаш-
ньої наставниці або домашньої вчительки. Маріїнські установи отримали 
первісну назву від імені імператриці Марії Федорівни –  жінки імператора 
Павла I. У добу Олександра II назва Маріїнських установ стала асоціюватися 
з іменем його дружини, імператриці Марії Олександрівни.

Протягом 1886–1887 навчальних років в Маріїнській жіночій гімназії на-
вчалося 458 учениць. Близько половини складали діти дворян і чиновників, 
решта була дітьми почесних громадян і купців, міщан і священнослужителів.
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Педагогічний склад та керівництво Маріїнської жіночої гімназії упро-
довж всієї історії закладу підтримували інтенсивні відносини з іншими про-
відними осередками середньої освіти в Катеринославі.

Зокрема, розвивалися відносини колективу з найстарішим закладом се-
редньої освіти –  Катеринославською чоловічою класично гімназією, засно-
ваною у 1805 р. Так, наприклад, під час урочистого святкування 100-річного 
ювілею цієї гімназії у 1908 р. (святкування було перенесене з 1905 р. через 
бюрократичну тяганину), колектив Маріїнської жіночої гімназії відправив 
вишукану поздоровчу телеграму такого змісту: «От Мариинской Женской 
Гимназии. Екатеринославская Мариинская женская гимназия считает свя-
щенной обязанностью присоединить свой голос к тем приветствиям и по-
желаниям, которыя в день своего столетия услышит Екатеринославская 
Классическая Гимназия, связанная с ней, словно кровными узами, не только 
общностью просветительных задач, но и в первые годы ея существования 
единством администрации и тожеством педагогических сил, работавших 
в том и другом учебных заведениях. В глубоком убеждении, что широкое 
распространение в обществе гуманитарных знаний является необходимым 
условием для процветания страны, –  Екатеринославская Мариинская жен-
ская гимназия искренно желает своей старшей сестре еще века служить про-
свещению родного Края так же славно, честно и плодотворно, как она слу-
жила этому великому делу в истекшем столетии. Подписали –  Председатель 
Педагогическаго Совета С. Тимощенко, Начальница гимназии З. Евреинова 
и члены Педагогической корпорации» [30, с. 105].

Маріїнська гімназія, хоч і мала всестановий характер, але своїм засну-
ванням та підтримкою була зобов’язана передусім катеринославському 
дворянству.

У 1911 р., напередодні святкування 300-ліття правлячого Дому Романових, 
дворянство запропонувало порушити клопотання про перейменування Марі-
їнської жіночої гімназії в «Романовську», із заснуванням при ній гуртожитку 
для дворянських дітей. Таким чином, реформа гімназії мала на меті перетво-
рити цей всесословний заклад на елітарний, чисто дворянський [37, с. 18].

Головним ініціатором перетворення гімназії у бік елітарності виступив 
губернський предводитель дворянства князь Микола Петрович Урусов. 
У січні 1911 р., під час Дворянських зборів у Потьомкінському палаці, він 
проголосив доповідь про перетворення Маріїнської гімназії. М. П. Урусов 
наголосив, що гімназія була створена виключно на кошти дворян, але туди 
для навчання приймалися діти всіх станів. Головна ідея доповіді полягала 
в тому, що, коли в Катеринославі уже було декілька жіночих гімназій в та-
кому разі всестановість Маріїнської гімназії була зайвою, і її пропонувалося 
перетворити на закритий дворянський заклад. Тільки вакантні посади, у разі 
виникнення, пропонувалося заміщати дітьми інших станів християнського 
вірос повідання.

Ця пропозиція М. П. Урусова отримала практичні наслідки. Гімназія, 
ймовірно, змінила назву та стала елітарним дворянським закладом. У до-
відковій книзі «Весь Екатеринослав» на 1915 р. вона названа: «Мариинская 
Дворянская в память трехсотлетия дома Романовых женская гимназия»; 
в «адрес-календаре» на 1915 р. поданий дещо інший варіант: «Мариинская 
дворянская женская гимназия в память 300-летия Царствования Дома Рома-
новых» [13, с. 199].

З самого початку існування Маріїнська гімназія завжди отримувала знач-
ну фінансову підтримку від різних благодійників –  представників різних су-
спільних верств Катеринослава. Відмітимо, що саме заснування навчального 
закладу стало можливим завдяки виділенню коштів місцевим дворянством.

Найбільший акт благодійності в історії гімназії –  це, власне, дарування їй 
А. С. Понятовським свого будинку.

З часу початку функціонування навчального закладу акти благодійності 
можна розділити на два види: 1) одночасні пожертви; 2) адресні пожертви на 
різні потреби та на стипендії фіксованому числу учениць.

З 1859 по 1887 рр., найбільш значні одночасні пожертви, переважно на 
пристосування приміщення, поступили:
• від дворянства, як було вище вказано;
• від губернського земства по 1 серпня 1881 р. – 19100 крб.;
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• від «почетной попечительницы» гімназії М. С. Кох з 1869 р. по 1887 р. –  
більше 10000 крб.;

• від міста Катеринослава у 1874 р. – 4000 крб.;
• від колишньої «почетной попечительницы» гімназії В. П. Котляревської –  

3525 крб.;
• від дійсного статського радника М. С. Риндовського (згодом чоловіка 

О. Я. Риндовської) –  майже 1000 крб.;
• від дійсного статського радника Г. П. Алексеєва –  500 крб. [5, с. 178–179].

Окремо слід відзначити фінансову підтримку гімназії з боку Катеринос-
лавського губернського земства. Згідно з постановами Губернських Зем-
ських Зборів від 31 жовтня 1870 р. та 21 жовтня 1875 р., гімназії надавалася 
щорічна фінансова адресна допомога («пособие от Губернского Земства») 
у розмірі 1200 крб. [20, с. 7].

Що стосується встановлення адресних стипендій на кошти благодійників 
у Маріїнській гімназії, то вони надавалися найбільш здібним та малозабез-
печеним ученицям. Вперше така практика була започаткована самим жертво-
давцем будинку –  А. С. Понятовським. Нагадаємо, що в заповіті останнього 
був пункт про постійне безкоштовне навчання в училищі (гімназії)»10 бед-
нейших девиц, преимущественно из духовнаго звания».

Станом на 1887 р. у Маріїнській гімназії існували такі стипен-
дії [4, с. 179], починаючи з 1872 р.: від м. Катеринослава (2), від дворян-
ства –  імені графа П. Є. Коцебу, імені Государя Імператора Олександра II 
на пожертвовані Г. П. Алексєєвим –  1000 крб. та М. С. Кох також 1000 крб., 
імені дружини таємного радника Дурнова за передплатою всіх станів міста –  
відсоток з 1400 крб., за духовним заповітом дочки дійсного статського рад-
ника Н. Д. Мизко –  відсоток з 2500 крб., імені дружини дійсного статського 
радника Е. Г. Мизко –  відсоток з 1000 крб.

Надалі, до 1917 р., свої щорічні стипендії для найбільш здібних учениць 
гімназії (від 1 до 4) встановлювали Катеринославські Губернське Земське 
Зібрання та Міська Дума.

26 серпня 1881 р. за ініціативою О. Я. Риндовської відкрилося спеціаль-
не благодійне товариство «Общество вспомоществования нуждающимся 
ученицам Мариинской женской гимназии». Його завданням була фінансова 
підтримка найбіднішим ученицям. Членський внесок товариства становив 3 
крб. Членами товариства були здебільшого жінки, серед яких були подружжя 
відомих чиновників та культурних діячів Катеринослава та губернії, зокре-
ма, жінки Г. П. Алексєєва, М. Ю. Карпаса, І. Я. Акінфієва, І. Ф. Вертоградова 
та ін.

На початку XX ст. товариство очолював губернський предводитель дво-
рянства М. П. Урусов. Реквізити товариства на 1915 р.: «…Мариинской дво-
рянской женской гимназии (Телефон 11–91). Председ. правл., князь Николай 
Петрович Урусов. Товарищ председателя, Иван Васильевич Поляков. Се-
кретарь, В. Ф. Чернявская. Непременный член, Екат. Ив. Мессарош. Казна-
чей Л. И. Кисличная» [13, с. 137].

Великий внесок у розвиток Маріїнської гімназії, Товариства опікування 
жіночою освітою зробили дві жінки-помічниці О. Я. Риндовської, визначні 
благодійниці, а саме: Єлизавета Адріанівна Грекова та Катерина Іванівна 
Мессарош.

Єлизавета Адріанівна Грекова (? –  1915) –  дружина міського голови Івана 
Гавриловича Грекова, упродовж перших п’яти років після створення Марі-
їнської гімназії працювала тут класною дамою, причому безоплатно. Надалі 
разом із чоловіком вони стали співзасновниками Товариства опікування жі-
ночою освітою в Катеринославі, ініціатором створення якого була О. Я. Рин-
довська, а Є. А. Грекова стала членом розпорядчого комітету Товариства, 
його скарбником і почесною попечителькою. У Безкоштовній школі Товари-
ства виплачувалася стипендія імені Є. А. Грекової. Перед смертю Є. А. Гре-
кова заповіла великі кошти на облаштування церкви при Чечелівській без-
коштовній школі на придбання навчальних посібників і книг для бібліотек.

Катерина Іванівна Мессарош (роки народження і смерті невідомі) –  дру-
жина, згодом удова генерал-лейтенанта. Стала відомою як покровителька та 
попечитель кількох гімназій, у т.ч. Маріїнської, 1-ї міської та ін. Виділяла 
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постійно значні кошти на розвиток гімназій, Товариства опікування жіночою 
освітою та ін. товариств. Протягом 15 років очолювала розпорядчий комітет 
Товариства опікування жіночою освітою, а дійсний і почесний член Товари-
ства більш як 40 років. Серед основних пожертв: 25 тис. крб. на будівництво 
на Проспекті нового триповерхового приміщення Товариства (нині на цьому 
місті Будинок спілок); 10 тис. крб. на будівництво Аудиторії комісії народних 
читань (нині вул. Князя Володимира Великого, 42); стипендії для обдарова-
них дівчат, екскурсійні поїздки учениць та ін.

На знак високої пошани до зусиль О. Я. Риндовської, Є. А. Грекової та 
К. І. Мессарош місто присвоїло їм звання почесних громадян Катериносла-
ва. Однак ця процедура не була доведена до кінця, адже це рішення не було 
затверджено в Санкт-Петербурзі [12, с. 134].

О. Я. Риндовська стала організатором і виконавцем великої справи на-
родного просвітництва у Катеринославі. Окрім Маріїнської жіночої гімназії, 
в місті з’явилася ще ціла низка установ освітнього і просвітницького типу. 
Ідеї цих установ зароджувалися в кабінеті О. Я. Риндовської, що лаконіч-
но підкреслив у своїх спогадах І. Я. Акінфієв: «Все, что делалось в городе 
по просвещению в эти годы, зарождалось в кабинете А. А. в осенние вече-
ра и приводилось в исполнение в декабре, или следующие зимние месяцы, 
чаще всего в течение великаго поста» [2, с. 89–90].

Саме О. Я. Риндовська виступила з ініціативою створити «Общество по-
печительства о женском образовании в г. Екатеринославе», яке відкрилося 
в жовтні 1870 р., через два роки –  «Бесплатная школа» для бідних верств 
населення. Далі –  більше: у 1887 р. при Безкоштовній школі для учениць 
відкрилися класи по навчанню професіям швачки і палітурниці. Через рік 
почало діяти платне відділення школи на Чечелівці. У 1883 р. –  нова іні-
ціатива О. Я. Риндовської –  «Комиссия народных чтений» для найширшої 
катеринославської публіки. 26 серпня 1881 р. за ініціативою Олександри 
Якимівни відкрилося «Общество вспомоществования нуждающимся учени-
цам женской гимназии» [38, с. 44]. При цьому варто зазначити, що квартира 
О. Я. Риндовської знаходилась в приміщенні гімназії, отже всі ці ініціативи 

виникали і втілювались тут же. У 1880-і рр. в самій будівлі Маріїнської гім-
назії влаштовувались різноманітні лекції і культурні зустрічі, з метою на-
дання допомоги ученицям гімназії та під егідою Товариства піклування про 
жіночу освіту.

Благодійницька діяльність довкола Маріїнської гімназії набула такого 
масштабу, що кожен більш-менш поважний громадянин міста, не залежно 
від посади, доходів тощо вважав себе зобов’язаним допомогти розвитку 
освіти. Унікальним джерелом дослідження благодійництва в освіті є «От-
четы о деятельности общества вспомоществования нуждающимся ученицам 
Екатеринославской Мариинской женской гимназии», які щороку видавали-
ся окремою книгою і містили всі необхідні компоненти, щоб проілюструва-
ти добросовісність своєї діяльності. Так, у звіті за 1894 р. зазначалося, що 
основними джерелами доходів Товариства були членські внески, прибуток 
від вечора танців, який був влаштований Товариством (159,5 крб.), приватні 
пожертвування. Серед найбільших благодійників відзначені Д. П. Шишкін 
(100 р.), Єврейське товариство (25), К. А. Штернберг (12) [22, с. 4]. Доходну 
частину поповнювали також відсотки, що надходили від основного капіталу, 
отже фінансисти Товариства вдало розпоряджалися грошима. Список членів 
Товариства допомоги бідним ученицям Маріїнської гімназії нараховував на 
1894 р. 130 чол., а вже у 1902 р. – 200 чол. У кожному звіті перераховувалися 
всі благодійники, які допомагали ученицям Гімназії, з чітким зазначенням 
суми допомоги: від 1–2 крб. до 100 крб. (звіт за 1902 р.). Найголовнішою 
частиною були витрати Товариства: переважно на оплату навчання бідним 
ученицям (незалежно від віросповідання; у звіті 1902 р. зазначалося, що до-
помогу отримали учениці православного віросповідання –  21, католицько-
го –  4, іудейського –  20); допомога на купівлю одягу, лікування, закупівлю 
підручників тощо [26, с. 5]. Зазвичай мотиви пожертвувань не зазначалися 
у таких доволі стислих документах. Лише у звіті за 1899 р. можна знайти 
таку інформацію: за повідомленням начальниці гімназії О. Я. Риндовської 
допомоги потребували випускниці гімназії, які по закінченню навчання не 
мали жодних засобів для налагодження життя, крім того мати одної учениці 
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Зеленської важко захворіла і потребувала допомоги на лікування, отже не 
мала можливості заплатити за навчання доньки [25, с. 6]. Прохання О. Я. Рин-
довської було задоволено. Крім того, вона зачитала листа учениці 8 класу 
Кєфєлі, яка дякувала Товариству за своєчасну допомогу і просила прийняти 
свій заробіток для надання допомоги іншим. Також пані Лапідус дякувала 
Товариству за допомогу її доньці, надану раніше, і просила прийняти тепер, 
оскільки обставини її життя змінилися, 20 крб. на допомогу іншим.

За свідченнями І. Я. Акінфієва, квартира О. Я. Риндовської в будівлі 
Маріїнської гімназії стала епіцентром вироблення політики в галузі освіти 
серед освіченої верстви міста [1; 2]. О. Я. Риндовська практикувала нетра-
диційні форми спілкування. Вечорами в казенній квартирі начальниці гім-
назії збиралася культурна і освітня еліта Катеринослава, представники ін-
телігенції та найкращі учениці за спеціальним дозволом. Судячи з джерел, 
свій інтелектуальний притулок отримувала тут і та частина інтелігенції, яка 
сповідала дещо відмінні від офіційних погляди на суспільний устрій. Отже, 
благодійницька діяльність довкола освітніх закладів згуртовувала довкола 
себе прогресивних людей, які бажали докорінних змін у Російській імперії та 
не шкодували власних зусиль, часу і коштів для розв’язання проблем краю, 
держави і кожної людини.

Таким чином, утворення спеціальних установ, як-то «Общества вспо-
моществования нуждающимся ученицам Екатеринославской Мариинской 
Женской Гимназии», «Общества попечительства о женском образовании 
в г. Екатеринославе» надавали благодійницькій діяльності нових форм. Зві-
ти цих установ показують, що допомога надавалася в натуральному вигляді, 
або (якщо була потрібна грошова допомога, зокрема для навчання) кошти 
передавали безпосередньо навчальному закладу. Так робили, аби запобігти 
зловживанням чи нецільовому використанню допомоги.

Висновки
Вітчизняні традиції благодійності сягають глибини віків, збуджуючи ін-

терес до цієї проблеми. Ще за часів Київської Русі князі, дбаючи про роз-
будову своєї держави, прославилися добрими вчинками щодо незахищених 

верств населення. Наприкінці ХІХ –  на початку ХХ ст. благодійністю займа-
лися вже не лише дворяни, але поширилося серед селян, робітників та інших 
верств населення

У російських благодійних організаціях були посади державної цивільної 
служби, що навряд чи знала історія соціальної допомоги в інших країнах. 
Таким чином, можна відзначити філантропію владних елементів як одну 
з особливостей російської приватної благодійності.

Реальні можливості самореалізації у сфері філантропії з’являються лише 
в 60–70-х роках XIX ст., після ліберальних реформ Олександра II, коли спро-
стили процедуру реєстрації, що зумовило різке зростання громадських бла-
годійних організацій.

Особливістю російської благодійності був її становий характер. Від по-
чатку станові рамки соціальної допомоги не відповідали вимогам розвину-
того суспільства, гальмували філантропічні ініціативи, знижували ефектив-
ність добровольчих зусиль, але усунути їх не вдавалося. Ситуація починає 
змінюватися з останньої чверті XIX ст., коли в найбільших російських містах 
виникають нові за типом, всестанові за складом і об’єктами підтримки бла-
годійні організації.

Значну роль у розвитку приватної благодійності відігравало її держав-
не регулювання. Влада встановлювала систему преференцій благодійникам, 
спрямовану на підвищення соціального престижу. Крім державного регу-
лювання благодійної діяльності, ролі імператорської сім’ї як поведінкового 
зразка для еліти і вищих шарів суспільства, причини зростання філантропії 
в Росії в XIX ст. перебували у сфері розвитку промислового виробництва, 
нових суспільних відносин.

У другій половині ХІХ ст. змінюються форми надання благодійної до-
помоги товариствами. Історія створення й розвитку Маріїнської гімназії 
міста Катеринослава дозволяють проілюструвати загальні тенденції благо-
дійництва в освіті на українських землях у другій половині XIX –  на почат-
ку XX ст. Утворення спеціальних установ, як-то «Общества вспомощество-
вания нуждающимся ученицам Екатеринославской Мариинской Женской 
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Гимназии», «Общества попечительства о женском образовании в г. Екате-
ринославе» надавали благодійницькій діяльності нових форм. Кошти, які от-
римували товариства у вигляді пожертвувань або як прибутки від концертів, 
вистав, продажу друкованих видань тощо, не витрачали одразу. Вони стано-
вили банківський капітал, відсотки від якого використовували для допомоги 
нужденним. Усі філантропічні об’єднання, що того часу виникали, керували-
ся такими принципами:
• легальність діяльності й підзвітність місцевій та центральній владі;
• аполітичність;
• функціонування в рамках законів про благодійні товариства;
• діяльність у межах загальнодержавних законів;
• демократичність організації та діяльності;
• фінансова замкненість у колі своїх членів, зрідка отримання допомоги від 

земств, адміністрації міста, інших державних структур;
• прагнення встановлювати зв’язки з іншими благодійними організаціями.

Отже, розвиток благодійництва у сфері освіти у другій половині XIX –  
на початку XX ст. набув значного масштабу, якісно змінивши ставлення су-
спільства і держави до питань освіти.
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Потапова Людмила

Культура багатоваликової кераміки на Криворіжжі

Вступ
Культура багатоваликової (багатопружкової) кераміки належить до се-

реднього бронзового віку та виникла в результаті трансформації катакомбної 
культурно-історичної спільноти. Названа за характерним способом прикра-
шання кераміки [37, с. 149].

Актуальність теми обумовлена необхідністю проведення комплексного 
дослідження та визначення особливостей вказаної культури. Наявний мате-
ріал поховальних комплексів та речей може бути цікавим не лише в контексті 
Криворіжжя, а й усього Північного Надчорномор’я.

Об’єктом дослідження стали окремі аспекти процесу формування та роз-
витку багатоваликової спільноти.

Предметом дослідження є поселення та поховальні комплекси дні-
про-донська бабинська культура на Криворіжжі.

Джерельну базу складають матеріали, що походять з 47 поховань 26 
курганів багатоваликової культури, відкритих на Криворіжжі протягом 
1964–2007 рр.

В дослідженні використано метод порівняльно-статистичного аналізу, 
викладений І. Ф. Ковальовою у монографії «Погребальний обряд и идеоло-
гия ранних скотоводов» [23].

Хронологічні рамки дослідження охоплюють XVII–XV ст. до н. е.
Територіальні межі. Ареал досліджених пам’яток охоплює басейн се-

редньої течії р. Інгулець в межах сучасних Криворізького та Широківського 
районів.

Мета полягає у дослідженні та систематизації інвентаря могильників ба-
гатоваликової спільноти на Криворіжжі.

Відповідно до поставленої мети визначено основні дослідницькі 
завдання:
• проаналізувати стан вивчення теми та комплекс джерел, що її висвітлює;

• охарактеризувати та систематизувати результати розкопок могильників;
• розглянути питання класифікації інвентаря;
• здійснити порівняльний аналіз місцевих пам’яток з регіональними.

Наукова новизна дослідження визначається тим, що в ній здійснена спро-
ба систематизації досліджених комплексів та інвентаря культурно-історичної 
спільності, виявлених в результаті археологічних розкопок на Криворіжжі.

Розділ 1. Історіографія та джерельна база
1.1. Історія дослідження та історіографія
Найбільш ґрунтовно пам’ятки багатоваликової культури досліджені архе-

ологом С. М. Братченко. Зокрема, дослідник переконливо довів, що культура 
сформувалася в ході складних процесів пересування за активної участі пред-
ставників всіх територіальних варіантів катакомбної спільноти [32, с. 42]

Першим дослідником курганів краю став археолог-аматор О. М. Поль, 
який розпочав розкопки в 1866 р. [26]. Він зібрав велику колекцію, яку зго-
дом передали до Катеринославського краєвого музею ім. О. М. Поля (нині 
Дніпропетровський історичний музей їм. Д. І. Яворницького), містить зна-
хідки з курганів, в т. ч. й доби бронзи.

Згодом, в 1907–1908 рр. масштабні розкопки одного з найбільших курга-
нів Південної України –  Царевої могили (висота 12 м, діаметр 106 м), здійс-
нив директор Херсонського музею В. І. Гошкевич. Під його керівництвом 
досліджено дві третини насипу та виявлено 10 різночасових поховань: від 
доби енеоліту до пізньої бронзи. Короткий виклад результатів дослідження 
французькою мовою надала І. В. Фабріціус [15].

На початку ХХ ст. два невисокі кургани доби бронзи поблизу злиття рі-
чок Саксагань та Інгулець розкопав інший археолог-аматор –  п. М. Сочин-
ський [38, с. 3]. Деякі з предметів описані в монографії В. І. Гошкевича «Кла-
ди та старожитності Херсонської губернії» [22]. Загалом, в першій половині 
ХХ ст. археологічні дослідження на Криворіжжі майже не проводилися.

В 1960–1980-ті рр. у зв’язку з будівництвом гірничо-збагачувальних ком-
бінатів та переходом на видобуток руди відкритим способом, з’явилась го-
стра необхідність у виявленні та дослідженні археологічних пам’яток, яким 
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загрожувала руйнація. Значний внесок в дослідження кам’яного інвентаря 
доби бронзи, зокрема, в розвиток археологічної петрографії, зробив доцент 
кафедри геології Криворізького гірничорудного інституту В. Ф. Петрунь. На 
початку 1960-х рр. за матеріалами розкопок він опублікував роботи присвя-
чені її проблемам [44, с. 35–39; 45, с. 112; 47, с. 326.]. Автор виокремив ос-
новні види кам’яної сировини, які використовувалися за доби енеоліту-брон-
зи і дійшов висновку, що переважна більшість з них виготовлена з місцевої 
мінеральної сировини [42]. Продовженням робіт з даної тематики сьогодні 
займається І. C. Нікітенко (м. Дніпро) [41, с. 14–16].

Відведення великих ділянок землі під відвальне господарство та шламо-
сховища обумовило початок проведення систематичних масштабних розко-
пок. Так, з 1963 по 1970 р. дослідження на Криворіжжі проводила науковий 
співробітник Дніпропетровського історичного музею Л. П. Крилова. Части-
ну матеріалів та загальний огляд результатів здійснених робіт вона опублі-
кувала у краєзнавчому збірнику «Наш край» [27]. Л. П. Крилова розкопала 
41 насип, 26 з яких належать до доби бронзи.

Періодично з 1971 по 2013 р. охоронні розкопки проводив Криворізь-
кий історико-краєзнавчий музей [25]. За цей час було досліджено 91 курган, 
де виявлено 622 поховання, в т. ч 42 поховання культури багатоваликової 
кераміки у 24 курганах. Окремі комплекси та могили опубліковані в робо-
ті «Кургани Криворіжжя» [38]. Польові звіти про проведенні дослідження 
зберігаються в НА ІА НАНУ та фондах Криворізького історико-краєзнавчо-
го музею. Стислий огляд 40 поховань багатоваликової кераміки, виявлених 
в 1978–1989 рр. викладено О. О. Мельником в книзі «Хто ми?» [36, с. 41–43].

Матеріали до вивчення багатоваликової культури нашого регіону та-
кож були доповнені під час роботи археологічної експедиції Дніпропе-
тровського університету на чолі з І. Ф. Ковальовою. Так, в 1999 р. на пра-
вому березі р. Інгулець нею досліджено 7 курганів поблизу с. Зелений Гай 
(Широківський р-н) [24].

Вивченням поховального обряду та матеріальної культури також займа-
лися З. П. Маріна, В. А. Ромашко, Д. Л. Тесленко, В. Н. Шалобудов, В. А. Ве-
кленко, А. Б. Северін [24; 34; 35].

Найбільш ґрунтовною монографією за темою нашої роботи слід визна-
ти «Кургани енеоліту-бронзи в Криворізькій течії Інгульця» (2003 р), під-
готовлену групою науковців ДНУ. До праці включені матеріали розкопок 
1963–2010 рр. курганів. Досліджені насипи були розташовані рівномірно по 
всій території Криворізького та Широківського районів. Аналіз даного маси-
ву дозволив уявити масштаби освоєння краю, особливості господарчого та 
соціального розвитку давнього населення [25].

Автори роботи «Кургани Криворіжжя» (2012 р), О. О. Мельник та 
І. О. Стеблина, навели повні тексти та креслення польових досліджень, роз-
копаних Криворізьким історико-краєзнавчим і Дніпропетровським історич-
ним музеями за період з 1964 по 2010 рр., в т. ч. і поховань багатоваликової 
культури [38].

1.2. Джерельна база
Основу джерельної бази в роботі склали звіти про розкопки Дніпропе-

тровського та Криворізького музеїв, які зберігаються у фондах Криворізько-
го історико-краєзнавчого музею, а також опубліковані звіти Криворізького 
музею [38]:

• Л. П. Крилова. Звіти про розкопки Дніпропетровського історичного му-
зею за 1964 р.: к. гр. Гостра могила [3];

• О. Б. Будніков. Звіт про розкопки Криворізького музею за 1993–1994 рр.: 
к. гр. біля с. Новолозуватка [1];

• Г. Г. Михайлюк. Звіти про розкопки Криворізького музею за 1977 р.: 
к. «Харіна могила» біля сел. Веселі Терни [14];

• О. О. Мельник. Звіти про розкопки Криворізького музею за 1979 р.: к. гр. 
біля тресту «Зеленгосп» [4]; за 1981 р.: к. гр. біля с. Орджонікідзе [5]; за 1983 р.: 
к. 2 Кудашивка, к. гр. Близнюки [6]; за 1984 р.: к. гр. Рядові могили біля Пн-
ГЗК, к. гр. Рибасово [7]; за 1985 р.: к. гр. Царева могила, к. гр. Рибасове ІІ [8]; 
за 1986 р.: к. гр. біля с. Родіонівка [9]; за 1988 р.: к. гр. біля смт. Мировське,  
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с. Зелений Гай [10]; за 1989 р.: к. гр. Три брати біля с. Недайвода [11]; за 
1990 р.: к. гр. Гейківська 2, Рядові могили к. 2 [12]; за 2007 р.: к. гр. біля 
с. Володимирівка [13];

• Л. М. Голубчик, В. В. Титов. Звіт про розкопки Дніпропетровського істо-
ричного музею за 1994 р.: к. гр. біля с. Розівка [2].

В роботі використані опубліковані звіти співробітників ДНУ: І. Ф. Кова-
льової, З. П. Маріної, В. А. Ромашко та ін. «Курганы энеолита бронзы в Кри-
ворожском течении Ингульца» (2003 р) [24].

Польові звіти зберігаються в НА ІА НАНУ та фондах Криворізького му-
зею. Стислий огляд досліджених пам’яток багатоваликової культури викла-
дено О. О. Мельником в книзі «Кто мы?» [36, с. 41–43] та «Краткая информа-
ция о раскопках Криворожского музея за 1964–1993 гг.».

Розділ 2. Культура багатоваликової кераміки
2.1. Основні риси матеріальної культури
Культура багатоваликової кераміки в етнічному аспекті пов’язана з індоі-

ранськими племенами. Свою назву вона отримала за характерним способом 
орнаментації глиняного посуду. Виділена та досліджена С. С. Березанською 
в 1960 р. [18, с. 136; 48, с. 19]. Дана культура виникла внаслідок трансформа-
ції катакомбної історичної спільноти [37, с. 149].

Бабинська культура була поширена в степовій та лісостеповій частинах 
України, Молдови, Подоння. Цей термін запропоновано С. Н. Братченком 
в 1977 р. після проведених ним масштабних розкопок поселення Бабине та 
аналізу численних археологічних матеріалів [16, с. 451]. За неоднорідною 
етнічною належністю культуру умовно можна поділити на п’ять локальних 
варіантів: південно-західний, середньодніпровський, нижньодніпровський, 
донецький та нижньодонський [17, с. 176; 48, с. 19, 20; 52, с. 522]. В першій 
половині ІІ тис. до н. е. в степовій смузі проживали носії катакомбної куль-
тури та культури багатопружкової кераміки, яких відносять до індоарійської 
спільноти. Населення цього регіону брало участь у воєнних походах до Схід-
ної та Центральної Європи, вступало в контакти з Мікенською державою, 
що пояснює появу у них речей та зброї Крито-Мікенського світу (наприклад, 

рогові дископодібні псалії) [21, с. 161]. Набуті культурні особливості орга-
нічно перейшли до місцевого мистецтва та виробництва. Носії цієї культури 
першими в Північному Надчорномор’ї почали використовувати легкі бойові 
колісниці, з колесами на шпицях, та коней як тяглову силу. Крім орнамен-
тованого багатьма пружками посуду, іншою характерною ознакою культури 
сталі кістяні та рогові поясні пряжки в одязі чоловіків, а також зразки фаян-
сового намиста у жінок [17, с. 175].

Культурні зміни, що відбулися у другій чверті ІІ тис. до н. е. за участю 
зокрема носіїв катакомбної культури, призвели до значних переміщень на-
селення культури багатопружкової кераміки. Представники останньої були 
першими малочисленими осілими землеробами з придомним скотарством 
в нашому краї [51, с. 19].

Серед пам’яток культури багатопружкової кераміки, виявлених на Криво-
ріжжі на особливу увагу заслуговують поселення Карачуни І і ІІ біля Андрі-
ївської Балки, що впадає в Карачунівське водосховище (район кам’яно-дро-
бильного заводу); біля сіл Грузька-Григорівка і Лозуватка [36; 40, с. 23, 24].

Головний напрямок господарства культури багатопружкової кераміки по-
сіло скотарство, а саме –  розведення великої та дрібної худоби (биків, кіз, 
овець, свиней, коней, собак). Основна маса кісток знайдених на поселеннях 
культури багатопружкової кераміки, належала бику (32%), козі-вівці (30%), 
свині (12%), коню (10%), собаці (6%). В господарстві також значне місце 
належало птиці.

Знайдені зернотерки, товкачі, вкладишеві серпи свідчать про високий рі-
вень присадибного землеробства, а остеологічні матеріали –  рибальства.

Аналіз підйомного матеріалу та знахідок з розкопок поселень свідчать 
що, у носіїв багатоваликової культури розвиток отримали також різноманітні 
ремесла та домашні промисли. Перше місце за господарським значенням за-
ймала обробка бронзи. Гончарне виробництво вирізнялося високоорганізова-
ністю, на що вказує розмаїття ліпної кераміки. Набули поширення також об-
робка каменю, дерева та кістки, а також ткацтво та обробка шкіри [17, с. 178].
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В XIV–XII ст. до н. е. культура багатопружкової кераміки в нашому ре-
гіоні еволюціонує в сабатинівську, яка характеризується наявністю значної 
кількості пружкового посуду та близьким до попередників поховальним ри-
туалом [39, с. 24, 25].

2.2. Поховальні пам’ятки
Курганні насипи, на думку дослідників, найбільш характерні для похо-

вань ямної культурно-історичної спільності, культури багатопружкової кера-
міки, іноді –  катакомбної. Даний поховальний обряд виник в епоху енеоліту, 
проіснував декілька тисячоліть та став характерним для культур, в основі 
яких лежали різноманітні форми рухливого скотарства [20, с. 29].

Поховальні пам’ятки багатоваликової культури на Криворіжжі представ-
лені курганними могильниками. З метою здійснення поховань використову-
вались більш ранні насипи, а в деяких випадках вони досипались (наприклад, 
Ремонтирська могила). На думку В. В. Отрощенко, курган, який поєднував 
у собі могильну яму (підземний світ) та насип (небеса), слугував своєрідним 
медіатором, зв’язував підземний, наземний та небесний світи, а також тепе-
рішній час з минулим та майбутнім [43, с. 6].

Поховальний обряд репрезентований тілопокладенням. Кістяки розміщу-
ються в ямах, іноді –  в дерев’яних або кам’яних скринях.

У двох випадках поховання здійснені у кам’яних ящиках (к. Гостра мо-
гила п. 1., к. Ремонтирська могила п. 6), ще у трьох –  в дерев’яних ящичних 
гробницях (к. гр. Зелений Гай к. 6. п. 1, к. 6. п. 3) та каркасі (к. гр. Рядові 
могили, к. 2. п. 5).

В к. Ремонтирська могила п. 6. перекриття було щільно припасоване до 
плит ящика, виступаючи на 0,47–0,50 м над його стінками. До ящичної кон-
струкції входять 4 прямокутні плити залізистого кварциту, граніту та слан-
цю. Зовнішні розміри склали 1,47х1,17 м, внутрішні –  1,26х0,93 м (вгорі). 
Плити вкопані в поверхню попереднього насипу на 0,20–0,24 м. Всередині 
ящика всі кути ретельно замазані глеєм. Зовні по периметру він був обкладе-
ний пласкими плитами різних розмірів.

В к. Гостра могила п. 1 кам’яний ящик (зовнішні. розміри 2,50х1,10х0,30 м) 
складався з 6 великих плит метапісковику. Його довгі сторони утворені чо-
тирма плитами. Ящик розширювався догори та перекривався плитами (роз-
міри найбільшої з них: 1,20х1,30х0,15 м.

В 1988 р. в к. Ремонтирська могила п. 7 біля північно-західної короткої 
стінки відкрито унікальну знахідку у вигляді гранітної підпрямокутної сте-
ли із заокругленими кутами (2,00х0,95х0,23 м). На її поверхні простежено 
складний лунковий орнамент, що відтворює «дерево життя». Дві інші плити 
не піддавалися спеціальній обробці.

Слід зауважити, що на Криворіжжі на сьогодення не зафіксовано поховань 
в колодах та зрубах, які характерні для прикордонної зони степу та лісостепу. 
Так, в с. Головко Кіровоградської обл. виявлено ряд поховань у дерев’яних 
довбаних колодах: в к. 14. п. 1 (1993 р), в к. 5 п. 3. (1994 р). [30, с. 7, 31 с. 28]. 
А наприклад, в с. Бузівка Магдалинівського р-ну Дніпропетровської обл. 
в к. 1. п. 8. на дні влаштовано зруб з дощок на ребрі [34, с. 5].

Нині на Криворіжжі відома обмежена кількість поховань культури бага-
товаликової кераміки. На 2016 р. їх досліджено лише 47 одиниць. Поховаль-
ні споруди в плані мають овальні (14 (30%)), прямокутні (11 (23%)) форми, 
або один з даних видів з підбоями (12 (26%)). Визначити первинну форму 
решти не вдалося (22 (47%)).

Загальна кількість кістяків сягає 49 індивідів, з них дорослих –  38 (77,5%), 
дитячих –  11 (22,5%). В абсолютній більшості комплексів лежало по одному 
кістяку (40 пох). Ще в двох похованнях знаходилися два та три небіжчики.

На ранніх етапах більшість кістяків лежали у слабо скорченому стані на 
лівому боці, менше на правому –  12 (24%). В окремих випадках зафіксовано 
витягнуте на спині положення ((4 (8%)). Розміщення решти скелетів (2 (4%)) 
встановити не вдалося.

Орієнтація більшості небіжчиків (31 (64%)) відповідає південь пів-
денно-західному напрямку. На пізньому етапі існування культури в по-
хованнях з’являються сильно скорчені кістяки, орієнтовані в східному 
напрямку [40, с. 24].
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У к. гр. Зелений гай к. 6. п. 3. на тім’яній кістці черепа простежена посип-
ка вохрою, що залишилася після проведених ритуальних дій.

В к. Камова могила п. 1 біля рук померлого простежені дрібні фрагменти 
деревного вугілля. Їх семантичне значення (в т. ч. і невеликих вогнищ) до-
слідники пов’язують з культом вогню. В могилах вони зустрічаються вкрай 
рідко [55, с. 133]. До культури багатоваликової кераміки, вірогідно, нале-
жать і окремі поховання з кремацією. Зокрема, поблизу пос. Днепрорудний 
(к. 18 п. 5) знайдено зібганий обпалений кістяк [54, с. 57].

У 8 (17%) похованнях виявлено білий тлін рослинної підстілки, в 6 
(13%) –  коричневий, у 4 –  брунатний та білий. Зокрема, в к. Ремонтирська 
Могила п. 4, простежено кору, брунатний та білий тлін, а в к. Камова могила 
п. 10 –  підстілка у вигляді тонкого шару кварцевого піску з коричневим тлі-
ном. В к. гр. Гейківка 2 к. 1 п. 3 дно ями вкривав шар крейди, а на її стінках 
простежено сліди від знаряддя з округлим робочим краєм. Ще один комплекс 
з крейдою на дні виявлено в к. гр. Три брати к. 1 п. 1 та 5. Використання кори 
та очерету в перекритті та на дні (з посипкою деревинним вугіллям) зрубу 
виявлено поблизу с. Бузівка Магдалинівського р-ну Дніпропетровської обл. 
к. 1 п. 8 [34, с. 5]. Комбінації лубу та крейди (к. 6. п. 1. поблизу с. Богданівка 
в Присамар’ї) або очерету та крейди (к. 1 п. 5 поблизу с. Павлівка) представ-
лені підстилки відкриті в поховальних комплексах під час роботи експедицій 
Дніпропетровського університету [35, с. 42].

В одному випадку (к. гр. Зелений Гай к. 6 п. 1) знайдено залишки рослин-
ної циновки зі складною системою перев’язі.

Поховальний обряд культури багатоваликової кераміки, в т. ч. і на Кри-
воріжжі, являє собою цікаве явище в археології східноєвропейської епохи 
бронзи. Археологізовані залишки ритуальних дії з померлим (фарбування 
вохрою, вугілля, крейда), наявність кісток тварин та супровідного інвентаря 
свідчать про прагнення членів роду допомогти небіжчику перейти до потой-
бічного світу.

Розділ 3. Речові пам’ятки
Інвентар поховань малочислений. Кількість могил з речовими пам’ятками 

сягає 36 (77%) одиниць, без них –  11 (23%). Найчастіше померлого супрово-
джував керамічний посуд 25, в т. ч. у 22 (88%) випадках неорнаментований.

На 6 (24%) виробах нанесено орнамент, який відображає один з елементів 
духовної культури племен багатоваликової кераміки (серед них посуд з к. гр. 
Три брата к. 1 п. 5, к. гр. Зеленгосп к. 1 п. 5, к. гр. Новолозуватка к. 1. п. 22). 
Ліпний горщик знайдено в к. Ремонтирська могила п. 7. В нижній частині 
його тулуба нанесені грубі канелюри з нахилом вліво. На протилежних кін-
цях округленого ребра знаходяться ручки-наліпи шириною 1,4 см, у вигляді 
напівовалу. Загалом орнамент на посуді культури багатопружкової керамі-
ки прикрашено надзвичайно багато та різноманітно. Його витоки пов’язані 
з обоготворенням сил природи: сонця, води та особливо рослин, тому на по-
суді можна зустріти зображення дерева. Згідно з Рігведою найбільш поши-
реним культом рослин, були культи соми-рослини та соми- напою [19, с. 40].

Основною формою посуду є гострореберний горщик з високими вінцями, 
слоїки та миски, що орнаментовані наліпними валиками, прокресленими лі-
ніями, вдавленнями, відбитками шнура. Для композицій характерні горизон-
тальні лінії, ялинки та геометричний орнамент. Горизонтальні лінії найчасті-
ше розміщуються на шийці, трикутники –  на плічках, а поєднання ялинок та 
горизонтальних ліній –  в нижній частині тулуба.

Під час розкопок к. Ремонтирська могила в 1988 в насипу виявлено два 
розвали великих горщиків, один з яких повністю вкритий складною орна-
ментальною композицією з валиків у формі розеток, спіралей, зигзагів та 
паралельних ліній.

Однією з особливостей кераміки, яку відмічають дослідники, є великий 
вміст піску, тому її поверхня шорохувата. Це обумовлено не тільки особли-
востями обробки, але й складом формувальної маси. Високий вміст піску у ті-
сті зумовлює його зернистість, яка іноді під час виготовлення або оздоблення 
посуду призводить до появи на поверхні виробу борозенок [53, с. 99, 100].
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Особливі культові посудини –  чаші зародилися ще в період арійської єд-
ності, яка в археологічному аспекті відповідає ямній культурно-історичній 
спільності [29, с. 44]. Вони зустрічаються і в пам’ятках катакомбної спіль-
ності, яка передує культури багатопружкової кераміки. Серед дерев’яного 
посуду на Криворіжжі знайдено чаші (2 (4%): к. Камова могила п. 3, к. Ре-
монтирська могила п. 6), невелику чашечку (к. Ремонтирська могила п. 7) та 
горщики (3 (6%): к. Камова могила п. 3, к. гр. Рибасове к. 1 п. 2, 3, к. гр. Три 
брата к. 1 п. 1).

На особливу увагу заслуговують вироби з каменю. До них належать від-
бійник, мотика (к. Ремонтирська могила п. 6), тертушка, товкач (к. гр. Зе-
лений Гай к. 5 п. 5), ковадло, точильний брусок, сокира. Серед крем’яних 
знарядь знайдено скребачка, ніж на відщепі (к. Ремонтирська могила п. 6), 
вкладиш до серпа, вістря стріли (к. гр. Зелений Гай к. 6. п. 3). Підтверджен-
ням важливого місця кам’яних виробів в житті носіїв культури багатопруж-
кової кераміки є знахідка в одному з чоловічих поховань поблизу м. Бахмут 
в 1997 р. багатих жертвоприношень тварин, кам’яного відбійника та крем’я-
ного відщепу. Можливо, за життя небіжчик майстром з виготовлення подіб-
них знарядь [50, с. 23].

Ножі також виготовлялися з мідно-бронзових сплавів. Один з них знай-
дено в к. Гостра Могила п. 1. Залишки спірального бронзового дроту, що 
скріплював стінку дерев’яного горщика знайдено у к. Три брата к. 1 п. 1. 
У п. 4 за черепом відкрито дерев’яний горщик з бронзовими пластинами, 
що кріпилися за допомогою цвяшків на вінці. Зважаючи на унікальність ме-
талевих знахідок в могилах (3 (6%)), можна припустити, що більшість з них 
є результатом переплавляння пошкоджених раніше знарядь.

Ще одну групу предметів, яка характеризує дану культуру, складає еле-
мент вбрання –  кістяні пряжки (12 (25,5%)) з одним або двома отворами. 
Найчастіше вони мають овальну форму, іноді –  круглу. За звичай пряжки 
знаходяться в області попереку похованих. Лише одну відкриту пряжку було 
виготовлено з рогу (к. Харина Могила п. 6). Вірогідно всі вони вказували 
на певну станову належність. Одразу дві кістяні пряжки дослідники Марі-

упольскої археологічної експедиції зафіксували поблизу с. Калинівка в к. 5 
п. 1 в області тазових кісток небіжчика [28, с. 51].

До прикрас культури багатопружкової кераміки належать пастові намис-
та. У к. гр. Рибасове к. 1 п. 3 (1984 р) знайдено пастові пронизки: 8 у формі 
кільця, 1 –  циліндрична, 1 –  подвійна біконічна, 19 –  біконічні, 1 –  подвійна 
у вигляді кільця. На пам’ятках Криворіжжя блакитних фаянсових намистин 
середземноморського походження типу характерних для культури багатопру-
жкової кераміки, поки що не знайдено [49, с. 9].

В к. «Ремонтирська могила» п. 6 (1988 р.) знайдено циновку та кілочки 
для її кріплення. Б. Г. Петерс вважає, що до стін приміщення циновки кріпи-
ли з допомогою кістяних кілків. А поховальна споруда з додатковими архі-
тектурними та будівними елементами імітувала житло [33, с. 55].

Залишки шкіряного одягу та підстилок дна могильних ям вказують на 
широке розповсюдження її обробки та використання. В к. гр. Рядові могили 
к. 1 п. 14 знайдено головний убір зі шкіри та пір’я.

Результати обробки шкіри носіями культури багатопружкової кераміки 
також простежуються в поховальних пам’ятках. Найчастіше серед інвен-
таря поховань епохи бронзи зустрічаються т. зв. кілки для розтяжки шкір 
та знаряддя праці, які використовувались під час виготовлення виробів зі 
шкіри [33, c. 56].

Одне з них відкрито і у нашому регіоні (к. Ремонтирська могила п. 6). 
Основний масив археологічних матеріалів з розкопок на Криворіжжі нині 
експонується та зберігається в фондах Криворізького історико-краєзнавчого 
музею.

Висновки
Основними джерелами до вивчення теми стали польові звіти експеди-

цій про розвідки та розкопки Криворізького історико-краєзнавчого, Дні-
пропетровського історичного музеїв та Дніпропетровського університету. 
Узагальнюючої роботи, присвяченої пам’яткам багатоваликової кераміки на 
Криворіжжі, нині ще не опубліковано. В дослідженні розглянуто наукову лі-
тературу з даної теми; проведено статистичну обробку основних елементів 
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похвального обряду та висвітлено його головні особливості. Протягом роз-
копок 1964–2007 рр. на Криворіжжі досліджено 26 курганів, в яких виявлено 
47 поховань культури багатопружкової кераміки. Для здійснення поховань 
використовувались насипи, зведені їх попередниками. У двох випадках по-
мерлі лежали у кам’яних ящиках, ще в двох –  в дерев’яних ящиках-гроб-
ницях. Поховальні ями в плані нагадують овал (14 (30%)), прямокутник 
(11 (23%)) (в. т.ч з підбоями 12 (26%)). Форму ще 22 (47%) визначити не вда-
лося. Поховання представлені інгумаціями. Усього зафіксовано 49 кістяків, 
з яких 38 (77,5%) індивідів дорослого віку та 11 (22,5%) –  дитячого. Пере-
важаюча кількість скелетів лежали у скорченому стані на лівому (31 (64%)) 
або правому (12 (24%)) боках. Витягнуто на спині лише з них 4 (8%). В орі-
єнтації переважає південь південно-західний напрямок. Інвентар поховань 
не багатий та представлений у 36 (77%) комплексах. Найчастіше небіжчи-
ків супроводжував керамічний посуд (25 пох.). Майже увесь він (22 (88%)) 
репрезентовані неорнаментованими формами. Ще одну групу знахідок, яка 
характеризує дану культуру, складають кістяні пряжки –  12 (25,5%). Значний 
блок складають також знаряддя праці з каменю (6 екз. (12%): товкач, від-
бійник, мотика, тертушка, точильний брусок, сокира) та мідно-бронзового 
сплаву (3 екз. (6%): ніж, фрагмент дроту, пластини дерев’яного горщика). 
Отже, отримані результати розширюють знання про багатоваликову культу-
ру на Криворіжжі та визначають характерні риси її матеріальної і духовної 
культури. Усі розглянуті археологічні пам’ятки належать до нижньодніпров-
ського локального варіанту.

Перелік умовних скорочень
А –  Археологія
ДНУ –  Дніпропетровський національний університет
З –  захід
ІА НАНУ –  Інститут археології Національної Академії наук України
КДФ –  книга допоміжного фонду
НА ІА НАНУ –  Національний архів Інституту археології Національної 

Академії наук України

НА КІКМ –  Науковий архів Криворізького історико–краєзнавчого музею
НПК «Археолог» –  Научно-производственный кооператив «Археолог»
Од. зб. –  одиниця зберігання
п. –  поховання
Пд –  південь
Пн –  північ
пос. –  поселення
С –  схід
с. –  село
смт. –  селище міського типу
с-ще –  селище
Ф. –  фонд

Список використаних джерел та літератури
1. Будников О. М. Отчёт о раскопках Криворожского музея за 1993 г. –  НА КІКМ. –  Ф. КДФ. –  Од. 

зб. № 11592. – 34 с.
2. Голубчик Л. Н., Титов В. В. Отчёт о раскопках кургана у с. Розовка Широковского района Дне-

пропетровской области в 1994 г. –  НА КІКМ. –  Ф. КДФ. –  Од. зб. № 21449. – 52 с.
3. Крылова Л. П. Отчёт об археологических раскопках курганов у г. Кривого Рога, проведенных 

ДИМ в 1964 г. –  НА КІКМ. –  Ф. КДФ. –  Од. зб. № 15622. – 79 с.
4. Мельник А. А. Отчёт о доисследовании разрушенного кургана эпохи энеолита расположен-

ного на берегу Карачуновского водохранилища Криворожским историко-краеведческим 
музеем за 1979 г. –  НА КІКМ. –  Ф. КДФ. –  Од. зб. № 11578. – 8 с.

5. Мельник А. А. Отчёт о раскопках Криворожского историко-краеведческого музея в 1981 г. –  
НА КІКМ. –  Ф. КДФ. –  Од. зб. № 11580. – 128 с.

6. Мельник А. А. Отчёт о археологических исследованиях Криворожского историко-краеведче-
ского музея в 1983 г. –  НА КІКМ. –  Ф. КДФ. –  Од. зб. № 11582. – 107+12 с.

7. Мельник О. О. Отчёт Криворожского историко-краеведческого музея о раскопках и развед-
ках по теме: «Археологическая карта памятников среднего течения р. Ингулец» (1984 г). –  
НА КІКМ. –  Ф. КДФ. –  Од. зб. № 11583. – 78 с.

8. Мельник А. А. Отчёт Криворожского историко-краеведческого музея о раскопках 1985 г. –  НА 
КІКМ. –  Ф. КДФ. –  Од. зб. № 11584. – 52 с.

9. Мельник А. А. Отчёт Криворожского историко-краеведческого музея о раскопках 1986 г. –  НА 
КІКМ. –  Ф. КДФ. –  Од. зб. № 11585. – 96 с.



8180

10. Мельник А. А. Отчёт о раскопках Криворожского историко-краеведческого музея в 1988 г. –  
НА КІКМ. –  Ф. КДФ. –  Од. зб. № 11587. – 52 с.

11. Мельник А. А. Отчет о раскопках Криворожского музея за 1989 г.– –  НА КІКМ. –  Ф. КДФ. –  
Од. зб. № 11588.

12. Мельник А. А. Отчёт о археологических исследованиях Криворожского историко-краевед-
ческого музея в 1990 г. –  НА КІКМ. –  Ф. КДФ. –  Од. зб. № 11589. – 37 с.

13. Мельник О. О., Лук’янченко Ю. А. Звіт Криворізького історико-краєзнавчого музею про архе-
ологічні дослідження в 2007 р. –  НА КІКМ. –  Ф. КДФ. –  Од. зб. № 21472. – 113 с.

14. Михайлюк Г. Г. Полевой отчёт о раскопках Криворожского историко-краеведческого музея 
в 1977 году в Терновском р-не г. Кривого Рога. –  НА КІКМ. –  Ф. КДФ. –  Од. зб. № 11060. – 10 с.

15. Фабріциус І. В. Археологічна карта України. Копія з рукопису паперового архіву інституту 
археології НАН України) 1932 р. –  НА КІКМ. –  Ф. КДФ. –  Од. зб. № 11581. –  С. 130–131.

16. Археология Украинской ССР: в 3 т. –  Т. 1. Первобытная археология: научное издание / 
ред. И. И. Артеменко, С. С. Березанская, Ю. Г. Колосов. –  К.: Наукова думка, 1985. – 568 с.

17. Археологія України: курс лекцій: Навчальний посібник для студ. іст. спец. вищ. навч. закла-
дів / за ред. Л. Л. Залізняка. –  К.: Либiдь, 2005. – 504 с.

18. Археологія України: Бібліографічний покажчик 1981–1990 / ред.: О. С. Онищенко; уклад.: 
І. Г. Шовкопляс; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. –  К., 1999. – 460 с.

19. Березанская С. С., Отрощенко В. В., Чередниченко Н. Н., Шарафутдинова И. Н. Культуры 
эпохи бронзы на территории Украины. –  К.: Наукова думка, 1986. – 168 с.

20. Белов А. Ф., Ляшко С. Н. Об одном из аспектов возникновения курганного погребального 
обряда степей Восточной Европы // Древности степного Причерноморья и Крыма.: сб. 
науч. трудов. –  Запорожье, 1991. –  С. 28–30.

21. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь // М.: Прогресс. – 1990. – 368 с.
22. Гошкевич В. Н. Клады и древности Херсонской губернии. –  Кн. 1. –  Херсон, 1903. – 226 с.
23. Ковалева И. Ф. Погребальный обряд и идеология ранних скотоводов (по материалам куль-

тур бронзового века Левобережной Украины). –  Днепропетровск: ДГУ, 1983. – 108 с.
24. Ковалева И. Ф., Марина 3. П., Ромашко В. А., Тесленко Д. Л., Шалобудов В. Н., Веклен-

ко В. А. Курганы энеолита-бронзы в Криворожском течении Ингульца. –  Днепропетровск: 
Изд-во ДНУ, 2003. – 132 с.

25. Краткая информация о раскопках Криворожского музея за 1964–1993 гг. –  Кривой Рог, 
1995. – 46 с.

26. Кривому Рогу –  200: историко-экономический очерк. –  Днепропетровск: Промінь, 
1975. – 208 с.

27. Крилова Л. П. Археологічні розкопки стародавніх курганів на Криворіжжі в 1964–1966 рр. // 
Наш край. –  Дніпропетровськ: Промінь, 1971. –  С. 18–31.

28. Кульбака В. К. Давні індоєвропейці України в світлі новітніх археологічних досліджень. –  
Маріуполь, 2002. – 94 с.

29. Кульбака В. К. Індоєвропейські племена України епохи палеометалу. –  Маріуполь, 
2000. – 94 с.

30. Курганы верховьев Ингульца. Курганы у с. Головковка. Вып. 2. –  Кировоград, 1993. – 48 с.
31. Курганы верховьев Ингульца. Курганы у с. Головковка. Вып. 3 –  Кировоград, 1994. – 96 с.
32. Лесков А. М. Курганы: находки, проблемы. –  Л.: Наука, 1981. – 182 с.
33. Ляшко С. Н. Обработка кожи в Северном Причерноморье в эпоху бронзы // Исследо-

вания по археологи Поднепровья: межвуз. сб. науч. тр. –  Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 
1990. –  С. 50–57.

34. Марина З. П., Ковалева И. Ф., Ромашко В. А. Курганы эпохи бронзы у с. Колпаковка // 
Древности степного Поднепровья III–І тыс. до н. э.: сб. науч. трудов. –  Днепропетровск, 
1982. –  С. 4–15.

35. Марина З. П., Ромашко В. А., Северин А. Б. Кургани эпохи бронзы у с. Богдановка в Приса-
марье // ПАП: сб. науч. трудов. –  Д., 1995. –  С. 35–63.

36. Мельник А. А. Кто мы? Криворожье до Кривого Рога. –  Кривий Ріг: Видавничий дім, 
2003. – 116 с.

37. Мельник О. О., Балабанов С. В. Історична енциклопедія Криворіжжя. –  Т. 1. –  Кривий Ріг: 
Видавничий дім, 2007. – 604 с.

38. Мельник О. О., Стеблина І. О. Кургани Криворіжжя. –  Кривий Ріг: Видавничій дім, 
2012. – 474 с.

39. Мельник О. О., Стеблина І. О. Нариси з історії Криворіжжя з найдавніших часів до 
1800 року. –  Кривий Ріг, 2016. – 120 с.

40. Мельник О. О., Стецюк В. В. Сармати. –  Кривий Ріг: ПП Видавничий дім, 1999. – 64 с.
41. Нікітенко І. С. Кам’яна сировина Криворіжжя доби бронзи: автореф. … дис. канд. геол. наук: 

04.00.19 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. –  К., 2008. – 19 с.
42. Нікітенко І. С. Петрографічне дослідження матеріалу кам’яної сокири з поховання бронзо-

вого віку на Криворіжжі // Геолого-мінералогічний вісник. – 2006. – № 1 (15). –  C. 76–79.
43. Отрощенко В. В. Идеологические воззрения племён эпохи бронзы на территории Украины 

(по материалам срубной культуры) // Обряды и верования древнего населения Украины. –  
К.: Наукова думка, 1990. –  C. 5–17.

44. Петрунь В. Ф. З історії використання викопних багатств Криворіжжя // Нариси з історії техні-
ки і природознавства. –  К., 1963. –  Вип. 3. –  C. 115–126.



8382

45. Петрунь В. Ф. Об одной археологической находке из Криворожья // Материалы по археоло-
гии Северного Причерноморья. –  Одесса, 1962.

46. Ракітін Я. Г. Криворізький історико-краєзнавчий музей. Путівник по експозиції. –  Дніпропе-
тровськ, «Промінь», 1970. – 47 с.

47. Сапожников И. В. Памяти Виктора Федоровича Петруня // Старожитності степового При-
чорномор’я і Криму: зб. наук. праць. – 2005. –  Т. ХІІ. –  С. 325–333.

48. Словник-довідник з археології / Н. О. Гаврилюк [та ін.]. –  К.: Наукова думка, 1996. – 430 с.
49. Список археологических памятников Днепровского Надпорожья. Днепропетровская и За-

порожская области / сост. Д. Я. Телегин, А. В. Бодянский. –  К., 1990. – 48 с.
50. Татаринов C. И., Федяев C. В., Федотов C. А. Археология Бахмутского края. –  Артемовск, 

2003. – 64 с.
51. Справочная книга: адрес-календарь. –  Криворожье, 1990. – 372 с.
52. Украинская Советская Энциклопедия. – 1981. –  Т. 6. – 552 с.
53. Чубатенко И. А. Керамика многоваликово-покровского горизонта поселения Ильичевка: 

две технологические традиции // Археологический альманах. –  Донецк: ООО «КИТИС», 
1998. – № 7. –  С. 99–102.

54. Шарафутдинова И. Н. Степное Поднепровье эпоху поздней бронзы. –  К.: Наукова думка, 
1982. – 160 с.

55. Шарафутдинова Э. С. Памятники культуры многоваликовой керамики на Нижнем Дону //
Археология восточно-европейской степи: межвуз. Науч. Сборник. –  Изд-во Сарат. ун-та., 
1989. –  С. 132–134.

Бовкунов Володимир

Листування англійських військових як джерело до 
історії повсякдення Першої світової війни

Вступ
«Перша Світова війна не була неминучою. Загальноєвропейську політич-

ну кризу, що послужила її початку, можна було подолати при розсудливості 
і доброї волі. Розсудливості не знайшлося, і вибухнула війна, яка обернулася 
небувалою трагедією, що забрала десять мільйонів людських життів і сплюн-
друвала не менше число доль. У 1918 р. гармати замовкли, але політична 
конфронтація і породжена ворожнеча між народами різних країн повністю 
не зникли, і якщо дошукуватися до витоків ще більш руйнівної Другої Світо-
вої війни, то не можна закривати очі і на ці прикрашаючі людство чинники. 
Обидві війни –  ланки одного ланцюга» [4, с. 9]. Так розпочав свій бестселер 
про Першу Світову війну відомий англійський історик Д. Кіган. Його слова, 
на жаль, можна продовжити й на наступні десятиліття, коли війна (із загро-
зою перетворитися на світову) часто відбувалася у різних куточках світу, й на 
сьогодення, коли війна прийшла на українські землі, знов із відчуттям мож-
ливості переростання у великий міжнародний конфлікт.

За думкою істориків, вітчизняних і західних, Перша світова війна ли-
шається однією з найважливіших подій минулого століття, яка визначила 
весь хід історії XX ст. Саме з початком цієї війни розпочалося «реальне», 
а не хронологічне XX ст. У західній історіографічній традиції саме Першу, 
а не Другу світову називають «Великою війною», хоча остання була значно 
масштабніше й за розмахом, й за кількістю учасників. І це не випадково –  
у 1914–1918 рр. війна вперше перестала бути справою дипломатів, вищо-
го генералітету та професійних військових, а набула тотального характеру, 
вимагаючи мобілізації всіх національних ресурсів кожної сторони, що во-
ювала, і передусім масової участі у військових діях простих громадян, так 
званих «маленьких людей», які були надто далекими як від політики, так 
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і від військової справи. Однак саме від цих людей, від ступеню усвідом-
лення ними своєї ролі, від їхніх особистісних та загальних суспільних по-
силів залежав кінець війни –  війни, яка спричинила появу нових кордонів, 
революційні потрясіння, утвердження нових ідеологій, рухів і тоталітарних 
режимів [2, c. 27].

Між тим саме ця людина війни (яких насправді мільйони), її повсякден-
не життя, мотиви поведінки залишаються мало дослідженими істориками, 
особливо вітчизняними. В останні роки та десятиліття було видано значну 
кількість праць, проведено наукових конференцій (особливо у зв’язку із 
100-річчям Першої світової війни). На сьогодні вченим відомі всі перипетії 
військових дій, дипломатичної гри тощо. Серед пріоритетних напрямків до-
слідження, нарешті з явилися праці, присвячені повсякденню люди-
ни війни, стратегіям поведінки різних верств і категорій населення, участь 
і ставлення до війни жінок тощо. На нашу думку, цей напрямок дослідження, 
який тільки розпочинається, варто продовжити.

Такі дослідження стали можливим через введення до наукового обі-
гу нового кола джерел, переважно особистого походження, які вимагають 
більш копіткої роботи історика, детальної перевірки інформації, що у них 
міститься, однак дозволяють відповісти на інші питання (так само особи-
стого характеру), а відтак й зрозуміти повсякдення війни. Сьогодні широ-
кому загалу стали доступні архівні матеріали, які ввели до наукового обігу 
передусім працівники архівних установ Великобританії –  країни, для якої 
Перша світова стала визначальною подією історії останнього століття. Саме 
у Великобританії до сих пір урочисто вшановують всі дати, пов’язані з поді-
ями Першої світової, відкривають пам’ятники, знімають фільми, які мають 
найбільші глядацькі аудиторії (вдалим прикладом є новий серіал «Аббатство 
Даунтон», який продовжують знімати і який подивилося більше 15 млн. лю-
дей). Тож листування звичайних англійських солдат, офіцерів, які відкриті 
для загального прочитання, можуть бути цікавими широкому колу громад-
ськості, а для істориків надати нову інформацію для роздумів і узагальнень.

Мета роботи –  дослідити повсякденне життя англійських військових ча-
сів Першої світової війни за їх власними уявленнями, відображеними в осо-
бистому листуванні.

Для досягнення мети необхідно було розв’язати наступні завдання:
• зібрати та проаналізувати літературу і джерела по темі роботи;
• схематично висвітлити історію Великобританії часів Першої світової 

війни і таким чином скласти каркас роботи;
• проаналізувати листи англійських військових і вибрати інформацію 

щодо повсякденного життя;
• описати повсякденне життя англійських військових за їх власними уяв-

леннями, відображеними в особистому листуванні.
Об’єктом даної роботи стали листи англійських військових за 1916 р.
Предметом даної роботи обрано повсякденне життя англійських військо-

вих часів Першої війни.
Хронологічні межі роботи охоплюють 1914–1918 рр. –  період Першої 

світової війни, однак основна увага у відображенні історії повсякдення зо-
середжена на 1916 р. Такий вибір обумовлений ходом війни, її тривалістю –  
коли війна вже стала буденністю і виробила певні моделі поведінки, однак до 
її завершення було ще достатньо часу.

Історіографічною основою роботи стали праці загального характеру, 
присвячені Першій світовій війні, а також Великобританії у Першій світовій 
війні. Повсякдення війни в останні роки стало об’єктом наукової зацікав-
леності російських істориків. Тому були використані роботи О. С. Нагорної, 
М. А. Оболонкової, О. С. Сенявської, О. С. Поршнєвої та іншi.

Джерелами даної роботи стали листи англійських військових, які розмі-
щені на сайті Національного архіву Великобританії. Як альтернативні дже-
рела великої історії особисті архіви стали використовуватися ще у 1970-х рр. 
У Великобританії, де з давніх часів були потужними традиції усних і пись-
мових оповідань, історик А. Пікок записав інтерв’ю з очевидцями Першої 
світової війни. Серед них були й учасники битви на Іпрі, й лікарі, що ряту-
вали солдат, і навіть тих, хто не витримував та полишав поле бою [16, c. 12]. 
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Цю працю помітили і підхопили волонтери Йоркського товариства усної 
історії. У 2012 р. значна частина унікальних матеріалів були відцифровані 
і видані компакт-диском. Британський Імперський військовий музей та ін-
тернет-спільнота Zooniverse.org відцифрували щоденники англійських сол-
дат і офіцерів, поклали їх в основу програм радіо BBC. Сьогодні зацікавле-
ність до архівів Першої світової у Великій Британії є настільки значною, що 
у деяких графствах ентузіастів-аматорів запрошують на тематичні семінари, 
які допомагають розшукати своїх родичів часів Першої світової війни. Наці-
ональні архіви надали допомогу такій небайдужій громадськості, з кожним 
роком відкриваючи все більше документів для широкого загалу. При цьому 
база даних поповнюється і самими користувачами [26, c. 8].

Нашу увагу привернули листи англійських військових, що були мобілізо-
вані з Паддінгтону –  району округу Вестмінстер північно-західної частини 
Лондона, де сьогодні розташований найбільший залізничний вузол і вокзал 
з аналогічною назвою. Ця колекція Національного архіву Великобританії 
нараховує 35 листів та 19 фотографій. Нами обрани і використані в роботі 
лише ті листи, що найбільше відображають повсякденне життя англійських 
військових у 1916 р.

Розділ 1. Великобританія у Першій світовій війні: зміни життя 
населення

Перша Світова війна стала для Великої Британії подією, яка докорінно 
зламала весь її попередній соціальний устрій, внесла значні зміни у життя 
всіх верств населення, визначивши наперед колосальні зміни у житті країни 
і кожного її громадянина. The Great War –  так називають англійці цю війну, 
яка й до сьогодні не змінила своєї назви, навіть незважаючи на Другу Світову 
війну та її наслідки для життя всієї Європи.

Перша Світова війна розпочалася для Британії у серпні 1914 р. У цей час 
Британія перебувала у складі військово-політичного союзу Антанта (Росія, 
Франція) і в боротьбі проти Центральних держав (Німецької, Австро-Угор-
ської й Османської імперій та Болгарського царства) [1, c. 9].

Велика Британія стала ключовою країною у Великій війні. На початок 
другої декади XX ст. Німеччина стала найпотужнішою континентальною 
державою, її економічна могутність у поєднанні з професіоналізмом імпер-
ської армії означали, що кайзер мав усі можливості перемогти і Францію, 
і Росію, або навіть ці дві країни разом узяті. Але перемогти альянс, до якого 
входитиме Британська імперія, виявлялося занадто складно для Німеччини.

Після вступу у війну 4 серпня 1914 р. Британські експедиційні сили ві-
дразу почали переправлятися до Франції і незабаром вступили в перші зітк-
нення з німецькими військами. У першій битві біля Монса втрати британ-
ців склали 1656 чоловік. Під час битви на Марні невеликі британські сили 
серйозної ролі не зіграли; за словами Ллойд Джорджа –  лідера ліберальної 
партії, який у 1916 р. стане прем’єр міністром, вони прибули до Франції для 
моральної підтримки [2, c. 21].

Зрив німецького плану Шліффена в результаті битви на Марні та наступу 
російських військ у Східній Пруссії, незабаром призвів до зміни у формах та 
методах війни. На Західному фронті військові дії поступово набували пози-
ційного характеру, війна перетворювалася на «траншейне страхіття». Стало 
зрозуміло, що всупереч прогнозам багатьох військових «авторитетів» війна 
затягнеться на багато місяців або навіть на кілька років.

На початок світової війни Британська армія значно поступалася арміям 
великих європейських держав по чисельності. Комплектування її здійсню-
валося на добровільній основі, тому на літо 1914 р. Велика Британія мала 
збройні сили, що нараховували лише 400000 військових; ця цифра включала 
Регулярну армію і резервістів Територіальних сил Британії. Майже половина 
з цього складу проходила службу за межами Британських островів, в гар-
нізонах, розташованих по усіх частинах Британської імперії. Так, у серпні 
1914 р. 74 з 157 піхотних батальйонів і 12 з 31 кавалерійських полків дисло-
кувалися поза межами метрополії. Королівський льотний корпус нарахову-
вав лише 84 літака напередодні війни [1, c. 36].

Протягом війни Британія мала 3 різновиди армії. Перша –  це британська 
армія, з якою імперія зустріла світовий конфлікт й мала ці 400000 військових. 
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З них був сформовані Британські експедиційні сили, що билися на фронтах 
Західної Європи із самого початку війни і здобули собі прізвисько «Ганеб-
ні Старці» (англ. Old Contemptibles). Друга армія, так звана нова армія або 
армія Кітченера, формувалася з волонтерів 1914–1915 рр., основний тягар 
бойових дій перепав на них у битві на Соммі. Третя армія формувалася після 
прийняття британським урядом рішення про загальний військовий обов’я-
зок для чоловіків з 18 до 41 року, що вводився в дію з січня 1916 р. До кінця 
1918 р. британська армія зросла в десять разів, досягши загальної чисельно-
сті 4 млн. чол. у складі 70 дивізій [8, c. 37]. Переважна більшість британських 
сухопутних військ билася на полях Франції та Бельгії проти імперської армії 
Німеччини. Деякі формування змагалися в Італії та Греції проти австро-у-
горських та болгарських військ. Ще кілька військових з’єднань билися на 
Близькому Сході, в Африці, Месопотамії переважно проти османської армії. 
Один батальйон брав участь у боях разом з японською армією в Китаї під час 
облоги Ціндао.

Уряд Великої Британії вважаючи, що основні завдання війни на Євро-
пейському театрі має вирішувати Франція, спочатку не передбачав значного 
збільшення Британського експедиційного корпусу. Проте, в ході війни бри-
танське керівництво було змушене розгорнути на Європейському континенті 
великі сили, чисельність яких до кінця війни сягала 1,5 млн. чол. До складу 
експедиційного корпусу входило 65 дивізій, об’єднаних в 4 армії; вони вклю-
чали війська метрополії, домініонів і колоній Великої Британії [4, c. 41].

Війна оголила суттєві проблеми в організаційній структурі військ: до 
1914 р. найбільшим формуванням британських сухопутних військ була ди-
візія. Зі зростанням масштабів бойового простору та складнощами ведення 
бойових дій за таких умов виникла кардинальна проблема зміни та реор-
ганізації британської армії. Бригади за рік розгорталися до корпусів, відпо-
відно керівництво такими величезними формуваннями потребувало певних 
лідерів, які мали володіти найсучаснішою тактикою дій, та розуміти роль 
новітньої зброї, що вперше з’явилася на полях битв Першої світової. З тран-
сформацією від маневреної тактики дій до позиційної війни, піхота та кінно-

та змушені були навчатися по-новому, як діяти разом на полі бою, що рясніло 
мінними полями, фортифікаційними спорудами, дротовими загородженнями 
тощо. Британські війська навчалися організації чіткої взаємодії при веден-
ні бою в наступі, а згодом й в обороні, утримуючи лінію фронту. Пізніше 
з розповсюдженням кулеметів та появою танків, тактика британської армії 
зазнавала нових змін, змінювався характер дій, бойовий порядок, системи 
управління та зв’язку, удосконалювалися системи забезпечення військ, на 
світ з’являлася абсолютна нова концепція ведення війни, яка не мала анало-
гів у попередніх битвах та боях Британської імперії.

У Великій Британії для участі у військових діях на фронти Першої сві-
тової були призвані приблизно 6 млн. осіб. З них з війни не повернулися 
700 тис. чоловік. Це становить приблизно 11,5%. Коли війна закінчилася 
в 1918 р., втрати армії Великої Британії, в результаті дій противника і хвороб, 
складали більше за 2,2 млн. чоловік [5, c. 19].

Перші формування Британського експедиційного корпусу висадилися на 
початку серпня 1914 р. у французьких портах Руан, Булонь і Гавр і зосере-
дилися в районах Ле-Като, Мобеж. До складу британських експедиційних 
військ входили 4 піхотних дивізії і 1 кавалерійська бригада загальною чи-
сельністю 70 тис. чоловік і в такому складі 22 серпня почали бойові дії проти 
німецьких військ.

У 1915 р. у великих боях на Західному фронті британські війська брали 
помірну участь. Велика Британія з ініціативи морського лорда В. Черчилля 
в березні 1915 р. розпочала операції по захопленню Константинополя че-
рез Дарданелли. Початкові успіхи змінилися невдачами. В. Черчиллю, через 
провал операції, довелося вийти у відставку. Багатомісячні безплідні опера-
ції на півострові Галліполі завершилися повною невдачею до кінця 1915 р. 
Висадка в Салоніках і примушення Греції до вступу у війну на боці Антанти 
також не дали особливих результатів.

Перша світова війна доленосно вплинула на британське суспільство 
й залишила невитравний слід на усій нації. З оголошенням війни Німеччині 
хвиля патріотичних настроїв заполонила усю імперію, соціальні тертя між  
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соціальними класами вікторіанської та едвардіанської Великої Британії в цей 
період суттєво знизилися, що врешті-решт серйозно змінило загальне облич-
чя британського народу у XX сторіччі [2, c. 54].

Розмах, довготривалість та жорстокість кривавого протистояння з Чет-
верним союзом були такими, що вперше британці, як одна нація, як один 
народ відгукнулися на виклик й були мобілізовані на те, що історики назива-
ють «тотальною війною». Ці зміни не відбулися відразу в серпні 1914 р, це 
набувало ознаки поступового та кумулятивного ефекту як реакція на події, 
що відбувалися, а ні на заклики правлячої влади повстати на захист влас-
ної країни. Й головним реагентом змін стала власно британська держава. На 
початкових стадіях війни, її роль була значною мірою обмежена питання-
ми безпеки, такими як Закон про оборону Королівства (англ. Defence of the 
Realm Act 1914), цензурою та питаннями іноземців [4, c. 21]. Але з 1915 р. 
державна влада була розширена на нові сфери управління та соціальні сфе-
ри. Слоган «тотальна війна» був введений у Великій Британії в травні 1915 р. 
й тривав до кінця війни в листопаді 1918 р. Принцип тотальної війни перевів 
усю країну в режим обов’язкового військового стану на чолі з урядом, який 
контролював його.

Для досягнення перемоги над ворогом довелося піти на суттєві жертви. 
Щоб попередити нестачу робочих рук і дефіцит продуктів харчування, уряд 
розробив низку законів, наділяючи тим самим себе додатковими повнова-
женнями щодо забезпечення безпеки своїх громадян. Від первинної політи-
ки «бізнес –  як зазвичай» та збереження довоєнного статус-кво при кабінеті 
Герберта Генрі Асквіта довелося відмовитися на користь режиму тотальної 
війни (впливу держави на всі сфери суспільного життя) при прем’єрі Ллойд 
Джорджі, що вперше спостерігалося на території Британії. Британські міста 
вперше стали об’єктами повітряних бомбардувань.

Бойовий дух британського суспільства з початку війни підтримувався на 
доволі високому рівні, у першу чергу завдяки засобам масової інформації, 
успішно насаджувалася урядова та військова пропаганда. Британський уряд 
швидко адаптувався до демографічних змін в робочій силі, і значним відто-

ком робітників до збройних сил, натомість галузі промисловості, що пов’я-
зані з війною швидко зростали, і виробництво збільшилося за рахунок найму 
великої кількості людей [10]. Крім цього, вперше почалося масове застосу-
вання жіночої праці, що змусило парламент в 1918 р. прийняти закон, який 
надавав право голосу значній кількості жінок [5, c. 37].

Британське суспільство відчувало постійні зміни через тривалу вій-
ну у різних галузях своїй діяльності. Втручання держави було продовжене 
в таких областях, як контроль здачі нерухомості в оренду (1915), призовній 
системі (1916), контролі цін (1917), нормуванні продуктів харчування (1918) 
і навіть у виробленні алкогольних напоїв. Війна сповістила сейсмічні полі-
тичні зрушення: крах Ліберальної партії, підйом Лейбористської партії.

Серйозного удару було завдано по монархічним стосункам, більшість 
з яких підтримувалася століттями. Через війну Британська королівська роди-
на на чолі з Георгом V розірвала усі зв’язки зі своїми німецькими родичами 
і змінила німецьке найменування своєї династії –  Саксен-Кобург-Готська –  
на Віндзорську.

У роки світової війни відбулося подальше і значно більш відчутне зни-
ження життєвого рівня усіх верств населення. Номінальний рівень зарпла-
ти ряду категорій робітників підвищився, але ціни піднімалися незрівнянно 
більш швидко. Вже на початку 1915 р. ціни на продовольство були на 25% 
вище, ніж влітку 1914 р., а до кінця 1916 р. вони зросли на 85–90%. Навіть 
за офіційними підрахунками реальна купівельна спроможність мас впала на 
30–40% [2, c. 47].

Великі території в Європі перетворилися на руїни, мільйони людей заги-
нули або отримали поранення. Ті, що вижили все життя були змушені носи-
ти в собі важку емоційну травму. Велика Британія не стала винятком. Однак 
з військової точки зору Велика Британія та її союзники здобули переконливу 
перемогу.

Пропаганда і цензура були взаємопов’язані протягом війни. Вже у ве-
ресні 1914 р. для того, щоб підтримувати в суспільстві високий бойовий 
дух і протистояти німецької пропаганди, було засновано бюро військової  
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пропаганди під керівництвом Чарльза Мастерман. Під егідою бюро працюва-
ли такі видатні письменники як Герберт Уеллс, Артур Конан Дойль, Редьярд 
Кіплінг, а також численні редактори газет [4, c. 46].

До літа 1915 р. бюро випустило більше 2,5 мільйонів екземплярів книг, 
записів промов, офіційних документів і листівок. Крім того Мастерман кури-
рував випуск кінофільмів про війну. Одним із прикладів може служити кіно-
стрічка «The Battle of the Somme», що з’явилася на екранах в серпні 1916 р., 
коли сама битва ще не була закінчена. 22 серпня 1916 р. The Times так опи-
сувала кіносеанс: «Численна аудиторія була збуджена і зацікавлена реаліями 
війни, представленими їй настільки яскраво, що жінки часом закривали очі, 
не в силах бачити трагедію ціни битви, зображену у фільмі; думка, яке, ймо-
вірно, поділяють всі –  дуже розумно, що люди можуть поглянути на те, що 
роблять наші солдати в Пікардії, за що борються і страждають» [15, c. 26].

У воєнний час газети, як і інші засоби масової інформації, підпадали під 
закон про захист королівства, що обмежував газетні публікації двома ін-
струкціями. Інструкція 18 забороняла публікувати секретну інформацію про 
пересування військ і флоту. Інструкція 27 перешкоджала поширенню «не-
правдивої інформації», «даних, що можуть згубно позначитися на показни-
ках призову», «відомостей, що підривають довіру суспільства до національ-
ної валюти та банків», «прояву нелояльності до Його Величності» [24, c. 42]. 
Цензорські функції покладалися на Бюро преси, яке не володіло офіційними 
повноваженнями до квітня 1916 р., а також на власників газет та їх редакто-
рів, які здійснювали самоцензуру. Газетні магнати, які співпрацювали з уря-
дом, такі як віконт Ротемер, барон Бівербрук і віконт Норткліфф, були удо-
стоєні дворянських титулів. У цих умовах державний цензорський апарат, за 
великим рахунком, був сконцентрований лише на контролі і придушенні со-
ціалістичних журналів і, іноді, правих видань, наприклад, The Globe. Таким 
чином, цензура впливала на британську пресу в меншій мірі, ніж скорочення 
доходів від реклами і збільшення собівартості виробництва в ході війни. До-
датковою лазівкою від державної цензури були парламентські привілеї, які 
дозволяли вільно публікувати все, про що говорилося в парламенті країни. 

Найбільш популярними друкованими виданнями розглянутого періоду були 
щоденні газети The Times, The Daily Telegraph, The Morning Post, такі тижне-
вики як The Graphic і John Bull. Потреба британського суспільства в новинах 
з полів битв в значній мірі збільшила газетні тиражі.

Загальна потреба у військових новинах і відомостях частково задоволь-
нялася також журналами новин, повністю присвяченими висвітленню вій-
ни. Такі видання, як The War Illustrated, The Illustrated War News, The War 
Pictorial, рясно оформлялися фотознімками та зображеннями незалежно 
від своєї цільової аудиторії. Журнали, в яких публікувалися, в числі інших, 
Герберт Уеллс, Артур Конан Дойль і Редьярд Кіплінг, випускалися для всіх 
верств суспільства, значно відрізняючись за своєю ціною і наповненню. 
Смисловий зміст матеріалу також відрізнялося: в недорогих виданнях ос-
новний акцент робився на формування і підтримку почуття патріотизму на 
шкоду актуальності новинної стрічки з лінії фронту. Історії про німецькі вій-
ськові злочини публікувалися в багатьох виданнях [4].

В рамках політики «бізнес –  як зазвичай», уряд не хотів контролювати 
торгівлю продуктами харчування, опирався спробам встановити мінімальні 
ціни на вироби зі злаків, але був змушений ввести контроль над важливими 
статтями імпорту продовольства (цукор, м’ясо і різні види зерна). Коли кон-
троль був все ж введений, він носив обмежений характер. У 1916 р. стало 
незаконним замовляти більше двох страв на ланч в місцях громадського хар-
чування і більше трьох –  на вечерю; вводилися штрафи для тих, хто годував 
голубів або бездомних тварин.

У 1916 р. Німецька імперія розгорнула необмежену підводну війну, топи-
ла кораблі союзників, а пізніше і кораблі нейтральних держав, які перевозили 
продовольство. Тим самим була зроблена спроба організувати на території 
Британії голод. Одним з відповідей на таку загрозу стало введення в лютому 
1917 р. системи добровільного нормування продуктів харчування, яка була 
підтримана особисто королем і королевою. З вересня виробництво хліба от-
римує субсидування. З ініціативи місцевої влади, в період з грудня 1917 по 
лютий 1918 р., в різних районах країни був введений режим примусового  
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нормування, оскільки до цього моменту запасів пшениці на елеваторах кра-
їни вистачало тільки на шість тижнів. Деякі дослідники вважають, що ці 
заходи, в цілому, сприятливо позначилися на здоров’ї нації, оскільки вони 
регулювали споживання необхідних продуктів. З 15 липня 1918 р. в побуті 
з’явилися продовольчі книжки на масло, маргарин, сало, м’ясо і цукор [2].

Жінкам було дозволено служити в збройних силах країни, і до кінця вій-
ни близько 80000 жінок служили в британській армії, на посадах, не пов’яза-
них безпосередньо з бойовими діями, такими, як медсестра і кухар.

Підводячи підсумок, можна сказати, що в ході війни і після її закінчення 
були ліквідовані деякі соціальні бар’єри, сформовані під час Вікторіанської 
і едвардіанської епох. У післявоєнній публікації військового міністерства 
«Statistics of the Military Effort of the British Empire During the Great War 1914–
1920», виданої в березні 1922 р., офіційно числиться загиблим 908371 солда-
тів. Цей звіт не ділив жертви війни на більш докладні категорії і охоплював 
як загиблих в ході бойових дій, так і померлих від ран або в полоні, а також 
зниклих без вести. У той же час, в книзі наведені відомості по основних 
колоніям і домініонів Британської імперії. Так, Сполучене королівство Ве-
ликобританії та Ірландії втратило в ході війни 704121 особи, Британська Ін-
дія –  64449 осіб, Канада –  56639 осіб, Австралія –  59330 осіб, Нова Зелан-
дія –  16711 осіб і, нарешті, Південно-Африканський Союз –  7121 людини. 
Втрати Королівського військово-морського флоту (включаючи Королівську 
військово-морську авіаційну службу, зокрема у складі флоту до 31 березня 
1918 р.) також винесені особливо і становлять 32287 осіб загиблими і зни-
клими безвісти. Торговий флот втратив 14661 особу. Цифри ВПС –  в звіті не 
наведено зовсім [5, c. 36].

Війна завдала економіці Великобританії важкий збиток. З найбільшого 
в світі іноземного інвестора вона перетворилася в одного з найбільших борж-
ників, виплати за відсотками становили до 40% державних витрат. Рівень 
інфляції збільшився більш ніж в два рази за період з 1914 р. до 1920 р. (коли 
інфляція досягла свого піку). Купівельна спроможність фунта стерлінга впа-
ла на 61,2%. Матеріальні втрати були відносно невеликі: найбільш істотною 

втратою стали 40% британського торгового флоту, потопленого німецькими 
підводними човнами в воєнний час. Число кораблів було майже повністю 
відновлено до 1918 р., а повністю –  після закінчення війни. Формулюючи 
висновок про економічний збиток, військовий історик Корреллі Барнетт від-
значав, що «об’єктивна істина полягає в тому, що Велика війна не завдала 
критичної економічної шкоди Британії…», війна лише «психологічно скалі-
чила британців» [15].

Перенесені втрати і потрясіння завдали британському суспільству гли-
бокі психологічні шрами. Оптимізм 1900-х зник повністю, молодь, що про-
йшла через поля битв, увійшла в історію як «Втрачене покоління», яке так 
ніколи і не оговталося від пережитого.

Розділ 2. Повсякденне життя англійських військових 
(за матеріалами особистого листування)

На 1916 р. Перша світова війна підійшла до тієї фази, коли найбільш оче-
видними були її характерні риси. Військові невдачі з обох сторін розчарували 
суспільство щодо надії про «завершення війни у наступному році». Замість 
низки вирішальних битв війна перетворилися на протистояння двох коаліцій, 
в умовах якого важко було передбачити, яким буде кінець і коли він насту-
пить. В той же час перехід до позиційної війни не означав припинення вій-
ськових дій. Чисельність військових дій на фронтах постійно збільшувалася, 
і чисельність втрат. Тотальна війна вимагали більш масштабної мобілізації 
ресурсів країни, и хоча британці не відчували голоду, від них вимагалася все 
більша економія.

Всі країни, які брали участь у цій війні, були змушені провести ради-
кальні мобілізаційні заходи і залучити великі людські і матеріальні ресурси. 
У Великобританії цей процес мобілізації відбувався багато в чому стихійно 
і з помітним впливом британських соціальних і політичних традицій. Саме 
в цьому плані розглянутий період виявився в довгостроковій перспективі пе-
реломним, оскільки затяжна війна неминуче робила явними матеріальні та 
організаційні переваги Антанти над Німеччиною та її союзниками [2].
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Окремо слід сказати про листування: 1914–1918 рр. були ознаменовані 
своєрідним відродженням епістолярного жанру, який набув повсюдного ви-
знання і перетворився не тільки на універсальний спосіб підтримки зв’язку 
між фронтом і тилом, але також і на важливий засіб пропаганди. Уже на по-
чатку вересня 1914 р. британська масова преса стала публікувати надіслані 
читачами кореспонденції з фронту, в результаті чого ці ретельно відібрані 
і піддані скрупульозній перевірці листи пересічних громадян стали складати 
конкуренцію повідомленням професійних військових кореспондентів [27]. 
Враховуючи таку можливість публічності, респонденти повинні були брати 
ці обставини до уваги. Отже, при роботі з цим різновидом джерел треба бра-
ти до уваги їх явну тенденційність і в тому числі кілька рівнів цензури і само 
цензури [4, c. 16].

Листи, які відправляли з різних фронтів англійські військові, мають знач-
ну цінність, оскільки розповідають про повсякдення життя в окопах. Їх ав-
тори по свіжих слідах описували всі свої враження і хвилювання, які відчу-
вали. В той же час ці листи демонструють надзвичайний англійський дух 
стійкості, готовності заради країни терпіти лихоліття війни. В той же час 
листи, які отримували англійські військові від своїх знайомих і близьких, 
підтримували їх у далеких експедиціях.

Серед листів, які у 1916 р. відправили військові з Паддінгтону, переважа-
ють листи із Франції. Однак є й такі, які описували англійський тренуваль-
ний табір. Так, у своєму листі (січень 1916 р., із Англії) Сідней Чарльз Дус 
пише: «Ми піднімаємося о 6.30 ранку. Сніданок (вівсянка і бекон) о 7.30. 
Шикування –  о 8.20. Вправи до 10.30. Потім півгодини відпочинку. Потім ще 
тренування до 12.30. Обід –  о 13.00 (м’ясо, два овоча і цукерки). Шикування 
знову о 14.20. Потім ще одне тренування, яке триває до 16.00. Після цього 
ми в принципі вільні. Чай –  о 17.00 (хліб, масло і джем). Після цього ми за-
ймаємося, чим хочемо до 21.15. До цього часу ми повинні все бути у своїх 
будинках, відбій о 22.00» [36]. Судячи з інших листів, це відносно базовий 
розклад англійських солдат.

Що стосується харчування солдатів, воно було досить збалансованим. 
Лейтенант Гарольд Вільям Кронін у своєму листі від 18 січня 1916 р. із Єгип-
ту зауважує: «Той же старий берег, завалений банками тушонки, консерво-
ваним молоком і джемом…» [33]. У своєму листі Сідней Чарльз Дус також 
повідомляє про досить таки гідний раціон: м’ясо, овочі, бекон, вівсянка, цу-
керки, хліб, масло і джем [36]. Отже, раціон англійських солдат був достат-
ньо сбалансованим і якісним. Жодного натяку на відсутність харчування та 
голод у листах не зустрічається.

Побут англійських військових був також досить налагодженим. Хенрі 
Буллен, відправляючи листа із Єгипту 24 липня 1916 р., нарікає, що в нього 
закінчилися паперові конверти, й це стало приводом його засмучення: «…Я 
можу зараз відправити тобі тільки коротеньке послання, тому що у мене 
закінчилися паперові конверти, і мені треба буде роздобути їх в наступний 
раз» [32]. Тобто можна судити, що англійські військові були оснащені навіть 
канцелярією.

Гарольд Вільям Кронін у своєму листі від 18 січня 1916 р. із Єгипту пише: 
«Багато що трапилося з тих пір, як я останній раз писав тобі. Ми відступає-
мо, відступаємо і йдемо ж, в принципі нічого більше і розповісти, окрім як 
про наші відступи. Нам наказали упакувати речі, і зробивши це, ми виру-
шили, після чого зупинилися в досить пристойному приміщенні, насолод-
жуючись небаченою розкішшю електричного світла» [33]. У свою чергу, 
Монтегю Персі Понд 5 квітня 1916 р. у своєму листі із Франції повідомляє: 
«Я радий повідомити, що перебуваю в хорошій формі, фізично здоровий. 
Думаю, останній раз писав Вам, коли ми жили у вагонетках. Зараз ми пере-
бралися в квадратні будинки приблизно по десять футів, вони досить зручні, 
але менш просторі як вагонетки. Вони добре побудовані і стоять приблизно 
на висоті фута від землі, тому не промокають і залишаються сухими. У нас 
їх дві: одну ми використовуємо, як штаб, а в другій спимо і живемо. У нас 
також є намет, де ми зберігаємо обмундирування, але можливо ми будемо 
в ній спати, коли потеплішає». Сідней Чарльз Дус так описує помешкання 
перебування свого полку: «У будинку по двадцять чоловік. Ліжка –  це три 
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довгі дошки на двох козлах, вісім або дев’ять дюймів від підлоги, солом’яні 
матраци і солом’яні подушки, і чотири ковдри. Не зовсім те, до чого я звик. 
Хоча мені цілком комфортно і я сплю, як немовля. Чудово, що ми розташу-
валися саме тут» [36].

Звичайно, перебування у траншеях викликає у військових певний шок. 
Гілберт Вільямс у листі із Франції 6 квітня 1916 р. звітує: «Зараз ми всі 
у траншеях. В принципі ми спускаємося сюди по три рази на день як мі-
німум. Зараз ми тут всі у великій небезпеці, як це було в кінці минулого 
літа, коли французи і німці вели запеклі бої. Місцевість тут –  це суцільні 
лабіринти траншей. У свій час бої тут були настільки запеклими, що єдина 
можливість ховати вбитих була по краю траншей. І зараз, коли траншеї іноді 
обвалюються, можна побачити людські кістки, черевики або навіть черепи, 
що стирчать із землі, вражаюче видовище, чи не так? Влітку тут буде ще той 
запах… Єдине, я сподіваюся, що нас вже тут не буде. Ми ж знаходимося 
тільки в двадцяти ярдах від фріців (німців) та їх штабу. Зараз постійно в небі 
рвуться бомби, гранати, нескінченні мінометні атаки. Це жахливі іграшки. 
Сила їх вибуху приблизно дорівнює десяти землетрусів, що вибухнули одно-
часно. Але навіть це не найстрашніше, з чим доводиться мати справу. Тран-
шеї знаходяться дуже близько один від одного, і все, звичайно, заміновано. 
Тому ніколи не знаєш, коли шматочок землі, на якому стоїш, відправить тебе 
в інший світ» [37]. Отже, умови життя на війні у всіх були різними, що за-
лежало від місця розташування військових частин та ведення бойових дій. 
Останні не залишали умов для комфортного проживання.

Умови життя в окопах на передовій не дозволяли знаходитися в них дов-
го. Найчастіше там було сиро, холодно, ніякого захисту від вогню в них не 
було. Солдати при довгому знаходженні в окопах дуже швидко втрачали 
бойовий дух. Вояки на передовій страждали від надскладних умов життя 
та проблем забезпечення; постійною була нестача продовольства, хвороби 
скошували тисячами солдатів, розносником більшості з них були окопні 
щури. Разом з протидією супротивникові британці повинні були боротися 
з валом нових захворювань: траншейного мікозу, траншейної лихоманки 

і траншейного нефриту. У зв’язку з цим, британська армія постійно змінюва-
ла солдатів в окопах. У період між великими битвами військовий підрозділ, 
як правило, знаходився в окопах приблизно по 10 днів на місяць, і з них без-
посередньо на передовій солдати були не більше трьох днів. Неодинокими 
були випадки, коли солдат не відправляли на передову по цілому місяцю. 
У гострі моменти, наприклад, під час наступу, британські військові могли 
перебувати на передовій по тижню, але набагато частіше їх міняли вже через 
пару днів [27, c. 54].

Незважаючи на військову обстановку, культурне життя також не обходи-
ло англійських солдат стороною. Монтегю Персі Понд у листі з Франції від 
5 квштня 1916 р. повідомляє: «Нещодавно у нас була вечірка і концерт, який 
організувала одна з дивізій, розташованих тут неподалік, на минулому тижні 
і вони влаштовували концертну програму дві ночі поспіль. У них була справ-
жня сцена із завісою і прожекторами. Це було дійсно здорово. Програма 
складалася з пісень, сентиментальних і не дуже, також були cкетчі, мініатю-
ри Чарлі Чапліна, кумедні, як завжди» [34]. Також саме він зауважує: «Всю 
нашу їжу готують в одному з кафе, живемо ми цілком добре, хіба що меню 
не особливо різноманітне. Останнім часом мені тут вдалося влаштувати пару 
музичних вечорів. Скрипка, яку я купив, виявилася напрочуд гарною, але мої 
пальці вже не такі спритні, як раніше» [34].

Отже, побут англійських військових був достатньо налагодженим, харчу-
вання було достатньо збалансованим, розпорядок дня у таборі підготовки не 
був обтяжливим, культурне життя також мало місце навіть в умовах запеклої 
війни. Отже, ми маємо говорити про англійський менталітет та його націо-
нальний дух. Пісня «It’s a Long Way to Tipperary» стала маршем британської 
армії часів Першої світової війни і часто використовувалвся англійськими 
солдатами під час перепочинку. Незважаючи на таке часте використання під 
час війни, цей марш був написаний у мирні роки. Історія цієї пісні є такою. 
У 1912 р. артист і автор популярних пісень Джек Джадж, перебуваючи в клу-
бі, посперечався на п’ять шилінгів з одним з друзів, що на наступний день 
він напише нову пісню. По дорозі він почув уривок розмови двох перехожих, 
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в якому прозвучала фраза «It’s a long way to …». Він додав назву ірландсько-
го графства Тіпперері, так як це слово добре вкладалося в маршовий ритм. 
Вранці в пабі «The New Market Inn» він написав текст всієї пісні, а його при-
ятель Вернон Горейс, музичний директор театру «The Grand», слухаючи спів 
Даджен, написав ноти. Парі було виграно, і 12 січня 1912 р. пісня вперше 
була виконана на сцені театру. Ця, а також інші спеціально створені пісні 
піднімали дух англійських військових [4, c. 68].

Листи добре передають, що моральний дух був достатньо високий: жод-
ного натяку на панічний стан не відчувається. Незважаючи на затяжний 
характер війни, населення не розчарувалося у самій війні, краще сказати, 
що вона зробила людей більш жорстокими, загартованими, менш чутливи-
ми. Листування відіграло таку велику роль у житті військових і всіх, хто їх 
чекав, що сьогодні саме на станції Паддінгтон у Лондоні стоїть пам’ятник 
воїнам-залізничникам, які загинули під час Першої світової війни. Він являє 
собою солдата, який читає довгоочікуваний лист від рідних.

Аналіз текстів листів військових з Паддінгтону дозволяє сказати, що їх 
хвилювали одні і ті самі думки –  турбота про рідних, здоров’я тих, хто ли-
шився у тилу. Однак у більшості своїй ці листи достатньо стримані. В цілому 
більшість листів має однакову структуру:
1. звернення до індивідуального або колективного адресату;
2. повідомлення про стан автора листа (живий, здоровий, готовий до бою 

або перерва між боями, або нове місце розташування з його описом);
3. вітанні рідним і знайомим;
4. свідомі або підсвідомі факти щодо їхнього повсякдення;
5. побутові прохання (наприклад, надіслати що-небудь);
6. прохання повідомити про долю родичів або знайомих.

Відмінності військового побуту (забезпечення житлом, харчування, гро-
шове забезпечення, розваги під час перерв і відпочинку) були пов’язані з вій-
ськовим статусом, приналежністю до рядового чи командного складу. Від 
цього залежали й різновиди втоми: фізичної (для рядового складу) або мо-
ральної (тих, хто відповідав за долі людей).

Отже, фронтові листи дозволяють нам подивитися на події Першої сві-
тової війни очима її безпосередніх учасників, почути їх власні голоси. Вони 
насичені подробицями повсякденного життя, які потребують свого скрупу-
льозного аналізу. В той же час вони містять інформацію щодо військових 
подій, участі у них різних військових формувань тощо.

Висновки
Досвід кожного учасника війни є неповторним і унікальним, однак у той 

же час достатньо типовим у контексті своєї епохи. Тому так важливо для 
сучасного історика заглибитися у внутрішній світ людини, яка зі зброєю 
у руках захищала інтереси своєї країни, детально дослідити складний і ба-
гатогранний «вимір» фронтової повсякденності. Це нове знання об’єктив-
но-суб’єктивної реальності, яку бачила людина, що безпосередньо стикалася 
із ворогом, яку вона переживала і відтворювала у синхронних і ретроспек-
тивних джерелах, надає багато матеріалів для розуміння того стану, в якому 
знаходилися країна, суспільство, держава. Особисте листування дає можли-
вість зрозуміти повсякденну реальність життя людини, наслідки цієї війни 
для всього суспільства та його післявоєнного життя. Адже війна виробляє 
нові звички і моделі поведінки, перетворює людину на солдата (навіть тих, 
хто знаходиться у тилу), змінює ставлення до життя і світу –  базові принципи 
життя людини.

На війні тісно переплетені загроза бою і, відповідно втрати життя, та по-
бутове повсякдення, що у поєднання дає фронтове повсякдення з усіма різ-
новидами типових і унікальних виявів. Людина на фронті не тільки воювала. 
Яким б складними і насиченими не були військові дії, наставали перерви 
і тиша, коли людина займалася буденною працею, що складалася із великих 
і маленьких справ. Серед тих справ –  зв’язок з рідними, який підтримував 
і допомагав вижити. Тому листування –  це не тільки історичне джерело, на 
війні –  це окремий світ, у якому переплітаються бажане з дійсним, дозволяє 
людині лишитися собою.

Для військових маленького містечка Паддінгтон, що сьогодні є райо-
ном Лондона, листи з фронту лишилися настільки важливими, що саме цей  
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момент свого фронтового життя вони рішили увіковічити. Той пам’ятник, що 
сьогодні на станції вокзалу Паддінгтон нагадує людям про страшні часи Пер-
шої світової війни, представлений у вигляді залізничника, що читає листа.

Свого часу ці листи були єдиним, що пов’язувало англійських військових 
з їх рідним довоєнним світом. Сьогодні ці листи –  унікальні джерела для іс-
ториків, які дозволяють зрозуміти фронтове повсякдення, а відтак й дух тієї 
епохи, що називається Перша світова війна.
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Коптяєва Анастасія

Майнове становище запорозької старшини останньої 
Січі

Вступ
Історія запорозького козацтва в період між поверненням їх у російське 

підданство у 1734 р. та його ліквідацією у 1775 р., виявляє особливий ін-
терес для науковців: як раз у цей останній період свого існування на рідній 
землі запорозьке військове братство виявило нахил перетворитись в окрему 
державну організацію й створити тверді підстави її економічного існування. 
Запорожжя дуже швидкими темпами еволюціонувало від своєрідного лицар-
ського ордену напівкочового характеру до звичайної державної організації 
з осілим характером землеробства. Воно ставало справді демократичною 
республікою, але вже носило в собі зародки соціальної диференціації, яка 
неминуче мала б наступити при подальшому нормальному розвитку його 
економічного життя.

З іншого боку, це був час затяжного й суперечливого процесу занепаду 
української козацької держави, коли розколоте й дезорієнтоване невдачами 
Івана Мазепи та Пилипа Орлика українське суспільство прилаштовувалося 
до чужого державного організму –  імперської системи абсолютистської Ро-
сії. Російська імперія неухильно поглинала українські землі, руйнуючи той 
самобутній лад, що існував у Наддніпрянській Україні з часу Визвольної вій-
ни під проводом гетьмана Богдана Хмельницького.

У цьому загальному русі російської експансії Запорозька Січ залишала-
ся останнім острівцем української самоврядності. Однак протягом ХVІІІ ст. 
саме Запорожжя зазнало чимало змін і багато в чому відрізнялося від тієї ко-
зацької вольниці, що була за часів гетьмана Петра Сагайдачного та кошового 
отамана Івана Сірка.

Науковці досить добре дослідили і реконструювали історію Запорож-
жя ХVІІІ ст. Тим більше, що в останні десятиліття свого існування воно мало 
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правильно поставлену канцелярську службу, мало свій власний архів, і значна 
частина цього архіву, не зважаючи не всі негаразди, збереглася, була знайде-
на в першій половині ХІХ ст. й використана А. Скальковським [21]. Вчений 
у своїй праці «Історія Нової Січі або останнього коша запорозького» дав до-
сить повну зовнішню, політичну історію Запорожжя. Пізніше історіографом 
Запорожжя став Д. Яворницький, який своє життя присвятив дослідженням 
історії козацтва. В цілому, на сьогоднішній день напрацьовано цілий корпус 
фахової літератури про історію Запорожжя. Але певним недоліком історіо-
графії Запорожжя було те, що вона обходила, майже цілком залишаючи без 
уваги соціальну історію Запорожжя та його економічну структуру. На цей 
недолік звертав свого часу увагу М. Драгоманов [14, с. 231]. Але перші праці 
до історії соціально-економічного устрою Запорожжя (М. Слабченко, Н. По-
лонська-Василенко) вийшли тільки в період Радянської України [19; 20]. Су-
часна українська історіографія збагатилася цінними науковими розвідками 
щодо соціально-економічного розвитку запорозького козацтва О. Олійника, 
О. Мірущенко, В. Грибовського [12; 13; 16; 17], які звернули увагу на чин-
ники, які сприяли стабілізації кордону, підвищенню рівня безпеки на Запо-
рожжі, що позитивно вплинуло на розвиток господарства і створило умови 
для пожвавлення селянської колонізації. А селянський плуг «тягнув за собою 
й пана». І такий пан не обов’язково мусив прийти на запорозькі землі ззов-
ні, «пани» з’являлися в середовищі самої запорозької старшини. Українська 
землеробська колонізація істотно змінювала традиційну соціальну структу-
ру Запорожжя. Первинний козацький егалітаризм зазнає деформації в про-
цесі майнового розшарування, виокремленням із загальної маси запорожців 
антагоністичних соціальних груп сіроми та значного козацтва.

Збільшення питомої ваги землеробства, при скороченні здобичництва та 
решти традиційних промислів, запроваджувало на Низу Дніпра подібний до 
Гетьманщини господарський лад, з характерною тенденцією до концентра-
ції капіталу в руках козацької старшини. Отже, на момент, коли документи 
вперше згадують ім’я Петра Калнишевського (останнього кошового отамана 
Нової Січі), на Січі вже існувала козацька аристократія, котра всіма засобами 

закріплювала за собою привілейоване становище, руйнуючи давні егалітар-
но-демократичні інститути Запорожжя.

Таким чином, як на наш погляд, актуальним залишається вивчення пи-
тання про майнове становище козацької старшини напередодні знищення 
Нової Січі, яке, в свою чергу, розкриває соціально-економічну історію Запо-
рожжя зазначеного періоду.

У зв’язку з цим, об’єктом дослідження виступає соціально-економічна 
історія Запорозької Січі 1734–1775 рр.

Предметом дослідження є майнове становище запорозької старшини ча-
сів Нової Січі.

Мета дослідження –  з’ясувати майнове становище запорозької старшини 
часів Нової Січі.

Виходячи з сформульованої мети нами були поставлені наступні завдання:
1. Розглянути зміни в політичному устрої Нової Січі та правову перебудову 

політичних інституцій.
2. Проаналізувати зовнішні та внутрішні чинники формування заможної 

господарської верстви –  запорозької старшини.
3. Охарактеризувати господарства і прибутки запорозької старшини –  за-

можної верхівки козацтва.
Хронологічні рамки дослідження окреслені періодом існування останньої 

за дніпровськими порогами Нової Січі –  1734–1775 рр.
Територіальні межі дослідження охоплюють території Запорозьких 

Вольностей, а саме паланок: Самарська, Кодацька, Інгульська, Бугогардів-
ська, Орільська, Протовчанська, Кальміуська й Прогноїнська.

Основною джерельною базою дослідження стали матеріали Архі-
ва Коша Нової Січі, які збереглися й були знайдені у першій половині 
ХІХ ст. [2; 3; 4; 5; 6] й використані А. Скальковським в своїй «Історії Нової 
Січі» (Одеса, 1840 р.). Документи архіву дають можливість простежити роз-
виток диференціації серед козацтва. Для нашої теми особливо цінними були 
статистичні данні про глибоку прірву економічної і соціальної нерівності, 
що відрізняла старшину, багатія від мало заможного запорожця. Дуже цінна  



109108

джерельна інформація про матеріальне становище козацької старшини 
міститься в працях істориків В. Голобуцького Д. Дорошенка, Д. Яворниць-
кого, Н. Полонської-Василенко, які вивчали історію соціально-економічного 
устрою Запорожжя [11; 14; 19; 25]. При цьому, особливу увагу привертає 
стаття Н. Полонської-Василенко «Майно запорізької старшини як джерело 
для соціально-економічного дослідження історії Запоріжжя» (1931 р.) [19]. 
В ній дослідниця ввела до наукового обігу новий матеріал, який надає мож-
ливість відтворити картину матеріального становища старшини, що підпа-
ла під конфіскацію, встановити зв’язок між цим колом осіб і тогочасними 
подіями. Вчена публікує документи, зберігаючи їх мову, правопис, порядок 
у кожному описі, причому вона подає їх за певною системою: всі описи 
майна П. Калнишевського, І. Глоби, П. Головатого –  керівної старшинської 
верхівки, розкидані по різних аркушах справи, були об’єднані, щоб полег-
шити їх дослідження. Цінну джерельну інформацію утримують документи, 
що стосуються писаря І. Глоби, які були опубліковані С. А. Абросимовою та 
С. М. Могульовою [1, с. 30–47]. Репрезентовані ними документи є цінним 
джерелом з історії соціально-економічного життя Запорозької Січі остан-
ніх часів її існування, тих подій, що відбувалися із зимівниками запорозької 
старшини та їхнім майном. Крім цього, маємо опис зимівника полковника 
І. Гараджі від 20 червня 1775 р. та копію реєстру його ж шинку в Барвін-
ківській Стінці, які наводяться у Н. Полонської-Василенко. Особливу увагу 
привертає реєстр майна трьох старшин: полковника І. Кулика, писаря І. Не-
живого та осавула Ф. Сербіна, який ввів в науковий оборот Н. Швайба [22].

Послугував, для з’ясування зазначеної проблеми, надзвичайно цін-
ний документальний матеріал, виданий упорядниками В. В. Грибовським, 
В. І. Мільчевим, І. Л. Синяк «Петро Калнишевський та його доба. Докумен-
ти та матеріали» [18]. У виданні опубліковано джерела для вивчення жит-
тя та діяльності останнього кошового отамана Запорозької Січі П. Кални-
шевського. Вміщенні матеріали висвітлюють політичну кар’єру останнього 
кошового, його діяльність як козацького урядовця, стиль управління Вій-
ськом Запорозьким, дають змогу детально простежити не тільки біографію 

Калнишевського, а й майнове становище козацької старшини. Наприклад, 
розписка козака І. Караванця, який позичив у П. Калнишевського 2400 ру-
блів, про надсилання подарунків, нагляди за господарством, щодо торго-
вельних справ (с. 200), про допомогу і заступництво, про спадкові володіння  
тощо [18, с. 198, 200, 202, 205].

Цінний джерельний матеріал щодо нашої теми також утримують доку-
менти з фондозбірки Національного заповідника «Хортиця», зокрема, про 
фінансове забезпечення в’язня П. Калнишевського в Соловецькому монасти-
рі. Так, кошовому Калнишевському щорічно відпускалося по 1 карбованцю 
на день, починаючи з 26 червня 1777 р. Гроші видавалися всією сумою ві-
дразу на рік мідною монетою. Для порівняння: річне утримання ченця кош-
тувало на той час 9 карбованців, простого в’язня –  від 10 до 30 карбованців 
на рік. В співставленні з роздрібними цінами продуктів харчування та това-
рів широкого вжитку на середину ХVІІІ ст., дає підстави стверджувати, що 
кошового тримали як знатного в’язня, що в принципі є логічним щодо його 
високого матеріального положення на посаді кошового.

В цілому, джерельна база уможливлює здійснити дослідження зазначеної 
проблеми.

Розділ 1. Зміни політичного устрою Нової Січі
1.1. Формування запорозької старшини як владно-керівної верстви
У 1734 р. запорожці, повернувшись знову до складу Російської імперії, 

одержали в своє володіння широкий край, який турки уступили Росії після 
підписання мирної угоди в 1740 р. Цей край дістав спеціальну назву «Воль-
ностей Війська Запорозького». До нього входив увесь простір пізнішої Ка-
теринославської губернії, трьох повітів Херсонської, і навіть включав у себе 
деякі прикордонні території Таврії й Харківщини. Увесь цей широкий про-
стір став власністю дуже нечисленної організації, яка нараховувала в собі не 
більше 20000 людей, без жінок і дітей [14, с. 231].

На північних кордонах Запорозьких Вольностей створено низку ро-
сійських фортець та військових поселень. Безпосередньо в самій Січі ро-
сійській уряд розмістив Новосіченський ретраншемент з артилерією та  
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гарнізоном до 400 солдатів [12, с. 1], завжди готових виступити на приду-
шення повстання сіроми на Січі та спостерігати за лояльністю запорозької 
старшини щодо Росії.

Треба зазначити, що після підписання у 1700 р. російсько-турецького до-
говору причорноморське степове порубіжжя потрапило під прямий контроль 
як Росії так і Туреччини. Населення цього краю –  запорожці, ногайці, крим-
ські татари попадають під регламентацію обох імперських урядів. Таким чи-
ном, традиційні форми життєдіяльності та усталені способи взаємодії цих 
прикордонних суспільств попадають під кореляційний контроль. Як наслі-
док, традиційне для степового порубіжжя здобичництво потрапило під за-
борону, а запорозько-татарські стосунки почали контролюватися щорічними 
прикордонними комісіями як російського так і турецького урядів. В період 
між 1739 і 1769 рр. фактично припиняються татарські набіги на українські 
землі, а військова діяльність запорозького козацтва зводиться лише до при-
кордонної та сторожової служби [7, с. 111–124].

Були унормовані і правові відносини Запорожжя з російським урядом: за-
порожці визнали себе підданими російської цариці, дістали свої землі, право 
жити за своїми старими звичаями і підлягали російському генералові, який 
командував військом в Україні. Їм було призначено 20000 рублів платні на 
рік із державної казни [14, с. 232].

З 1750 р. Запорожжя підлягало безпосередньо гетьманові (К. Розумов-
ському). Але фактично верховна влада над Запорожжям і надалі поділялася 
між гетьманом і російським генерал-губернатором, який знаходився у Києві.

В своєму внутрішньому житті Запорожжя було цілком автономне, і до 
нього ані гетьман, ані російська влада не втручалися. На чолі Запорозького 
Війська стояв кошовий отаман. До середини ХVІІІ ст. його влада над січовим 
товариством трималася виключно на авторитеті та силі особистості конкрет-
ної людини. Але, помітною стає виразна тенденція вибирати одну й ту саму 
особу кожен рік, або ж перевибирати за якийсь час наново. Так, наприклад, 
кошового Ігнатовича обирали протягом вісьмох років чотири рази, а остан-
нього кошового П. Калнишевського десять разів підряд.

Тривалість порядкування козацького ватажка залежала від його вміння 
організувати вдалий на здобич воєнний похід, здобути певні права і привілеї 
для козацтва чи, навіть, розподілити між куренями угіддя для промислів без 
конфліктів. Волелюбне козацтво у зв’язку з цим визнавало над собою владу 
будь-якого ватажка й погоджувалося навіть на певні обмеження якщо було 
задоволене вирішенням означених проблем. В іншому випадку, лідер запо-
розької спільноти досить легко замінювався іншим, якщо втрачав здатність 
бути для неї корисним.

Обраний кошовий мав величезну владу. Він керував військовими спра-
вами, очолював адміністрацію, мав право верховного судді, репрезентував 
Запорозьке Військо.

Йому підпорядковувався окремий штат старшин: військовий суддя, який 
крім судових обов’язків виконував функції січового скарбника; військовий 
осавул, який виконував обов’язки ад’ютанта, слідкував за порядком й вирі-
шував взагалі різні адміністративні обов’язки; військовий писар, який за-
відував військовою канцелярією та провадив листування в справах цілого 
війська. Крім того був іще цілий ряд старшин, які несли різні, спеціально 
військові або адміністративні обов’язки. Так, наприклад, були полковники. 
Посада полковника мала на Запорожжі особливе значення: полковником 
була особа, яка виконувала будь-яке важливе завдання протягом певного 
часу, наприклад, командувала відділом війська під час походу або стояла на 
чолі адміністративної округи (паланки).

Таким чином, фактично в останні часи існування Запорожжя всім керу-
вала запорозька старшина. Більше того вона діставала платню з тих грошей, 
що їх присилав російський уряд. Прибутки, які надходили з військового 
скарбу теж ділилися між ними грошима чи натурою.

Саме запорозьке військо ділилося на 38 куренів. Кожен курінь мав спіль-
не майно і навіть спільне харчування. На чолі куреня стояв виборний курін-
ний отаман, який мав велику владу: в межах свого куреня він був таким же 
господарем, як кошовий отаман у масштабі цілої Запорозької Січі. Курінні 
отамани разом із запорозькою старшиною становили владно керівну верству 
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на Запорожжі. Кожен курінь мав у Січі свій окремий будинок, де жили всі 
члени куреня. Число козаків у курені досягало кількох сотень, але рідко коли 
вони всі разом перебували на Січі.

З середини XVIII ст. щорічні вибори козацької старшини на новий тер-
мін перетворилися на формальну процедуру (з усім зовнішнім дотриманням 
звичаю). Ще за попередників П. Калнишевського –  кошових отаманів Якима 
Ігнатовича, Олекси Білицького, Григорія та Пилипа Федорових –  загальна 
військова рада втратила колишнє значення і була витіснена сходками курін-
них отаманів, військової старшини, а також «старих» або «значних» козаків, 
яким уже доводилося бути при урядові. За словами одного сучасника, поря-
док обрання старшини на військовій Раді «согласием старшины пересекся», 
сам же кошовий настільки збільшив свою владу, що «властен … без всякого 
суда… не ответствуя никому, приказать лишить жизни [козака]» [11, с. 315]. 
Козацькі урядовці неодноразово клопоталися перед російським урядом, на-
полягаючи на реформуванні Війська Запорозького за зразком Війська Дон-
ського, завдяки чому кошовий і старшина були б «непеременяемы». За часів 
П. Калнишевського проекти реформ на Запорожжі, що передбачали скасу-
вання виборності кошового і старшини та затвердження російським урядом 
козацьких урядовців на тривалий термін, розробляв військовий писар Павло 
Чернявський [8, с. 265].

На середину 1750-х рр. П. Калнишевський уже міцно тримався серед 
старшини, до якої простому козаку часів Нової Січі важко було потрапити. 
Він виконував важливі військові, адміністративні та дипломатичні дору-
чення запорозького Коша. У травні 1755 р. він увійшов до складу депутації 
Війська Запорозького до російського імператорського двору, котра пробула 
в Петербурзі більше року. Це була добра нагода ознайомитися з норовом ви-
щої російської бюрократії та принципами, на яких трималася імперія. В цей 
час військовим осавулом на Січі стає Парфен Чорний [21, с. 317–319]. Зго-
дом П. Калнишевський ще раз займає посаду осавула, а 1758 р. стає військо-
вим суддею [21, с. 658].

Тож не випадково, що на початок 1760-х рр. він уже користувався великим 
впливом серед запорозької старшини. Його голос з часом стає визначальним 
на старшинських сходках. Старшинська верхівка й привела його до кошів-
ської булави у 1762 р., а 12 вересня 1762 р. Калнишевський вже в якості кошо-
вого отамана був присутній у Москві на коронації Катерини ІІ [21, с. 375].

Проте П. Калнишевському не довелося довго тримати булаву. Козацька 
сірома не дозволила йому закріпитися на посаді кошового. Наступні 1763 
і 1764 рр. пройшли під кошівством Григорія і Пилипа Федорових. Це були 
люди поважні, котрим неодноразово вже доводилося бути кошовими отама-
нами. Але через похилий вік вони вже не виявляли особливого шанолюбства, 
тому й їхнє обрання для обох козацьких угруповань становило вимушений 
і тимчасовий компроміс. За їхнього останнього перебування при булаві реаль-
на влада над січовим товариством зосередилася в руках П. Калнишевського.

Коли Григорій Федоров повернувся з чергової поїздки до Петербурга і, за 
словами А. Скальковського, «бачачи невдачу війська в усіх ділах та й свою 
немічність через похилий вік, вплив на військо нового отамана Петра Кал-
нишевського, від посади своєї відмовився і більше приймати її вже не хо-
тів» [21, с. 383]. Кошівську булаву тоді взяв у свої руки Калнишевський, 
а 19 серпня 1763 р. чиновники Київської губернської канцелярії поздоровили 
його з отриманням пожалуваної від цариці медалі [10, с. 55].

Скоро царський уряд видав указ від 27 серпня 1763 р., яким наполягав 
на тому, що «для лутчаго управления и содержавния в добром порядке… 
Войска Запорожскаго весьма способствовать может, когда атаман кошевой 
и прочая старшина сего Войска не так часто переменяемы будут, как то на-
пред сего бывало…, отныне впредь без важных причин и преступлений прав 
и указов наших новыми переменяемы не были, а когда в такой перемене их… 
потребность случится, тогда надлежит избирая на их места новых по преж-
нему обыкновению представлять об них чрез гетмана малороссийскаго к на-
шей милостивой конфирмации» [25, с. 190]. На додаток до традиційних ре-
галій, Катерина ІІ надіслала кошовому золоту медаль вагою 50 червоних, яку 
кошовий мусив постійно носити як узаконений царицею знак своєї влади. Це 
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посвідчував напис на медалі: «Сия медаль пожалована Войска Запорожска-
го кошевому атаману в знак императорской ко всему Запорожскому Войску 
милости за их верность и усердие». Втім, цю медаль не потрібно розглядати 
як нагороду за певні заслуги, вона мала на меті інше: виокремити кошового 
отамана з решти козаків та зміцнити легітимність його влади.

Однак, на виборах 1764 р. під тиском сіроми кошовим обрано 80-річного 
Пилипа Федорова, отамана Канівського куреня. Цей стомлений віком чоло-
вік неодноразово прохав козацьке товариство позбавити себе такої непосиль-
ної відповідальності, та сірома вперто наполягала на його кошівстві. Тоді 
він звернувся до президента Малоросійської колегії графа П. О. Рум’янцева, 
прохаючи про увільнення з посади кошового, однак отримав на це категорич-
ну відмову [21, с. 387]. Коли ж Пилип Федоров остаточно усунувся від справ, 
сірома вже не мала такого іменитого претендента, який би міг позмагатися 
з Калнишевським. Врешті-решт, на військовій раді 1 січня 1765 р. кошовий 
Пилип Федоров подякував військовому товариству «за панство» та пішов на 
спочинок до Пустинно-Самарського монастиря. Кошовим отаманом обрано 
Петра Калнишевського.

1.2. Перебудова політичних інституцій на Запорозькій Січі. Запрова-
дження автономної запорозької церкви

Остаточно закріпившись на посаді кошового П. Калнишевський став 
призначати на ключові посади у Війську Запорозькому лише тих козаків, 
які у своїх господарських справах, кар’єрному зростанні й добробуті завдя-
чували тільки йому особисто. Спершу його помічниками стали військовий 
суддя Павло Головатий, котрий був перед тим військовим суддею, а також 
військовий писар Іван Глоба, який до того служив писарем на перевозах 
та зажив слави серед запорожців «найрозумнішого козака у війську» [21, 
с. 388]. Антон Головатий, перш ніж стати військовим писарем, був козаком 
Кущівського куреня, згодом писарем Самарської паланки, потім старшиною 
у Коші, де він допомогав по канцелярській справі військовому судді та кошо-
вому під час військових походів, а на 1768 рік вже займав посаду військового 
писаря [21, с. 540].

Рідний для військового старшини Петра Калниша Кущівський курінь 
став відрізнятися від решти своїм привілейованим становищем. Зокре-
ма Г. О. Потьомкін у листі до Калнишевського називав його «головним 
в Січі куренем» [21, с. 522]. Звідти найчастіше кошовий добирав собі вірних 
служителів.

При формуванні особистої влади також використовувалися родинні зв’яз-
ки. Так, управління Кодацькою паланкою Петро Іванович передав своєму 
племіннику Йосипу Калнишевському. Від’їжджаючи по справах за межі За-
порожжя, кошовий зазвичай доручав йому наглядати за своїм господарством.

Мала місце практика надання кошовим отаманом посад особам, котрі 
прислужилися йому в особистих справах. Так, призначення Петра Хижня-
ківського полковником Орільської паланки було нерозривно пов’язано з про-
ханням Калнишевського до нього стягувати борг з одного чигиринського 
купця [11, с. 335]. А незмінним управителем величезного господарства Кал-
нишевського протягом 20 років залишався Герасим Чорний [11, с. 335]. Він 
же був довіреною особою кошового у спілкуванні з впливовими російськими 
вельможами, а в лютому 1775 р. він привіз із Петербургу литаври, люб’язно 
подаровані козацькому товариству Г. О. Потьомкіним [21, с. 545].

Міцність влади П. Калнишевського була обумовлена і його особистим 
контактам з російськими вельможами, гетьманською старшиною та інши-
ми впливовими людьми. Кошовий надсилав їм щедрі дарунки та виконував 
різні доручення в торгівельних та конфіденційних справах. А такі справи 
він мав з фаворитом цариці Єлизавети Олексієм Розумовським та його бра-
том, останнім гетьманом Кирилом Розумовським, вихідцями із гетьманської 
старшини та впливовими вельможами при царському дворі Андрієм Безбо-
родьком та Семеном Кочубеєм. Приязне листування підтримувалося з Гри-
горієм Потьомкіним у той час, коли він почав набирати силу впливовості 
при царському дворі. І кошовий мав з того не лише особисті, але й політичні 
переваги для всієї козацької громади. Так, у відповідь на дарунок київсько-
му генерал-губернатору Воєйкову борзих собак П. Калнишевський у 1768 р. 
мав від нього запевнення: «всем под командою моею находящимся найкре-
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пчайше подтверждено, даб[ы] отнюдь ничего противного… к Войску Запо-
рожскому принадлежащим [людям], чинить не дерзали, но напротив того, 
всякие снисхождения и приязнь оказывали» [10, с. 56]. А щедрі подарунки 
й запевнення у вічній дружбі й приязні Г. О. Потьомкіну допомогли виріши-
ти справу з висвяченням начальника січових церков в архімандрити.

За кошівства П. Калнишевського на Запорожжі вже існував порівняно 
розгалужений адміністративний апарат, що підпорядковувався Кошу й очо-
лювався паланковою старшиною. Кількість адміністративно-територіальних 
округів Запорожжя, паланок, на 1775 р. зросла до десяти одиниць.

Централізованому управлінню Запорозькими Вольностями сприяла та-
кож мережа церковної організації. Розкидані по степах запорозькі зимівники 
для потреб адміністративного управління закріплювалися за певною цер-
квою і в такому вигляді становили окремі адміністративні одиниці. Так, «…к 
Никитинской Свято-Покровской церкви… принадлежало более 300 зимов-
ников» [15, с. 173].

Здійснюючи докорінну перебудову політичних інституцій на Запороз-
ькій Січі, П. Калнишевський приділив багато уваги для створення окремої 
церковної організації на правах автономії від Московського патріархату. На 
1762 р. церкви на Запорожжі вже перебували у відомстві начальника січо-
вих церков Володимира Сокальського. Мережа церковної організації досить 
швидко розгалужувалася. На початок 1770-х рр. в її структурі вже існувала 
Старокодацька Хрестова Запорозька Наместнія на чолі з колишнім запорож-
цем священиком Григорієм Порохнею. Петро Калнишевський сам виступив 
фундатором багатьох церков, які створювалися у новозаснованих селах. Зо-
крема він клопотався заснуванням православних храмів у селах Петриківка, 
Карнаухівка, Могилеве, Байбаківка та інші.

У справі запровадження автономії запорозької церкви П. Калнишевсько-
му довелося вступити в напружену дипломатичну боротьбу з архімандритом 
Києво-Межигірського монастиря і вищим російським духовенством. У черв-
ні 1773 р. отець Володимир примушений був залишити Січ через призна-
чення туди Києво-Межигірським монастирем своїх представників. Проте 

кошовому вдалося випроводити їх і 24 грудня 1774 р. поновити Сокаль-
ського в попередньому статусі. Заручившись підтримкою Г. О. Потьомкіна, 
П. Калнишевський зрештою домігся того, щоб 7 вересня 1774 р. відбулося 
висвячення начальника січових церков Володимира Сокальського в сан архі-
мандрита. Протягом січня-червня запорозький архімандрит енергійно ство-
рював уніфіковану церковну організацію, був поза опікуванням Київо-Ме-
жигірського монастиря та меншою мірою залежав від російських церковних 
ієрархів [2, с. 171–183].

Здійснюючи докорінну перебудову політичних інституцій на Запорозькій 
Січі, П. Калнишевський наражався на запеклу протидію з боку козацької сі-
роми. 26 грудня 1768 р. на Січі спалахнуло повстання сіроми. У збройних 
сутичках між сіромою та значним козацтвом загинуло багато прибічників 
П. Калнишевського. Та й сам кошовий отаман тоді трохи не наклав своєю го-
ловою. Уночі переодягненому в чернечу рясу кошовому довелося пробирати-
ся під захист російської залоги. В цей час старшина на човнах залишила Січ 
і знайшла притулок у Кодаку, що контролювався племінником П. Калнишев-
ського, Йосипом. Позбавленому підтримки своїх перших помічників, Петру 
Калнишевському довелося самому займатися придушенням повстання, ко-
ристуючись допомогою російського гарнізону з використанням армійських 
гармат. Після придушення повстання П. Калнишевський цілком усвідомлю-
вав свою залежність в питаннях внутрішнього управління від допомоги ро-
сійської прикордонної адміністрації і можливість нових сутичок між козаць-
кими угрупованнями.

1.3. Створення на Запорожжі окремої хліборобської верстви
Запорожжя й надалі лихоманило нескінченними повстаннями й виступа-

ми проти кошового отамана. Спираючись на нечисленний прошарок стар-
шини та значного козацтва Запорожжя, П. Калнишевський значно звузив 
соціальну базу своєї влади. В критичній ситуації це становило загрозу для 
існування самого Запорожжя. З подальшим наростанням стихійних виступів 
сіроми і не маючи сили самотужки впоратися з ними, П. Калнишевський ви-
мушений був звертатися до російського уряду збільшити гарнізон російських 
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солдатів на Запорожжі до двох полків. А це, в свою чергу, зводило нанівець 
усі досягнення в справі облаштування автономії Війська Запорозького.

У зв’язку з цим, чи не єдиним способом виходу з-під докучливого опіку-
вання російського уряду для П. Калнишевського стало створення на Запо-
рожжі окремої хліборобської верстви, що мала б стати соціальною основою 
його правління і дозволила розірвати ланцюг обмежень його владі, в особі 
невпорядкованої сіроми, –  з одного боку, та російського уряду –  з іншого.

Відмовившись від протидії селянської колонізації Запорозьких Вольно-
стей, яку чинили його попередники, П. Калнишевський на військовій раді 
1765 р. скасував усі обмеження для заснування слобод і дозволив посполи-
тим селитися на площі від річки Орілі до Сіверського Дінця [24, с. 97]. Зго-
дом тут виникає окремий адміністративний округ Запорожжя –  Барвінків-
ська стінка.

П. Калнишевський рішуче виступив проти привласнення російськими 
поміщиками запорозьких земель і не зупинявся навіть перед погрозами при-
кордонним губернаторам, віддавав накази козакам збройно виступити про-
ти урядових військових команд, котрі без належної санкції входять до за-
порозьких територій. Проти цих прибульців, за наказом П. Калнишевського, 
виступив козацький загін на чолі з запорозьким полковником Гараджею та 
писарем Роменським [24, с. 105]. Але вони почали чинити опір запорожцям, 
як засвідчено в документі: «самоволно влезшие, не уступают». На підмо-
гу їм проти запорожців рушив ротмістр пікінерського полку Пугачевський 
з регулярною та нерегулярною командою при гарматах. Текст листа дозво-
ляє думати, що між запорожцями й російською командою відбулася збройна 
сутичка: «А ми войско… не можем берегтися ль и вооружаться против не-
приятеля… турка или от самоволных нападений оружейных?», –  обурював-
ся кошовий [23, с. 10]. П. Калнишевський протестував у цьому листі проти 
того, що російські офіцери зі своїми підрозділами, погрожуючи зброєю вже 
загарбали більше 200 верст запорозької землі, заснували тут слободи, почали 
продавати та перепродавати їх, вдераючись все далі й далі вглиб козацьких 

займищ, як зазначено в документі: «в самые… почти ближайшие Сечи места 
влазять» [23, с. 12].

Запорожці руйнували засновані таким чином слободи, а на їх місці буду-
вали свої села, отамани яких підпорядковувалися тільки Кошу Запорозько-
му та його полковникам. Із погромлених слобід козацькі команди вивозили 
сільськогосподарський реманент, відганяли худобу, переводили людей, котрі 
згодом ставали вже не панськими кріпаками, а запорозькими посполитими.

В останнє десятиліття існування Запорозької Січі багато старих козаць-
ких зимівників та хуторів перетворилися на багатолюдні села і містечка. 
Найбільшими поселеннями були містечка Микитине, Старі та Нові Кайдаки, 
села й слободи: Лоцманська Кам’янка, Половиця, Романкове, Тритузне, Кар-
наухівка, Таромське, Сухачівка, Діївка, Петриківка, Перещепине, Кам’янка, 
Самара (або Новоселиця), Кільчень, Чаплі, Шолохове, Томаківка, Вищетара-
сівка та інші. Більшість великих слобід були розташовані на землях найбільш 
заселених Кодацької, Самарської та Протовчанської паланок. Поступово За-
порожжя почало відходити від залежності у підвозі хліба з Гетьманщини, 
Правобережної України і вже не потребувало присилки царським урядом 
хліба як жалування.

Про зростання добробуту Запорожжя за часів П. Калнишевського свід-
чить народна приказка: «Як був кошовим Лантух (Григорій Федорів) –  не 
було чого всипати у лантух, а як став кошовим Калниш, то з’явились паля-
ниця, корж і книш» [9, с. 47]. Запорожців в Росії стали вважати людьми дуже 
заможними, «а надто вашу вельможність», –  писали П. Калнишевському за-
порозькі депутати з Петербургу у 1775 р. [21, с. 549].

Висновки до першого розділу. Таким чином, у зв’язку зі змінами в полі-
тичному устрої Нової Січі, де формально верховна влада продовжувала на-
лежати цілому запорозькому війську, яке виявляло свою волю на всенародній 
раді, фактично в останні часи існування Запорожжя всім керувала запороз-
ька старшина.

Курінні отамани, полковники разом із запорозькою старшиною сформу-
вали і становили владну керівну верству на Запорожжі. Через посилення 
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впливу значного козацтва з середини XVIII ст. щорічні вибори перетвори-
лися на формальну процедуру, якою підтверджувалися (з усім зовнішнім до-
триманням звичаю) повноваження старшини на новий строк.

Остаточно закріпившись при кошівській булаві в січні 1765 р., Калнишев-
ський став призначати на ключові посади у Війську Запорозькому лише тих 
козаків, які в своїх господарських справах, кар’єрному зростанні й добробуті 
завдячували тільки йому особисто.

Централізованому управлінню Запорозькими Вольностями сприяла та-
кож мережа церковної організації. Розкидані по степах запорозькі зимівники 
для потреб адміністративного управління закріплювалися за певною цер-
квою і в такому вигляді становили окремі адміністративні одиниці.

Здійснюючи докорінну перебудову політичних інституцій П. Калнишев-
ському довелося придушувати повстання бунтівної сіроми за допомогою ро-
сійського гарнізону, цілком усвідомлюючи свою залежність в питаннях вну-
трішнього управління від російської прикордонної адміністрації.

Чи не єдиним способом виходу з-під опікування російського уряду для 
П. Калнишевського стало створення на Запорожжі окремої хліборобської 
верстви, що мала б стати соціальною основою його правління і дозволила 
розірвати ланцюг обмежень його владі, в особі невпорядкованої сіроми, –  
з одного боку, та російського уряду –  з іншого.

Спроби створити хліборобський лад і протегування значному, статечному 
козацтву в перспективі мусили забезпечити широку соціальну базу його уря-
дуванню й змінити традиційну структуру козацького товариства на користь 
нової хліборобсько-господарської верстви. Здійснюючи заселення Запороз-
ьких Вольностей українською людністю, П. Калнишевський сприяв інтегра-
ції Північного Причорномор’я в єдиний етнокультурний простір України.

У цих запровадженнях явно простежується претензія Війська Запорозько-
го стати економічно самодостатньою територією, вийти з-під економічних 
важелів російського впливу й створити господарське підґрунтя автономному 
статусу Запорозьких Вольностей, з їх осібним політико-адміністративним 
устроєм, політичною та правовою традицією та військовою організацією. Ця 

обставина, на наш погляд, була визначальним мотивом для уряду Катери-
ни ІІ, котра після переможного закінчення війни з Туреччиною, зважилася 
ліквідувати Запорозьку Січ 5 червня 1775 року.

Розділ 2. Майнове становище запорозької старшини
2.1. Формування власного господарства запорозької старшини –  мо-

гутньої верхівки українського козацтва
Населення паланок у значній мірі складалося з козаків, які мали свої «зи-

мівники»; багато з них вели значне господарство, мали худобу, коней, млини, 
пасіки тощо. Серед них були одружені, що не дозволялося на Січі. Всі ці 
козаки, а також ті, що відбували різного роду служби: на кордонах, перепра-
вах, митницях тощо –  фактично були позбавлені можливості брати участь 
у виборах, і на практиці демократична засада –  право всіх козаків обирати 
старшину –  обмежувалася тими козаками, що перебували в Січі, в куренях.

Кошова старшина розпоряджалася військовими фінансами. До скарбу 
надходили податки від запорозького населення, збори з торгівлі, шинків, 
крамниць, перевозів, прибутки з військових «зимівників».

Прибутки від митниць розподіляли так: дві третини брала кошова стар-
шина, а одну –  паланкова [19; 20, с. 127].

Урядову платню («жалованье») розподіляли так (за 1762 рік) [11; 20, с. 127]:
на 38 куренів    140 рубл.
Отаманові кошовому    70
Військовому суді    60
Військовому писареві   50
Осаулові     40
Пушкареві та довбишеві   3
Канцеляристам    5
на 38 отаманів    27
і «духовные чины»    48 (дано тільки 33)
слугам військовим та старшинським,
сімом по 1 руб.     7 (дано 5)
кухарям курінним     2
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прапорщикові Новосіченського ретраншементу,
унтерофіцерові та 6 солдатам    3
отаманам, «кои за жалованьем ходили»  20
У цій «відомості» вражає левова доля грошей, що її брала старшина. 

З таким принципом розподіляли «жалування», що його давав російський 
уряд [20, с. 127].

Але не ці джерела творили головне багатство старшини: дійсним його 
джерелом у ХVІІІ ст. було власне господарство та участь в торгівлі.

Головною формою землеволодіння на Запорожжі був «зимівник» –  так 
називали хутори. Зимівник засновували козаки на військовій землі, з дозволу 
Коша, але згодом ця земля ставала власністю тих козаків. Зимівники були 
різного типу. Первісною формою була маленька хата –  халупа, часто –  зем-
лянка, в якій козак перебував узимку. Згодом зимівники розширюються: 
в них розводять великі стада худоби, табуни коней, отари овець. На допо-
могу власникові хутора з’являються наймити, здебільшого –  по одному, але 
бували хутори з кількома наймитами і «господарем» –  управителем. Так було 
в зимівниках П. Калнишевського та інших.

Наприкінці існування Січі зимівників було декілька тисяч. У Самар-
ській паланці було, наприклад, 725. На 597 зимівників було 1043 робітни-
ки [19, с. 128]. Звичайно, кожний козак діставав право на заснування лише 
одного зимівника, але П. Калнишевський мав 7, Глоба –  3 [19, с. 128].

Змінювався і вигляд багатого зимівника: в зимівнику П. Калнишевського 
стояли будинки на кілька покоїв, зі стінами, вкритими шпалерами; в них були 
гарні меблі, шафи, портрети, килими, дорогий посуд, канделябри тощо. Най-
митам призначались окремі хати. Були стайні, кошари, млини.

Про розмір скотарства свідчать цифри пограбованого татарами майна та 
деякі факти з продажу худоби, а особливо –  реєстри конфіскованого май-
на старшин та козаків під час руйнування Січі в 1775 р. Калнишевський 
мав 15880 голів худоби і в тому числі 639 коней [18, с. 128]. Коні Кални-
шевського славилися своєю породою, і до нього часто зверталися купці. 
В 1769 р., наприклад, він продав орловським купцям 250 коней. Якщо вони 

коштували по 15 карбованців, то це становило б суму в 3750 карбованців, 
але добрий кінь коштував 25 карбованців і більше [18, с. 128]. Того ж року 
татари забрали у нього 600 коней. В 1775 р. Калнишевський продав татарам 
14000 штук овець по 2 карбованці за штуку, тобто на суму 28000 карбован-
ців [18 с. 128; 14, с. 234].

Писар Глоба мав 13774 голови худоби, старшина Гараджа –  2910 голів, 
Нагай –  2551 [18, с. 128; 14, с. 234]. Величезні скотарські господарства на-
лежали й іншій старшині: у полковника Ковпака татари забрали 1627 ко-
ней та різної худоби; у одного козака (ім’я невідоме) забрали 250 коней та 
5000 овець [18, с. 128].

Таким чином, великі скотарські господарства мала не тільки старшина, 
поряд з нею з’являлися заможні рядові козаки.

У ХVІІІ ст. в господарстві Запорожжя помічається нове явище: тоді як 
у ХVІІ ст. Запорожжя жило імпортним хлібом –  про що завжди казали за-
порожці –  то після повороту в 1734 р. вони починають займатися хлібороб-
ством. У зимівниках Каплуна, Моргуна, Ковпака, Глоби, Калнишевського 
збирали 3000–5000 пудів хліба [18, с. 129].

Велике значення для економіки Запорожжя мало рибальство. Власни-
ки рибальського знаряддя мали у своїх ватагах найманих робітників, серед 
них козаків і сторонніх людей; на кожному промислі було 12–15 найми-
тів [18, с. 129; 11, с. 265–272].

Такий же характер мало здобування солі та її доставка. Про розміри цієї 
торгівлі свідчить такий приклад: 1746 р. на Лівобережну Україну возили 
сіль п’ятьма тисячами паро волових возів. Возили вони також збіжжя, сіль, 
тютюн, рибу. Серед чумаків були господарі, що їздили самі одною-двома 
великими возами, але були й такі, що володіли кількома десятками. Напри-
клад, козак Голуб мав 24 вози, Натикач та Рябий –  11, Гаркуша –  44 кінні 
вози [18, с. 129; 11, с. 274–276].

У самій Січі, на її форштадті, був великий базар з рядами крамниць, які на-
лежали Кошеві або куреням. В цих крамницях торгували козаки та чужинці.  



125124

При цьому, велике значення мала торгівля продуктами власного господар-
ства: хлібом, шкірою, маслом, салом тощо [18, с. 129; 11, с. 282–314].

Цілком зрозуміло, що, наслідком участі старшини в торгівлі, в її руках 
зосереджувались значні грошові суми. Під час конфіскації майна запороз-
ької старшини у Калнишевського знайдено золота та срібла на 42520 рублів 
95 копійок, у писаря Глоби –  на 27648 рублів. Крім того у Калнишевького 
знайдено обліків на 8988 рублів. Всі ці гроші були в різних валютах. Глоба 
мав боргових розписок на 5618 рублів. Багато готівки мав дехто з козаків: 
Потапенко –  4000 рублів, Смола –  2000, Лук’ян Великий –  2000, полковник 
Ковпак –  1000, Яковлєв та Стіна –  2115, Тягун –  550 рублів і т.д. [18, с. 130].

Цінну джерельну інформацію утримують документи, що стосуються 
писаря І. Глоби, які були опубліковані С. А. Абросимовою та С. М. Могу-
льовою [1, с. 30–47]. Репрезентовані ними документи є цінним джерелом 
з історії соціально-економічного життя Запорозької Січі останніх часів її 
існування, тих подій, що відбувалися із зимівниками запорозької старшини 
та її майном. Крім цього, маємо опис зимівника полковника І. Гараджі від 
20 червня 1775 р. та копію реєстра його ж шинку в Барвінківській Стінці, 
які наводяться у Н. Полонської-Василенко. Особливу увагу привертає реєстр 
майна трьох старшин: полковника І. Кулика, писаря І. Неживого та осавула 
Ф. Сербіна, який ввів в науковий оборот Н. Швайба. За формуляром доку-
мента та способом описувати майно, це джерело, без сумніву, науковець від-
носить до загальної групи реєстрів та описів старшинського майна, опублі-
кованих Н. Полонською-Василенко. Але характерною особливістю його є те, 
що він є описом майна, заарештованого російською командою, перехоплено-
го при спробі частини козаків втекти після зруйнування Січі.

Перелік описаних старшинських речей та відносно невеликі конфіско-
вані грошові суми свідчать, що старшина збиралась похапцем. Крім речей 
власного вжитку, виділяються речі, які можна було б продати (коштовний 
одяг, тканини, хутра, шкіряні вироби). Увагу привертає наявність у кожній 
підводі жіночого одягу, а також речей, які б підтверджували приналежність 
до паланкової старшини: пірнач у І. Кулика, сталева печатка запорозького 

війська у писаря І. Неживого тощо. Всі ці речі, а також більш ніж 100 голів 
худоби супроводжували 16 озброєних козаків, але неясно чи була присутня 
при цій команді сама старшина. В цілому, документ цінний для нас тим, що 
відбиває яскравий історичний факт, викликаний зруйнуванням Січі, і одно-
часно доповнює вже відомі переліки майна запорозької старшини, описаного 
1775 року.

В цілому, вищезазначений джерельний матеріал дає можливість ствер-
джувати, що старшинські господарства були, переважно, скотарські, та 
в меншій мірі, хліборобські, розкривають стан мисливства, млинарства, па-
січництва, рибальства, броварництва, про розвиток яких свідчили відповід-
ні описані продукти та інвентар. Із реконструкції Н. Полонської-Василенко 
постає побут власників зимівників, тогочасний старшинський будинок, його 
хатнє вбрання: меблі, ікони, килими, посуд, різні коштовні речі тощо. Не за-
лишився поза увагою дослідниці одяг, запаси мануфактури, зброя, речі для 
козакування. І тут, при порівнянні даних реєстрів усіх 23 осіб, що були опи-
сані, вражає заможність трьох представників керівної верхівки Запорожжя: 
отамана П. Калнишевського, судді П. Головатого, писаря І. Глоби. Значні об-
сяги вилученої в старшини готівки (лише у П. Калнишевського більше ніж 
47 тисяч крб.), боргові розписки, векселі на значні суми виступали, на думку 
Н. Полонської-Василенко, прямим підтвердженням комерційних лихвар-
ських операцій старшини.

Ціла низка опублікованих сьогодні матеріалів висвітлюють політичну 
кар’єру останнього кошового, його діяльність як козацького урядовця, стиль 
управління Військом Запорозьким, дають змогу детально простежити не 
тільки біографію Калнишевського, а й майнове становище козацької старши-
ни. Наприклад, розписка козака І. Караванця, який позичив у П. Калнишев-
ського 2400 рублів, про надсилання подарунків, нагляди за господарством, 
щодо торговельних справ, про допомогу і заступництво, про спадкові воло-
діння тощо [18, с. 198, 200, 202, 205].
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Так у Запорожжі творилася могутня верхівка козацтва: старшина, яка зо-
середила в своїх руках владу. До старшини приєднувалися заможні козаки. 
Поруч з цією аристократією стояла маса козаків –  «сіроми», «голоти».

Загрозливим симптомом того, що в соціальному відношенні на Запорож-
жі у 50-х і 60-х рр. ХVІІІ ст. не все було гаразд, була відворотна, зустрічна 
хвиля втікачів, які з Запорожжя йшли до Новоросійської губернії на ново 
засновані «слободи». На це вказує «План про заселення», який встановлював 
запорожцям премію –  по 12 рублів. На це вказують офіційні акти про зна-
чний відсоток поселенців-козаків, що перейшли з Запорожжя. Багато тікало 
також на землі донських козаків [19, с. 130].

Як зазначає Н. Полонська-Василенко, саме «цих умов недооцінювали 
старші історики Запоріжжя, як А. Скальковський та Д. Яворницький-Евар-
ницький. Бо ці умовини свідчать, що не могло бути на Запоріжжі ні єдності, 
ні братерства, не могло бути й «монолітности». А якщо цього не було, то не 
виключені були і всякого роду внутрішні заворушення та боротьба, яка під-
точувала ввесь організм Нової Січі» [19, с. 131].

Треба зазначити, що козаками не обмежувалося населення «вольностей». 
З давніх часів частина його не була покозачена; це були селяни посполиті, 
що мешкали в слободах. Деякі слободи були виключно посполиті, а значна 
частина слобод мала мішане населення: в них були і козаки –  переважно з ро-
динами, одружені були й посполиті. Обидві частини мали своє осібне управ-
ління, своїх отаманів, які безпосередньо підлягало паланковому начальству. 
Посполиті виконували різні натуральні повинності, служили наймитами 
в зимівниках, у війську, косили сіно, давали підводи, платили певні податки. 
Всі ці обов’язки були менші, ніж в інших частинах України, і до Запорожжя 
тікали посполиті з усіх країн. Кіш, за Нової Січі, в своїй новій економічній 
політиці, прагнучи мати незалежне від Росії становище, сприяв збільшенню 
слобод. Особливо за останні два десятиліття, коли точилося змагання з ро-
сійським урядом за землі: обидва сусіди старалися якомога скоріше й рясні-
ше залюднити прикордонні землі [19, с. 131; 20].

П. Калнишевський дуже добре розумів вагу заселення Запорозьких 
«вольностей» та заведення власного хліборобства. Переселенців між То-
ром та Ізюмом було так багато, що засновано нову, Барвіностінківську па-
ланку [19, с. 131; 20]. Того ж року Калнишевський наказав заселити зем-
лі понад Дніпром біля порогів, бо ширилися чутки, що там буде оселений 
Самарський гусарський полк. В 1772 р. Калнишевський наказав селити 
вихідців з Правобережної України слободами біля гирла Вересніговатої, 
над річкою Інгульцем, «щоб сторонні не мали можливості влазити до тих 
місць» [19, с. 131; 20].

Висновки до другого розділу. Таким чином, аналіз реєстрів майна запо-
розької старшини дає нам підстави зробити висновок, що в особах керів-
ної верхівки, адміністрації війська можна вбачати представників заможного 
класу нових запорозьких дідичів, торгової буржуазії, що зміцніла у другій 
половині XVIII ст. і надала нового характеру соціально-економічному життю 
Запорожжя.

Як на наш погляд, можна стверджувати, що за останніх часів існуван-
ня Січі на Запорожжі відбувався розвиток економічних відносин з наявним 
торговим капіталом та вільнонайманою працею, що зумовило швидкий со-
ціально-економічний розвиток регіону в другій половині XVIII ст. Як наслі-
док, закономірним було явище: концентрація капіталу і земельної власності, 
інших цінностей в руках козацької старшини.

З іншого боку, російський уряд, спостерігаючи як відбувається накопи-
чення капіталу в руках козацької старшини, які прибутки починає давати 
колись «дикий» край, тільки й чекав слушної нагоди, щоб привласнити й пе-
рерозподілити між собою ці багатства.

Висновки
Документи архіву Коша Нової Січі дають можливість простежити роз-

виток диференціації серед козацтва. Для нашої теми особливо цінними були 
статистичні дані про глибоку прірву економічної і соціальної нерівності, що 
відрізняла старшину, багатія від мало заможного запорожця. При цьому, осо-
бливу увагу привертає стаття Н. Полонської-Василенко «Майно запорізької 
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старшини як джерело для соціально-економічного дослідження історії Запо-
ріжжя» (1931 р.). В ній, дослідниця ввела до наукового обігу новий матеріал, 
який надає можливість відтворити картину матеріального становища стар-
шини, що підпала під конфіскацію, встановити зв’язок між цим колом осіб 
і тогочасними подіями. Цінну джерельну інформацію утримують докумен-
ти, що стосуються писаря І. Глоби, які були опубліковані С. А. Абросимовою 
та С. М. Могульовою. Репрезентовані ними документи є цінним джерелом 
з історії соціально-економічного життя Запорозької Січі останніх часів її 
існування, тих подій, що відбувалися із зимівниками запорозької старшини 
та її майном. Крім цього, маємо опис зимівника полковника І. Гараджі від 
20 червня 1775 р. та копію реєстра його ж шинку в Барвінківській Стінці 
реєстр майна трьох старшин: полковника І. Кулика, писаря І. Неживого та 
осавула Ф. Сербіна, який ввів в науковий оборот Н. Швайба.

Послугував, для з’ясування зазначеної проблеми, надзвичайно цінний 
документальний наративний матеріал, виданий упорядниками В. В. Грибов-
ським, В. І. Мільчевим, І. Л. Синяк –  Петро Калнишевський та його доба.

Таким чином, у зв’язку зі змінами в політичному устрої Нової Січі, де 
формально верховна влада продовжувала належати цілому запорозькому вій-
ську, яке виявляло свою волю на всенародній раді, фактично в останні часи 
існування Запорожжя всім керувала запорозька старшина. Курінні отамани, 
полковники разом із запорозькою старшиною сформували і становили влад-
но керівну верству на Запорожжі. Через посилення впливу значного козацтва 
з середини XVIII ст. щорічні вибори перетворилися на формальну процеду-
ру, якою підтверджувалися (з усім зовнішнім дотриманням звичаю) повно-
важення старшини на новий строк. Остаточно закріпившись при кошівській 
булаві в січні 1765 р., Калнишевський став призначати на ключові посади 
у Війську Запорозькому лише тих козаків, які в своїх господарських справах, 
кар’єрному зростанні й добробуті завдячували тільки йому особисто.

Централізованому управлінню Запорозькими Вольностями сприяла та-
кож мережа церковної організації. Розкидані по степах запорозькі зимівники 

для потреб адміністративного управління закріплювалися за певною цер-
квою і в такому вигляді становили окремі адміністративні одиниці.

Здійснюючи докорінну перебудову політичних інституцій Петру Кални-
шевському довелося придушувати повстання бунтівної сіроми за допомогою 
російського гарнізону, цілком усвідомлюючи свою залежність в питаннях 
внутрішнього управління від російської прикордонної адміністрації.

Чи не єдиним способом виходу з-під опікування російського уряду для 
Калнишевського стало створення на Запорожжі окремої хліборобської вер-
стви, що мала б стати соціальною основою його правління і дозволила розі-
рвати ланцюг обмежень його владі, в особі невпорядкованої сіроми, –  з одно-
го боку, та російського уряду –  з іншого.

Спроби створити хліборобський лад і протегування значному, статечному 
козацтву в перспективі мусили забезпечити широку соціальну базу його уря-
дуванню й змінити традиційну структуру козацького товариства на користь 
нової хліборобсько-господарської верстви. Здійснюючи заселення Запороз-
ьких Вольностей українською людністю, Калнишевський сприяв інтеграції 
Північного Причорномор’я в єдиний етнокультурний простір України.

У цих запровадженнях явно простежується претензія Війська Запорозько-
го стати економічно самодостатньою територією, вийти з-під економічних 
важелів російського впливу й створити господарське підґрунтя автономному 
статусу Запорозьких Вольностей, з їх осібним політико-адміністративним 
устроєм, політичною та правовою традицією та військовою організацією. Ця 
обставина, на наш погляд, була визначальним мотивом для уряду Катери-
ни ІІ, котра після переможного закінчення війни з Туреччиною, зважилася 
ліквідувати Запорозьку Січ 5 червня 1775 року.

Таким чином, аналіз реєстрів майна запорозької старшини дає нам під-
стави зробити висновок, що в особах керівної верхівки, адміністрації війська 
можна вбачати представників заможного класу нових запорозьких дідичів, 
торгової буржуазії, що зміцніла у другій половині XVIII століття і надала 
нового характеру соціально-економічному життю Запорожжя.
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Як на наш погляд, можна стверджувати, що за останніх часів існування 
Січі на Запорожжі відбувався розвиток економічних відносин з наявним тор-
говим капіталом та вільнонайманою працею, що зумовило швидкий соціаль-
но-економічний розвиток регіону в другій половині XVIII століття. Як наслі-
док, закономірним було явище: концентрація капіталу і земельної власності, 
інших цінностей в руках козацької старшини.

З іншого боку, російський уряд, спостерігаючи як відбувається накопи-
чення капіталу в руках козацької старшини, які прибутки починає давати 
колись «дикий» край, тільки й чекав слушної нагоди, щоб привласнити й пе-
рерозподілити між собою ці багатства.
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Бойко Олеся

Нацистська політика щодо психічнохворих

Вступ
Більше семидесяти років минуло з початку Другої світової війни. Зда-

ється, більшість аспектів цієї теми вже досліджені. Але не всі архівні до-
кументи ще відкриті для загалу. Лише 2011 р. в Україні стали доступними 
для дослідників матеріали, пов’язані зі ставленням окупантів до хворих, як 
людей «третього гатунку», на окупованих територіях. Аби осягнути нацист-
ське правління в Україні у належній перспективі, необхідно усвідомити те, 
що саме в Третьому Рейху була сформульована та реалізована, як складо-
ва нацистської ідеології, антигуманна концепція «расової гігієни». ЇЇ жер-
твами в Німеччині 1933–1939 рр. стали не тільки євреї, цигани та слов’яни, 
а й представники самого німецького народу. Уже в ході Другої світової війни 
(1939–1945 рр.) репресії, що проводилися за національною та соціальною 
ознаками, перекочували з Рейху на окуповані ним землі.

Мета дослідження: розкрити суть концепції «расової гігієни»; виявити 
відмінності у способах її реалізації у Німеччині та на окупованих територіях.

Завдання:
• визначити ступінь дослідженості теми та проаналізувати використані 

джерела;
• схарактеризувати основні положення концепції винищення асоціа-

лів та її втілення у Німеччині, в першу чергу –  діяльність влади щодо 
психічнохворих;

• проаналізувати відображення даної концепції в нормативно-правових 
документах;

• виявити відмінності політики винищення асоціалів та психічнохворих;
• виявити особливості ставлення нацистів до «асоціальних елементів» 

в окупованих країнах Європи та в СРСР.
Предмет: політика нацистського режиму щодо психічнохворих.
Об’єкт: практичне втілення нацистської теорії «чистоти арійської раси».

Хронологічні межі дослідження –  1933–1945 рр. –  зумовлені часом існу-
вання нацистської ідеології у Німеччині.

Територіальні межі: Німеччина, окуповані країни Європи, СРСР.

Розділ 1. Нацистська концепція «расової гігієни» та її реалізація 
в Німеччині

1.1. Історіографія та джерела роботи
Друга світова війна є водночас одним із найбільш досліджених і одним із 

найменш вивчених феноменів світової історії. Низка наукових питань, пов’я-
заних з війною, знайшла вельми широке висвітлення, зокрема, у радянській 
та пострадянській історіографії. До останніх можна віднести проблеми суто 
військової, політичної, економічної історії. З іншого боку, зовсім незначне 
розповсюдження отримали студії над історико-антропологічними аспектами 
Другої світової війни. На думку ряду вітчизняних та іноземних дослідників, 
на периферії дослідницького інтересу у радянській та пострадянській істо-
ріографії залишилися «малі життєві світи, доля певних категорій населення 
й окремої людини». У той же час, у західноєвропейських та американських 
наукових студіях вивчення антропологічної, соціально-психологічної скла-
дової війни стало вельми потужною традицією.

Політику нацистів щодо створення «ідеального суспільства» активно до-
сліджували як європейські, так і радянські та пострадянські (в тому числі 
сучасні українські) вчені. Проблему фізичного винищення «неарійців» фра-
гментарно або на дотичному рівні розглядали у своїх роботах, зокрема, ні-
мецькі історики Г. Вайнберг («Глобальна історія Другої світової війни»), К. –  
Ю. Мюллер («Армія, політика та суспільство у Німеччині. 1933–1945 рр.»), 
Н. Мюллер («Вермахт і окупація»). Американський історик О. Даллін («Ні-
мецьке правління в Росії»), британці Е. Бівор («Друга світова війна») [9] та 
Л. Ріс («Освенцим: Нацисты и «окончательное решение еврейского вопро-
са») [22], російські дослідники І. Альтман («Жертвы ненависти: холокост 
в СССР. 1941–1945 гг.») [7], Д. Є. Мельников, українські вчені С. Й. Боби-
лєва («Історія Німеччини») [10], М. В. Коваль («Україна у Другій світовій  
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і Великій Вітчизняній війнах») [14, с. 116], В. О. Шайкан («Колабораціонізм 
на території рейхскомісаріату «Україна» та військової зони в період Другої 
світової війни») [27, с. 233] проаналізували проблему вирішення «єврейсько-
го питання» в Німеччині та в окупованих країнах Європи. Рідше ці автори 
досліджували політику нацистів щодо «асоціалів»; і зовсім недостатньо в лі-
тературі, присвяченій проблемам Другої світової війни, розкривається пи-
тання про долю психічнохворих людей.

Аналізуючи сучасну українську історіографію історії Другої світової 
війни, варто все ж відзначити поступове впровадження гуманістичних, ан-
тропоцентричних підходів до вивчення вітчизняної історії 1939–1945 рр., 
висунення на належне місце загальнолюдських критеріїв, людського виміру. 
Людина у добу війни –  ось головний дослідницький об’єкт, який намагається 
нині осягнути новітня українська історична наука [25].

Специфічність теми змусила автора звернутися до літератури з психіа-
трії. Тему ставлення нацистів до психічнохворих досліджували Петрюк П. Т., 
Іванчук О. П. («Психиатрия при нацизме: эксперименты на живых лю-
дях») [17], Петрюк П. Т., Петрюк А. П. («Психиатрия при нацизме: об исто-
рии установления памятных знаков расстрелянным пациентам Сабуровой 
дачи» [18], «Психиатрия при нацизме: проведение «Акции T-4» с активным 
участием психиатров») [19]. В них розкриті питання еволюції методів дослі-
дження психічних захворювань, ставлення суспільства до людей, що страж-
дають на захворювання нервової системи. Висновки, зроблені психіатрами, 
скоріше медичного характеру, та мають непересічне значення для розуміння 
особливостей втілення в життя політики німецьких катів у самій Німеччині 
та на окупованих територіях.

Підсумовуючи, зазначимо, що протягом повоєнного часу істориками були 
здійснені дослідження більшості аспектів Другої світової війни, в тому чис-
лі –  функціонування нацистського окупаційного режиму в європейських кра-
їнах та в СРСР. Недостатньо вивченими й такими, що потребують подальшої 
розробки, видалися такі питання, як історія повсякдення, матеріально-побу-
тові умови періоду окупації, соціальна політика окупантів та найдраматичні-

ші сторінки окупаційного режиму –  акції з фізичного винищення найнезахи-
щеніших верств населення.

Джерела. У нашому дослідженні використано документальні та зображу-
вально-художні джерела.

До документальних відносяться збірники документів у яких розкри-
вається через постанови, циркуляри та розпоряджання політика нацистів 
стосовно «неповноцінних» груп населення. Наприклад книга «Komiteeder 
Antifschistischen Widerstands kämpferder Deutschen Demokratischen Republik. 
SS im Einsatz: eine Dokumentation überdie Verbrechender SS» [2]. Це збірник 
документів з історії нацизму, у якому містится велика кількість фактів із ре-
алізації в життя політики нацистів щодо психічнохворих, а саме –  їх повне 
фізичне знищення. Також про деталі винищення психічнохворих дізнаємо-
ся з зібрання документів Нюрберзького процесу [23]. Так як найточнішу 
інформацію ми можемо отримати лише з історичних джерел –  документів, 
вони лягли в основу наукової роботи. Зокрема для дослідження реалізації 
концепції «расової гігієни» на окупованих територіях СССР був виконаний 
протокол судового засідання із справи «Ігренських лікарів» [6]. Завдяки ог-
ляду свідчень звичайних людей, що відображаються саме в цих документах 
складається повна картина реалізації та втілення в життя концепції фізично-
го винищення.

Документи Нюрберзького трибуналу розкривають масові злочини здійс-
нені нацистами проти людей з особливим потребами.

Зображувально-художні джерела, які розкривають питання про расову 
концепцію нацистів, як обґрунтування концепції нацистів, для місцевих жи-
телів, покликані викликати ненависть до «психічно хворих» як до непотребу, 
на лікування яких йдуть гроші платників податків. Мовляв, люди з породже-
ним пороками розвитку не можуть принести користь суспільству і з метою 
економії державних коштів мають бути ліквідовані.

В цілому залучена джерельна база, що наш погляд, є презентативною 
і дозволяє розкрити заявлену проблему.
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1.2. Расова доктрина нацистів
Расова доктрина –  основоположна частина нацистського світобачення, 

що відіграла провідну роль у долі Третього Рейху. Нацистська расова політи-
ка –  політика расової дискримінації і ксенофобії, заснована на концепції ра-
сової гігієни. Расові уявлення А. Гітлера знайшли втілення в Нюрнберзькому 
законі «Про охорону німецької крові та німецької честі», прийнятому 15 ве-
ресня 1933 р., і виданих на його основі розпорядженнях від 14 листопада 
1935 р. та 31 травня 1941 р., які надавали громадянство носіям німецької та 
схожої з нею крові і позбавляли його кожного, хто вважався представником 
іншої раси. Автором людиноненависницького закону став радник міністер-
ства внутрішніх справ Німеччини Ганс Лобке [15].

Концепція расової гігієни передбачала розподіл людей на представників 
вищої раси і нижчих елементів, проведення відповідного відбору. Слідуючи 
цій концепції, перших слід було штучно підтримувати, тоді як відтворенню 
і розмноженню других вимагали запобігти, бо змішування рас давало неба-
жані наслідки. Ця концепція також зазначала необхідність позбавлення від 
«осіб асоціальної поведінки», загрозливої для суспільного блага: стериліза-
ції алкоголіків, епілептиків, осіб з різними спадковими хворобами, недоум-
куватих. З приходом до влади А. Гітлера були прийняті державні програми 
примусового винищення різних категорій громадян, зокрема –  програма 
расових досліджень «рассенформунг». «Сильніші покликані панувати, а не 
змішуватися з слабшими, щоб, таким чином, пожертвувати своєю величчю. 
Той, хто хворобливий, ущербний фізично і душевно, не має права увічнюва-
ти своє страждання в своїх дітях», –  говорив Адольф Гітлер [11, с. 276].

4 лютого 1933 р. за підписами президента П. Гінденбурга і канцлера 
А. Гітлера був опублікований надзвичайний декрет «На захист народу і дер-
жави», в тому ж місяці –  декрет «На захист німецького народу», наказ Гері-
нга про застосування зброї у боротьбі з «неблагонадійними» та про надання 
надзвичайних прав загонам СА і СС, в липні 1933 р. – «Декрет про захист 
здоров’я нації». Так була започаткована державна система нацистського те-
рору. Про категорію «асоціалів» зазначено в «Законі про запобігання потом-

ству з вродженими вадами» (липень 1933 р.) і «Законі проти природжених 
злочинців». У 1934 р. Управління нацистської расової політики спільно з Ге-
стапо почало складати «каталог асоціалів», а Кримінальна поліція проводила 
рейди і забирала з вулиць бездомних і жебраків [8, с. 461].

Закони поширювали дію запобіжного арешту на всіх осіб асоціальної 
поведінки, загрозливої для суспільного блага, незалежно від того, чи мали 
ці особи кримінальне минуле. Вони стосувалися безробітних, злочинців-ре-
цидивістів, бездомних, кочових і безробітних циган, жебраків і євреїв, яких 
раніше вже засуджували до тюремного ув’язнення на термін більше 30 днів 
(що могло включати, наприклад, покарання за порушення правил дорожньо-
го руху).

Невід’ємною частиною фашистського механізму терору були концентра-
ційні табори. Їх почали створювати в Німеччині відразу ж після приходу Гіт-
лера до влади. До початку Другої світової війни нараховувалося 6 великих 
таборів: Дахау, Бухенвальд, Заксенгаузен, Равенсбрюк, Оранієнбург, Флос-
сенбург і Нейнгамм. Всього ж в Німеччині та окупованих країнах за роки 
війни їх було створено 14033. З метою запобігання злочинності «асоцiалів» 
арештовували і відсилали в концтабори, нашиваючи на їхній тюремний одяг 
чорні трикутники. Лише у Заксенхаузені в листопаді 1938 р. перебувало 4887 
заарештованих «дармоїдів» (Arbeitscheue). Найстрашнішими були табори 
для психічнохворих людей. «Хворі перебували у таборі у приміщенні розмі-
ром 3х3 метри. Вони були без одягу, отримували лише сорочку та ковдру, си-
діли на підлозі в приміщенні з розбитими вікнами, в якому не було опалення 
навіть взимку. До психічнохворих також відносили людей, які були пригні-
чені страшними переживаннями війни. Одного разу тут були замкнені 15 єв-
рейок віком від 72 до 85 років. Протягом 10 днів вони померли» [2, с. 436].

Нацисти прагнули створити утопію, в якій усі форми злочинів, справжніх 
чи уявних, реальних чи потенційних, і всі форми того, що сприймалося як 
соціальна девіація, мусили зникнути. Так сталось і з «асоціалами»: у 1936 р. 
був створений Дослідницький інститут расової гігієни і демографічної біо-
логії, який очолив Роберт Ріттер. Одне із завдань цього інституту полягало 
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у доведенні того, що кримінальна й асоціальна поведінка є спадковою. Але 
більшість бездомних, жебраків та інших «асоціалів» арештовували саме за 
їхню поведінку, а діагнози шукали і приписували вже постфактум і без жод-
них медичних підстав. У ході Другої світової війни репресії, що проводилися 
за національною та соціальною ознаками, перекочували з Німеччини на оку-
повані нею землі [16, с. 216].

Отже, можна стверджувати, що расова доктрина лягла в основу нацист-
ської політики щодо психічнохворих, заснованої на повному невизнанні 
абсолютно всіх прав та свобод людей «другого ґатунку» (за визначенням 
нацистів).

1.3. Державні програми винищення «асоціальних елементів»
Бездомні, жебраки, повії, вуличні хулігани та інші маргінальні групи 

у багатьох суспільствах сприймаються як потенційні злочинці чи загроза 
громадському порядку, як девіанти (яких слід покарати) чи психічно хворі 
люди (яких слід ізолювати від суспільства). У нацистській Німеччині таке 
негативне сприйняття міських маргіналів трансформувалося у жорстоку по-
літику боротьби з «асоціалами», які «своєю поведінкою, навіть якщо вона 
не включала кримінальних дій, виказували своє небажання адаптуватися до 
життя спільноти».

Програма вбивства Т-4 («Операція Тиргартенштрасе, 4») –  це офіційна 
назва програми німецьких націонал-соціалістів з «очищення арійської раси» 
шляхом стерилізації, а потім і фізичного знищення людей з психічними від-
хиленнями, розумово відсталих та зі спадковими захворюваннями. Виправ-
довували все нацисти високою вартістю утримання. Це було використане ні-
мецькою пропагандою, аби викликати ненависть до «психічнохворих» як до 
непотребу, оскільки на їх лікування йдуть гроші платників податків. Мовляв, 
люди з вродженими вадами розвитку не можуть приносити користь суспіль-
ству, відтак, з метою економії державних коштів, мають бути ліквідовані [19].

Ліквідація асоціальних елементів стала основним шляхом до створення 
«ідеального суспільства». Психіатри «винаходили» нові розумові розлади, 
що дозволяло усувати все більшу кількість «непотрібних» осіб. Наприклад, 

професор Вернер Філлінгер, психіатр з німецького м. Бетел, першим ввів 
в обіг термін «ендогенне небажання працювати» і побачив коріння цього 
«стану» в генетичних причинах. Інший психіатр, Фрідріх Стумпфль з Інсти-
туту психіатрії Кайзера Вільгельма, висунув теорію про те, що у бродяг спо-
стерігається більше проявів недоумства і психопатії, ніж у звичайних людей. 
В результаті бродяги стали першими кандидатами на знищення. Нацистські 
психіатри придумали також термін «замасковане слабоумство», маючи на 
увазі під цим форму недоумства, яке переховується «під маскою розуму». 
Отже, будь-кого, хто нормальний, але завдає неприємностей, можна назва-
ти «несповна розуму» і з цієї причини знищити [19]. Нацистські психіатри 
навішували на комуністів, пацифістів і демократів ярлик «замасковані не-
доумкуваті» та позбувалися їх. Діагноз про нормальність і ненормальність 
людини перетворився в питання політики, а «лікуванням» стали уготовані 
тоталітарним режимом стерилізація або смерть.

Щоб втілити в життя декрет Гітлера, була створена Адміністрація («Ро-
боча громада Рейху з лікування і догляду за пацієнтами»). Вона розташову-
валася в Берліні, Tiergartenstrasse 4, з цієї причини це завдання мало назву 
AktionT-4.

У липні 1939 р. в рейхсканцелярії оберфюрер СС Віктор Герман Брак, 
який безпосередньо керував будівництвом таборів смерті на території Поль-
щі, а також проведенням дослідів над людьми, інформував професорів психі-
атрії, що він прагне провести так звану «програму евтаназії», яка передбачає 
винищення психічнохворих по всій Німеччині. Уперше такого роду інформа-
ція була відкрита стороннім. Присутнім лікарям запропонували участь в про-
грамі. Деякі з них, в тому числі і професори Г. Хейде і Ф. Ниче, погодились. 
Професор А. Евальд із Геттингена навідріз відмовився брати в цьому участь.

Незабаром було створено «Імперське товариство лікувальних і опікун-
ських закладів», яке відбирало «хворих» осіб, призначених до знищення. 
Сам акт умертвіння проводила «невинна» організація «Громадський фонд 
опікунських закладів». В умовах суворої секретності акція отримала шифр 
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14fl3. Будинки, де проводилися акти умертвіння, називалися «Заклади 
евтаназії» [25].

Для отримання широкого схвалення своєї кривавої діяльності психіатри 
проекту «T-4» створили сценарії пропагандистських фільмів. Один з філь-
мів, створених психіатром О. Кампфером під назвою «Життя без життя», був 
покликаний переконати населення в тому, що догляд за хворими обходиться 
занадто дорого і що лікування людей, що страждають «генетичними захво-
рюваннями». є марним.

В іншому фільмі з невигадливою назвою «Психічнохворий» було деталь-
но показано, наскільки ретельно психіатри вивчали історії хвороб і первинні 
діагнози кожного пацієнта, щоб встановити, чи не є він «невиліковним». Че-
рез оглядове вікно оператор знімав процес знищення людей в газовій каме-
рі. Голос за кадром «заспокоював»: «…Пацієнти піддаються впливу чадного 
газу. Газ не має ніякого запаху. Спочатку він позбавляє пацієнта здатності 
міркувати, а потім –  свідомості». А коли пацієнт робив свій останній подих, 
незримий голос за кадром заявляв: «Ось так, без болю і боротьби, не усві-
домлюючи того, що відбувається, пацієнт отримує позбавлення смертю».

Акції були обумовлені занадто дорогим забезпеченням психічнохворих, 
яких ставало все більше. На 220 тис. хворих на розлади нервової системи, 
що знаходились в піклувально-лікарських закладах, потрібно було 275 млн. 
марок для їх повного забезпечення. На 65 млн. населення Німеччини нара-
хували: 1млн. розумово відсталих, 170 тис. «ідіотів», 1 млн. психічнохворих, 
100 тис. хворих на епілепсію тощо [23, с. 674].

З початком війни було видане розпорядження про негайне здійснення цієї 
програми. У вересні 1939 р. Гітлер власноруч підписав «Указ про евтана-
зію»: «Дійсним указом рейхслейтеру Боухлеру і д-ру медичних наук Бран-
ду наказується розширити владу деяких терапевтів, чиї імена повинні бути 
уточнені, враховуючи їх сприяння смерті невиліковно хворих пацієнтів після 
вичерпного обстеження їх стану».

Всіх директорів психіатричних лікарень зібрали в Берліні і поінформу-
вали про зміст і практичні дії щодо здійснення цього завдання. Їм наказали 
подати на розгляд форми щодо всіх пацієнтів і оголосити тих, хто:

1 –  має специфічні психічні розлади і не може працювати або може тільки 
виконувати чисто механічні завдання;

2 –  безперервно знаходився, щонайменше п’ять років, у психіатричній 
лікарні;

3 –  утримувався під вартою як кримінальний душевнохворий;
4 –  не має німецького громадянства, не належить до німецької або схожої 

раси, уточнюючи расу і громадянство.
Форми були представлені на розгляд 54-м психіатрам, еліті німецької 

психіатрії, університетській професурі і директорам лікарень. На підставі 
даних форм вони повинні були вирішити, чи потрапить цей пацієнт в групу 
для ліквідації, заповнюючи бланк словами «так», «ні» або «під питанням». 
Національний комітет включав відібраних пацієнтів в списки, які були розі-
слані по лікарнях з дорученням в призначений день підготувати перерахова-
них пацієнтів до перевезення. Спеціально організована національна медична 
транспортна організація доставляла пацієнтів в шість спеціально обладна-
них інститутів евтаназії [5, с. 180–182].

Про цю акцію говорити забороняли. Через недотримання секретності 
можна було отримати смертний вирок. Гітлер видав секретний наказ про те, 
що всіх невиліковних «душевнохворих», як їх називали нацисти, потрібно 
було винищити в гуманний спосіб. Зобов’язання мовчати члени СС підкрі-
плювали клятвою і підписом.

Таким чином, можна стверджувати, що нацистська політика щодо пси-
хічнохворих втілювалась в життя на державному рівні на основі норматив-
но-правових актів вищої юридичної сили. Законодавство, програми, акції 
стали вдалим приводом для вбивства тих, хто в расовому відношенні був 
небажаний для нацистів і тих, хто розглядався нацистами як «асоціальні еле-
менти». Так як передбачалося, що всі окуповані території увійдуть до складу 
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території рейху, та ж політика, яка проводилася в самій Німеччині, поширю-
валася на всі окуповані території [22, с. 341].

1.4. Фізичне винищення психічнохворих людей у Німеччині
Нацистська політика стосовно психічнохворих застосовувалась у формі 

повного фізичного винищення або використання «у потребах медицини» лю-
дей з даним діагнозом. Існувало декілька методів винищення психічнохво-
рих. До них належали отруєння газом, евтаназія, винищення голодом, стери-
лізація, експерименти з вакцинами.

Як один із шляхів повного фізичного винищення застосовували отруєння 
газом. У Східній Німеччині, в землі Саксонія-Анхаль, на початку війни були 
створені 6 центрів евтаназії, в тому числі –  у приміщенні психіатричної лі-
карні у м. Бернбург. Найстрашнішим з них став «Зонненштайн» –  госпіталь, 
розташований в колишній фортеці однойменного замку.

В Бернбурзі розташовувався лікарський та піклувальний заклад, в якому 
за півроку есесівці отруїли близько 60 тис. психічнохворих. Заклад складав-
ся з 12-ти корпусів та підсобних приміщень (морг, пральня, котельня). З мо-
менту спорудження і до осені 1940 р. це місце було виключно лікувальним 
та піклувальним закладом для людей, що страждають від захворювань мозку. 
Восени 1940 р СС –  і в цьому проявляється її витончена злочинність –  кон-
фіскувала цей заклад для своїх цілей. Акція відбувалася під керівництвом 
лікаря Еберле –  голови «спеціального відділу» з отруєння газом в Бернбур-
зі. З диявольською ретельністю він був обладнаний як заклад для знищення 
людей. У ньому за наявними зараз даними протягом півтора року, з жовтня 
1940 р. до літа 1942 р,. було отруєно газом понад 60000 чоловіків і жінок.

Психіатричні заклади очищали від колишніх стаціонарних хворих та об-
ладнували установками газових камер і кремаційними печами. Після прибут-
тя пацієнтів відразу роздягали, показували терапевту, фотографували і потім 
під конвоєм відводили в газову камеру. У цій кімнаті, оманливо обладнаній 
фальшивими душами, знаходилися труби, які забезпечували надходження 
отруйного газу. Лікар вмикав газ на 10–15 хвилин і спостерігав за ефектом 

через віконце до тих пір, поки пацієнти не помирали. Приблизно через годи-
ну тіла діставали і спалювали в кремаційних печах.

Щодня помирали від 80 до 100 людей. Тіла отруєних у більшості випад-
ків розчленовувалися на частини. Мозок препарували.

У закладі «Зонненштейн» знищення газом відбувалося наступним чином. 
Хворі, яких доставляли в заклад в автобусах з зафарбованими зеленою фар-
бою вікнами, потрапляли для встановлення їх особи в приймальню. Потім їх 
відводили в сусідню кімнату, де їх оглядали лікарі Шуман і Шмаленбах. При-
близно за 2 години було обстежено близько 60 хворих. Якщо лікар приймав 
рішення про отруєння газом, то хворих доставляли в роздягальню. Слабких 
хворих роздягали помічники начебто для купання. З роздягальні сходи вели 
в підвал поряд з газовою камерою [9, с. 673]. Процедура тривала лише кілька 
хвилин. У такий спосіб було зручно ліквідовувати велику кількість людей 
одразу, –  зважаючи на відсутність зайвої метушні, це був зручний і опти-
мальний спосіб винищення.

Для винищення «мертвого вантажу» застосовували також евтаназію. 
Евтана́зія –  практика припинення (або скорочення) лікарем життя людини, 
яка страждає невиліковним захворюванням, на задоволення прохання хво-
рого. З нинішнім розумінням слова евтаназія в нацистській Німеччині мала 
схожість лише у меті –  швидке позбавлення людини життя. Про добровіль-
ність цієї процедури за нацизму навіть не варто говорити.

Сумновідомим закладом стала «лікарня» в м. Кауфбойрен (Баварія). Мед-
сестра N, член релігійного ордену, писала в 1948 р.: «До серпня 1940 р. па-
цієнтів поважали. Про них добре дбали, і директор намагався, як міг, поліп-
шити їх психічний і фізичний стан. Але у серпні 1940 р., коли я повернулася 
після канікул, одинадцять пацієнтів з моєї палати F3b, в якій в основному 
знаходилися спокійні пацієнти, виїхали. Ніхто тоді не знав, куди їх забрали. 
Ми вірили, що їх перевели в лікарню, в якій про них будуть добре дбати. 
Та коли 8 листопада 1940 р. зникли жінки з другої групи, а пізніше їх одяг 
і нижню білизну повернули в неймовірному вигляді –  нібито одяг і білизна 
були зірвані з пацієнтів –  ми стали підозрювати. Третя група жінок виїхала 
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9 грудня 1940 р. Для нас як медсестер було особливо важко відправляти цих 
пацієнтів, про яких ми дбали багато років, ніби худобу, –  на практично вірну 
смерть.

Машини швидкої допомоги приїжджали до світанку, збирали пацієнтів 
у внутрішньому дворі так званого заміського будинку і швидко залишали 
лікарню. Пацієнти поступово розуміли, що відбувалося, лякалися, плакали 
і кричали. Відбір пацієнтів відбувався відповідно до списку, який був в офісі 
інспектора [18].

В серпні 1941 р. перший етап загальної програми евтаназії був закінче-
ний. В 1944 р. була введена нова форма евтаназії: пацієнтам давали люмінал 
або веронал, а іноді тріонал в таблетках, а також люмінал і морфін-скопо-
ламін в рідкій формі. Морфін-скополамін давали тоді, коли люмінал і веро-
нал окремо не давали бажаного ефекту. Смерть наступала частіше всього на 
другий або на третій день. За допомогою легального проведення програми 
«евтаназії» було винищено близько 275 тисяч психічнохворих, та реальні 
масштаби акції не відомі донині [12, с. 54].

В деяких психіатричних лікарнях були відкриті спеціальні підрозділи для 
дітей. У ці підрозділи відправляли, перш за все, розумово відсталих дітей, 
і потім вбивали їх за допомогою ін’єкцій опіуму і барбітурату.

Ернсту Л. було 13 років, коли в 1942 р. його прийняли в Кауфбойрені. 
Його перевели сюди з дитячої медичної установи у Верхній Баварії, так як 
визнали важкою дитиною, що потребує оцінки психіатра. Ось фрагменти 
з досить детальних записів лікаря: «Л. брудний, нечистий хлопчик; у нього 
практично відсутнє поняття про особисту гігієну або про чистоту одягу. Під 
час бесіди особливо помітні його агресивне ставлення і непокірність. Він 
наражає на небезпеку своїх ровесників, розповідаючи їм непристойні історії. 
Це абсолютно ненадійний хлопчик, який становить небезпеку для оточуючих 
і повинен міститися в ув’язненні. Неврівноважений, у нього чергуються ста-
ни пожвавлення, лабільності настрою з вульгарним і неадекватним гумором; 
він краде те, що бачить; використовує в своїх інтересах прояви слабкості 

оточуючих; з ним важко спілкуватися. Хронічно бреше, злодійкуватий і жор-
стокий. З липня 1944 р. записів немає, –  отже, хлопця знищили [21, с. 76].

Таким чином, бачимо, що пацієнтів ретельно обстежували, спостерігали 
за процесами у організмі людини, її самопочуттям, детально вели історію 
хвороби. Це було не просто масове винищення, а ретельне дослідження ме-
тодів швидкого винищення людей за результатами досліджень, проведених 
над психічнохворими.

Застосування методу винищення голодом –  досить незатратним шляхом –  
теж пов’язане з лікарнею Кауфбойрен. Директор психіатричної клініки так 
свідчив про свою власну практику: на початку він був налаштований проти 
евтаназії, але потім йому повідомили про офіційну програму, і у своїй клі-
ніці він став садити пацієнтів, яких раніше відібрали б для евтаназії, на аб-
солютно безжирову дієту. Протягом трьох місяців ці пацієнти вмирали від 
голоду. На спеціально скликаній конференції він порекомендував цю проце-
дуру всім психіатричним лікарням. Секретар міністерства внутрішніх справ 
закрив конференцію рекомендаціями про те, щоб безжирова і безвітамінна 
дієта була введена у всіх психіатричних лікарнях.

Медсестра цієї ж лікарні свідчила: «Наскільки я пам’ятаю, так звана діє-
та-Е була введена в 1943 р. Вона складалася з чорної кави або чаю на сніда-
нок і варених овочів на обід і вечерю, наприклад, пекучий як кропива шпи-
нат, капуста або картопля. Періодично пацієнтам, які перебували на дієті-Е, 
дозволяли їсти досить багато; вони, з одного боку, страждали від жахливого 
голоду, а з іншого боку, їх шлунки раптово виявлялись переповнені. Ми, мед-
сестри, підозрювали, що ця система була спрямована на те, щоб пошкодити 
пацієнтам і сприяти їх смерті» [10, с. 305].

Для того, щоб «очистити» арійську расу від людей з психічними розлада-
ми, щодо них застосовували стерилізацію. ЇЇ розпочали ще до початку акцій 
з евтаназії, у липні 1933 р., проти 350 тис. чоловіків і жінок. У 1943 р. за на-
явності рентгенівського апарату досягнення стерилізації жіночого організму 
без операції можна було вважати майже закінченою розробкою. Стерилізація 
здійснювалася за допомогою лише однієї ін’єкції в шийку матки і могла бути 
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виконана при звичайному обстеженні, що відоме кожному лікарю. В резуль-
таті проведення такої акції фіксували і смертельні випадки –  через запалення 
черева внаслідок наповнення внутрішніх органів та частково –  внаслідок по-
ганого загального стану.

Військовополонені, хворі, діти ставали жертвами експериментів з вакци-
нами. З початку січня і до кінця квітня 1943 р. в клінічній станції «Відді-
лення дослідження висипного тифу і вірусів» Інституту гігієни військ СС 
в Веймар-Бухенвальді були проведені експерименти за участю 39 хворих 
на висипний тиф. Їх заражали внутрішньовенно і внутрішньо м’язово, аби 
встановити, чи можливо пом’якшити перебіг сипного тифу шляхом введення 
вакцини проти висипного тифу. Всі піддослідні захворіли. Близько 20% по-
мерли внаслідок проведення даного експерименту [7, с. 360.

Міністерство фінансів Імперії підтримувало програму дослідів СС. Тех-
нічні питання вирішували 3 відділи:
1. громадський фонд піклувальних закладів, Берлін, Тиргартенштрассе, 4;
2. Громадська організація з обмеженою відповідальністю «Громадський лі-

карський транспорт», Берлін, Потсдамерплац, 1;
3. Центральна бухгалтерія об’єднаних лікарських та піклувальних закладів, 

Берлін, Вільгельм-штрассе, 43а.
Отже, заручившись підтримкою органів державної влади, СС могли 

здійснювати політику тотального винищення психічнохворих людей, ґрунту-
ючись на теорії про їх непрацездатність та «дармоїдство» та основуючись на 
потребах мілітаризованої економіки Німеччини. Гарантом втілення в життя 
ідей нацистів стали нормативно-правові акти: «Закон про запобігання потом-
ству з вродженими вадами», «Закон проти природжених злочинців», «Указ 
про евтаназію», а також –  програми «Лебенсборн» та «Т-4».

Економічна підтримка Міністерства фінансів, закріплення злочинної іде-
ології в законодавчих актах та поширення в масах антигуманних ідей стали 
основою втілення в життя жорстокої політики масового винищення невин-
них людей.

Розділ 2. Реалізація нацистських програм «Створення ідеального 
суспільства» у роки Другої світової війни на окупованих 

територіях
2.1. Винищення «асоціальних елементів» в Європі
Расова теорія нацистів стала правовою основою масового знищення і по-

неволення населення окупованих країн Європи. Нацистська пропаганда, роз-
палюючи расизм і шовінізм серед німців, стверджувала, що французи –  це 
вимираюча раса, слов’яни –  «нижча» раса, США –  «диявольський расовий 
казан» тощо. «Якщо ми хочемо створити нашу велику німецьку імперію, –  
проголошував Гітлер, –  то ми повинні, насамперед, витиснути і винищи-
ти слов’янські народи –  росіян, поляків, чехів, словаків, болгар, українців, 
білорусів».

В першу чергу репресії спрямували проти євреїв. У Німеччині з цією ме-
тою восени 1935 р. есесівцю Ейхману –  співробітнику головного імперського 
управління безпеки –  було доручено скласти картотеку на всіх «неарійців», 
які проживають у Німеччині, і провести підготовчі заходи «для їх наступного 
знищення» [24, с. 367–369].

Під час окупації країн Європи репресії, що проводилися за національною 
та соціальною ознаками, перекочували з Німеччини на окуповані нею землі. 
Забезпечуючи «життєвий простір» для колонізації представниками «вищої 
раси», впевнені в перемозі, нацисти поспішали ліквідувати «надлишок» єв-
реїв, циган, слов’ян та «людей третього ґатунку» по всій Європі. Вони ствер-
джували, що тільки віднявши території і багатства в інших країн, робітники 
Німеччини зможуть забезпечити собі пристойне існування.

З осені 1939 р. в Німеччину доставляли з Польщі, Данії, Норвегії та 
Франції психічнохворих похилого віку, а також невиліковно хворих людей, 
тобто тих, кого називали «дармоїдами». Їх привозили в спеціальні заклади, 
піддавали нелюдським експериментами, вбивали, у той час, як їх родичам 
повідомляли про те, що вони померли природною смертю. Жертвами става-
ли також «східні робітники», що більше не могли виконувати свої функції, 
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оскільки через знущання захворіли на шизофренію і стали «дармоїдами» для 
німецької мілітаризованої економіки.

Досліди проводили:
1. Доктор Вірт. Дослідження раку. Оперативні втручання і досліди над 

підозрюваними на рак або хворими на рак єврейками.
2. Доктор Менгеле. Дослідження близнюків.
3. Доктор Клауберг. Дослідження стерилізації.
4. Доктор Шуман. Досліди по стерилізації.
Статистика показує, що у такий спосіб було вбито не менше 275000 лю-

дей у будинках піклування, лікарнях, а також закладах для лікування пси-
хічнохворих, що знаходились у власності Міністра внутрішніх справ рейху 
Вільгельма Фріка.

Перше знищення психічнохворих на окупованих територіях відбувалося 
на території Польщі, –  через три тижні після вторгнення німців їх розстріля-
ли на території лісу. Незабаром знищення продовжили в пристосованих для 
цього установах. Таким чином загинуло 20 тисяч осіб. Далі ввели практику 
використання мобільних газових камер –  це збільшувало кількість осіб, яких 
могли винищити.

Показання свідка Н. Шмаглевської, громадянки Польщі, в’язня концта-
бору Майданек, на Нюрнберзькому процесі: «Я помітила жінку, яка була на 
останньому місяці вагітності. Вона була хвора, тому попросила майстра-нім-
ця, цивільного, щоб він дозволив їй відпочити. Він разом з іншим есесівцем 
почав бити її. Таким було становище всіх жінок, які були вагітні. Новона-
роджених дітей забирали, і матері їх більше не бачили. Єврейських дітей та 
хворих відразу вбивали».

«На початку 1943 року приїхали в табір разом з батьками польські діти 
з Замойщини, російські діти з областей, окупованих німцями, декілька єв-
рейських та італійських дітей. У 1944 році стали прибувати до табору в ве-
ликій кількості французькі діти. Всі ці діти були з психічними розладами, 
хворі екземою, лімфатичними наривами, страждали від голоду, були погано 
одягнені, часто були без взуття і не мали можливості митися. Найменшим 

з цих дітей був хлопчик шести років. Діти були поміщені в окремому бараку. 
У той же час прибули до табору діти угорських євреїв, які працювали разом 
з хворими дітьми. Вони залишилися в таборі до самого кінця» [4, с. 326].

В Освенцимі (Польща) був табір, спеціально призначений для медичних 
дослідів. «Піддослідними кроликами» були полячки. Для дослідів зі стерилі-
зації було використано 200 польських дітей.

В цьому ж концтаборі проводив свої експерименти над близнюками лі-
кар-кат Йозеф Менгеле. Експерименти над дітьми-близнюками в концентра-
ційних таборах були розпочаті для того, щоб виявити схожість і відмінності 
в генетиці близнюків. Менгеле здійснив експерименти над більш ніж 1500 
пар близнюків, з яких тільки близько 200 залишилися живими. Проводилися 
спроби «зшити» дітей, щоб штучно створити сіамських близнюків. Менгеле 
також використовував метод зараження інфекціями одного з близнюків з по-
дальшим розтином обох піддослідних для дослідження і порівняння ураже-
них органів.

Із стенограми засідання Міжнародного військового трибуналу від 11 січ-
ня 1946 р.: свідчить лікар Франц Блаха, громадянин Чехословаччини, в’я-
зень австрійського концтабору Маутхаузен: «Психічнохворих знищували. 
Їм робили в камерах впорскування або розстрілювали. Розстріл відбувався 
зазвичай перед крематорієм. Потім їх спалювали. У 1945 році, напередодні 
звільнення з табору, були страчені всі психічнохворі ув’язнені, відомі під 
назвою «морок і туман». Їм забороняли підтримувати будь-який контакт із 
зовнішнім світом, тримали в суворій ізоляції, не дозволяли ніяке листування. 
Їх було 300 або 400 осіб. Деякі з них були хворі. Для страти їх приносили 
в крематорій на носилках. Я обстежив їх тіла і виявив, що вони були розстрі-
ляні пострілом в шию» [4, с. 187].

Так нацисти втілювали в життя політику винищення психічнохворих, ви-
користовуючи для цього різноманітні способи і засоби. Завдяки постійному 
і безперешкодному постачанню «людського матеріалу» нацисти могли вільно 
здійснювати експерименти, використовуючи смерть їх жертв для залякуван-
ня населення, зміцнення своєї влади та розчищення «життєвого простору».
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2.2. Ліквідація психічнохворих людей на окупованій території СРСР
Розпочинаючи війну проти СРСР, німецький нацизм ставив за мету не 

лише ліквідацію існуючого в Радянському Союзі суспільного ладу, а й пе-
ретворення окупованих східних територій на аграрно-сировинний придаток 
і джерело дешевої робочої сили. Місцеве населення мало стати об’єктом ін-
тенсивної трудової експлуатації. Чільне місце у цих планах належало саме 
Україні, котра, маючи значний промисловий, сировинний і, що істотно, –  
людський потенціал, виявилася надважливою ланкою в нацистській політиці 
економічної експансії на Сході Європи [1, с. 76].

Надзвичайна Державна комісія СРСР, створена для розслідувань злочи-
нів німецько-фашистських загарбників, заявила таке: «Дотримуючись своєї 
незмінної політики масового винищення волелюбних народів, німецькі кати 
вбили в Ризі більше 170 тисяч мирних громадян –  чоловіків, жінок, дітей, 
людей похилого віку».

Як показав лікар Другої психіатричної лікарні Херманіс Салтупс, німці 
вивезли з лікарні 29 січня 1942 р. у понад 350 психічнохворих і знищили 
їх. Лікар Першої психіатричної лікарні Дрікітіс В. І. розповіла: «14 квітня 
1942 року в лікарню прибули есесівці і вивезли понад 200 хворих. За вка-
зівкою адміністрації, на історіях хвороби я зробила позначки: «Евакуйовані 
СС поліцією». 19 травня 1942 р. в Ризі були знищені 368 душевнохворих 
У жовтні 1942 року німці вивезли ще близько 100 психічнохворих». Всі пси-
хічнохворі були розстріляні німцями в Бікернекському лісі [23, с. 674].

22 серпня 1941 р. в містечку Аглона були розстріляні душевнохворі з Да-
угавпілської психіатричної лікарні –  близько 700 дорослих і 60 дітей, в тому 
числі 20 здорових дітей, на час переведених в приміщення лікарні з дитячого 
будинку. Заарештований радянськими органами співучасник розстрілу ду-
шевнохворих поліцейський Мотісан А. А. на допиті показав: «Під час роз-
стрілу я з лопатою стояв біля ями. Розстріл тривав близько 6 годин. Люди 
кричали і плакали, але пощади не було. Після розстрілу для катів привезли 
дві бочки пива, почалася пиятика» [27, с. 267].

Отже, політика створення ідеальної арійської раси шляхом винищен-
ня «асоціальних елементів» була поширена на окуповані країни Європи 
та здійснювалась завдяки діяльності нацистів у лікувально-піклувальних 
закладах.

Оскільки Україна була однією з останніх завойованих країн, то на неї при-
падали лише покидьки німецького чиновництва та військових. Саме в Рейх-
скомісаріаті Україна нацистський режим набрав своїх найбільш екстремаль-
них форм. Уже в перші тижні війни людей заживо спалювали в Галичині та 
інших областях Західної України [26, с. 405].

Перед Другою світовою у вінницькій психіатричній лікарні ім. Ющенка 
перебувало понад півтори тисячі психічно хворих. З наказу нацистів їх зни-
щила адміністрація закладу, ввівши їм отруту у вени [14, с. 426]. Такі заходи 
здійснювалися у рамках програми вбивств Т-4.

Особливо жорстоку політику нацисти проводили стосовно хворих-євре-
їв. Про це свідчать спогади лікаря київської психіатричної лікарні ім. ака-
деміка І. Павлова М. Д. Танцюри, що стосуються долі його пацієнтів-євре-
їв: «У жовтні 1941р. директор нашої лікарні зібрав усіх лікарів –  психіатрів 
і сказав, щоб усіх євреїв –  308 осіб –  зібрали неначе для евакуації у Вінницю 
на вимогу СС. Всіх душевнохворих зібрали у восьмому відділенні, а через 
три дні прийшли війська СС. Вони палицями, як худобу, підганяли босих, 
тільки у білизні, хворих євреїв. Неподалік від лікарні, приблизно в одному 
кілометрі, їх усіх розстріляли. Свої «Бабині Яри» є практично в кожній з оку-
пованих нацистами областей України [3, с. 37].

Про це свідчать документи Служби Безпеки України в Дніпропетров-
ській області. Згідно з протоколом судового засідання у справі Ігренських 
лікарів 11–14 червня 1944 р. в місті Дніпропетровську (нині Дніпро), за сло-
вами підсудного Гончарова, директора психіатричної лікарні «Ігрень», до 
нього приїхали 4 офіцера. Вони заявили, що лікарня занадто велика, що, як 
і в Німеччині, тут не повинно бути занадто багато психічно хворих, тому лі-
карню потрібно ліквідувати протягом 10–20 днів, і що лікарі самі знають, як 
потрібно позбавлятися від хворих. У цей період в лікарні перебувало близько  
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восьмисот хворих, планувалося залишити в живих не більше 100. Коли Гон-
чаров доповідав гестапівцям про план винищення хворих, вони запропону-
вали зібрати 200 чоловік для розстрілу. Розстріл провели вночі на галявині 
клініки.

Хворі також вмирали від холоду і голоду. Щоденна норма їжі, встановле-
на німцями, становила 150–130 г хліба. Перед вступом німців в Дніпропе-
тровськ в лікарні перебувало півтори тисячі чоловік, а коли лікарня перейшла 
під владу німців, там перебувало 550 осіб. Деяка кількість людей померла від 
хвороб, частина була переведена на роботи, частина була розстріляна, части-
на померла від введення морфію. Серед хворих ходили чутки, що їх хочуть 
отруїти, тому вони уникали внутрішньовенних вливань і чинили опір. Для 
того, щоб зробити ін’єкцію, хворого тримали 3–4 людини [6].

Під час німецької окупації Києва Київській психіатричній лікарні дове-
лося пережити трагічні дні, що закінчилися повним розгромом і знищенням 
лікарні. Протягом 1941–42 рр. було знищено 800 хворих [13, с. 211].

Окупанти, з’явившись в Київську психіатричну лікарню, були вражені її 
впорядкованістю і почали відкритий безсоромний грабунок. Взявши значну 
кількість продуктів, вони прирекли хворих на голодну смерть, але цього їм 
виявилося недостатньо, і 14 жовтня 1941 р. вони здійснили перше масове 
вбивство хворих. У лікарню прибув гарнізонний лікар Ріковський і нака-
зав адміністрації виділити 300 хворих для евакуації до Вінниці в трудову 
колонію. Потім приїхало гестапо, і нещасних напівроздягнених хворих під 
дощем перевели у віддалену будівлю, де протримали без їжі і води кілька 
днів, а потім розстріляли в яру Кирилівського гаю [14, с. 231]. 7 січня 1942 р 
прибуло в лікарню гестапо. Скрізь на території лікарні були розставлені вар-
тові. Вхід і вихід з лікарні були заборонені. Представник гестапо зажадав 
відібрати хронічних хворих для відправки в Житомир. Зробили точний облік 
хворих, заявивши адміністрації, що всяке зникнення хворих буде строго по-
карано, а кількість відсутніх буде поповнено персоналом. Звірство тривало 
дві доби, протягом яких було знищено 365 хворих [17].

Отже, ми бачимо, що політика створення ідеальної арійської раси шля-
хом винищення «асоціальних елементів» швидко та вдало поширювалась на 
територію Європи, та здійснювалась завдяки діяльності нацистів у лікуваль-
но-піклувальних закладах.

Висновки
Нацистський режим, встановлений А. Гітлером у 1933 р., протиставив 

інститутам і цінностям демократії так званий «новий порядок» і гранично 
жорстокі засоби його утвердження. Масовий терор, геноцид у відношенні 
до «зайвих» національних і соціальних груп стали неодмінними елементами 
політики нацизму. Суто прикладне значення расової теорії визнавали й самі 
гітлерівці. Зібравши одного разу співробітників міністерства авіації, Герінг 
пояснював їм фашистську расову теорію таким чином: «Тут, у міністерстві, –  
заявляв він, –  я сам вирішую, хто є арійцем, а хто ні».

Найхарактернішою ознакою, що свідчила про природу нацистського ре-
жиму, було нелюдське ставлення до євреїв і хворих. Бездомні, жебраки, повії, 
вуличні хулігани були проголошені потенційними злочинцями та загрозою 
громадському порядку. У нацистській Німеччині негативне сприйняття мар-
гіналів трансформувалося у жорстоку політику боротьби з «асоціалами», які 
«своєю поведінкою, навіть якщо вона не включала кримінальних дій, вика-
зували своє небажання адаптуватися до життя спільноти».

Нацисти наполегливо пропагували жорстокість, культ сили стосовно 
нижчих рас. Геноцид проявлявся також у ставленні до людей з психічними 
відхиленнями, розумово відсталих та зі спадковими захворюваннями. Людей 
з вродженими вадами розвитку оголосили «дармоїдами», бо вони не прино-
сять користі суспільству, а відтак мають бути ліквідовані.

У ході Другої світової війни репресії, що проводилися за національною 
та соціальною ознаками, перекочували з Німеччини на окуповані нею землі. 
Забезпечуючи «життєвий простір» для колонізації представниками «вищої 
раси», впевнені в перемозі, нацисти поспішали ліквідувати «надлишок» єв-
реїв, циган, слов’ян та «людей третього ґатунку» по всій Європі. На долю 
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тих, кого у будь-якому разі чекала смерть, випадала роль піддослідних у чис-
ленних дослідах, де кожен помирав у муках.

В самому Рейху жертвами нацистського режиму ставали не тільки грома-
дяни Німеччини, але й іноземці –  робітники, що більше не могли виконувати 
свої функції і стали «дармоїдами» для німецької мілітаризованої економіки. 
Переважно це були так звані «східні робітники» (росіяни, поляки і прибал-
ти), які стали душевнохворими в таборах, в яких вони перебували. Такі дії 
повністю відповідали світобаченню та расовій філософії, яка розглядала лю-
дей як вошей і покидьків.

Непослідовність нацистської логіки знищення на основі поєднання соці-
альних і расових критеріїв (у випадку «асоціалів» чи пацієнтів, визначених 
як «інваліди» чи «психічно хворі») також помітна в програмі евтаназії, що 
діяла з 1939 р. і була офіційно призупинена влітку 1941 р., хоч лікарі продов-
жували таємні «милосердні вбивства» і після цієї заборони.

В ході порівняння ми дійшли наступних висновків: –  втілення ідеології 
нацистів в життя здійснювалось шляхом фізичного винищення «асоціаль-
них елементів»; –  з особливою жорстокістю нацисти діяли в окупованих 
країнах; –  в колаборантських країнах Європи окупаційний режим був дещо 
толерантнішим, ніж в СРСР, де розгорнувся активний рух Опору; –  вини-
щення «фізично і душевно ущербних людей» було однокаво нелюдським як 
в Німеччині, так і в окупованих країнах, бо хворі заважали зберігати чистоту 
«арійської раси» на теренах світового Третього Рейху.
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Чередник Дарина

Нацистська пропаганда на сторінках окупаційної 
преси Рейхскомісаріатів «Остланд» та «Україна»

Вступ
У ХХІ ст. є загроза глобального маніпулювання суспільством, коли вже не 

людина впливає на характер інформації, а інформація впливає на свідомість, 
характер людини. Одним із засобів маніпуляції свідомістю є пропаганда, яка 
посідає вагоме місце у тоталітарних державах, якою була нацистська Німеч-
чина. Суспільна актуальність проблеми тоталітарної пропаганди, властивої 
і минулому українського суспільства, визначається існуванням у сучасних 
умовах України загрози не тільки військової, але й пропагандистської.

Наукова актуальність теми обумовлена значним місцем нацистської про-
паганди в розвитку інформаційного простору Європи протягом тривалого 
часу, коли мільйони людей стали об’єктом маніпулювання з боку нацистської 
влади та її пропагандистської машини. Глибокий інтерес вчених зумовлений 
прагненням з’ясувати –  чому і як нацистські ідеї та гасла знаходили відгук 
у населення, наскільки ефективною видалася німецька агресія на свідомість 
населення як Німеччини, так і захоплених нею територій. Дотепер виклика-
ють питання регіональні аспекти пропаганди щодо різних окупованих країн 
і територій, які мали різні політичні, економічні, культурні риси, етнічний 
склад, що доводить наданий у І розділі історіографічний огляд.

Об’єктом дослідження є нацистська пропаганда нацистської держави 
в окупованих територіях, предметом –  особливості нацистської пропаганди 
в окупованих регіонах на прикладі преси рейхскомісаріатів «Україна» (далі –  
РКУ) та «Остланд» (далі –  РО). Саме преса була найпоширенішим засобом 
пропаганди на цих територіях, що обумовило її вибір для дослідження.

Таким чином, мета роботи –  дослідити особливості нацистської пропа-
ганди на окупованих територіях та провести порівняльний аналіз на прикладі  
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регіональної преси рейхскомісаріатів «Україна» та «Остланд». Для досяг-
нення цієї мети вважаємо за доцільне виконати такі завдання:

• охарактеризувати стан дослідження теми в історіографії, використані 
джерела та методологію дослідження;

• розглянути основні принципи, зміст нацистської пропаганди стосовно 
окупованих територій;

• проаналізувати та виявити особливості нацистської пропаганди на сто-
рінках окупаційних газет рейхскомісаріату «Остланд»;

• визначити зміст та основні риси пропаганди на сторінках преси рейх-
скомісаріату «Україна».

Хронологічні межі дослідження охоплюють період 1939–1945 рр., а вихо-
дячи з предмету дослідження –  1941–1945 рр. (до остаточної ліквідації РО). 
Територіальні межі роботи охоплюють окуповані Німеччиною території про-
тягом 1939–1945 рр., безпосередньо РКУ та РО.

Новизна запропонованого дослідження полягає у проведеному порів-
няльному аналізі окупаційної преси двох регіонів –  РО та РКУ, що є спробою 
виявити нові інформаційні можливості окупаційної преси. З’ясовано вплив 
окупаційної політики на формування пропаганди, яка презентувала низку 
сталих тематичних «образів», які, однак мали особливий контекст в «Остлан-
ді» та РКУ, визначено, що регіональна специфіка пропагандистських мате-
ріалів залежала від окупаційних планів щодо регіону, ходу військових дій, 
становища територій у переддень війни, змісту сталінської політики.

Робота має теоретичний характер і у цьому сенсі висновком досліджен-
ня перспектива відкривати нові інформаційні можливості відомих джерел, 
насамперед регіональних, впроваджувати їх джерельний ресурс у новій яко-
сті, використовувати нові підходи в дослідженні, спроба чого була здійснена 
у цій роботі.

Робота пройшла апробацію на засіданнях шкільного історичного гуртка 
НВК-ліцею № 100, де були представлені результати дослідження.

Розділ І. Історіографія теми, огляд використаних джерел  
та методології

Зважаючи на велику кількість праць, присвячених як історії нацистської 
ідеології та держави, так і пропаганді, окупаційній пресі, розглянемо їх за 
регіональними та тематичними напрямами.

Стосовно зарубіжної історіографії, нацистська пропаганда знайшла ви-
світлення у численних працях вчених, які почали розробляти цю тематику 
ще з кінця 1950-х рр., і дотепер присвячують темі розлогі праці. З посилан-
ням на історіографічні публікації відзначимо імена М. Карра, Ф. Бартлета, 
Л. Фрейзера, Е. Харді, Дж. Вьєна, Е. Робертсона, А. Калліса [165–166]. Осо-
бливістю цих праць є вивчення пропаганди як комплексу політичних, іде-
ологічних, психологічних структур, де вивчається, насамперед, проблема 
сприйняття населенням різних регіонів нацистської ідеології, ефективність 
пропаганди.

Щодо радянської історіографії, відзначимо її досягнення у дослідженні 
Другої світової війни, та фактична закритість проблеми колабораціонізму 
зумовила відсутність повноцінного вивчення діяльності нацистської про-
паганди за участі місцевого населення на території СРСР і однобічність 
висновків [198].

З сучасних узагальнюючих досліджень, які розкривають особливос-
ті окупаційної політики Рейху, що дозволили з’ясувати мету пропаганди 
на певних територіях, відзначимо праці М. Семіряги [182], В. Лауер [170], 
Т. Снайдера [185], безпосередньо України –  М. Коваля [164], Н. Кашеваро-
вої [161], Ю. Левченко [171], Прибалтики –  Ю. Кантора [160]. З узагальню-
ючих праць з історії пропаганди Третього Рейху відзначимо роботи Е. Род-
са [179], СРСР –  І. Грибкова [153], Д. Жукова [155].

Лідерами у дослідженні окупаційної преси України стали вчені діаспори 
І. Чайковський [194], А. Трачук [190]. З кінця 1990-х рр. окупаційна преса 
України активно вивчається вітчизняними вченими, серед яких перші ґрун-
товні дослідження належать Н. Антонюк [149], Д. Титаренку [186–188]. 
В останні роки з’явились узагальнюючі дослідження по пресі РКУ, зони  
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військової адміністрації М. Михайлюк [173], О. Салати [181], О. Гогун [151], 
О. Тішина [189], Б. Чернякова [195], О. Яшан [199]. Пресі Дніпропетровщи-
ни присвятили свої статті В. Клець [162], К. Долгорученкова [154], яка ввела 
до наукового обігу документи галузевого архіву Служби Безпеки України. 
Обґрунтовано вплив антисемітської пропаганди на реалізацію нацистської 
політики на теренах України в роботі І. Альтмана [148]. Антисемітський 
зміст регіональної преси досліджували М. Тяглий [191–192], Ю. Смілян-
ська [183–184], О. Гончаренко [152], І. Щупак [197].

Історико-бібліографічне видання К. Курилишина [168] стало можливим 
зокрема завдяки пошуковим дослідженням з проблем окупаційної політики 
та нацистської пропаганди в пресі.

Стосовно дослідження окупаційної преси «Остланду», відзначимо насам-
перед праці К. Зелліса по Латвії [157–158]. Російськомовна колабораціоніст-
ська періодика часів окупації розглядається у розвідках Ю. Абизова [147], 
Г. Пономарьової та Т. Шор [177]. Антисемітська спрямованість окупаційної 
преси Білорусі аналізується С. Жумарем [156], В. Нікітенкова [174]. Місце 
пропаганди у розгортанні Голокосту в Прибалтиці на сторінках газет фра-
гментарно досліджується М. Маріпуу [172], Д. Порат [178],

Можна назвати кілька основних висновків стосовно стану дослідження 
обраної теми: напрацьовано значний емпіричний та теоретичний матеріал 
з історії нацистської пропаганди, зокрема вітчизняними вченими; триває 
процес впровадження нових джерел на рівні регіональних, галузевих архівів 
України, Білорусі, країн Балтії, який ще не осмислений на рівні теоретич-
них узагальнень; не достатньо впроваджений порівняльний аналіз окремих 
пропагандистських практик нацистів, що стосується окупованих радянських 
територій; нові дослідження історії Другої світової війни, окупації, дозво-
ляють переглянути умови, зміст, ефективність нацистської пропаганди в ло-
кальному вимірі.

Джерельна база дослідження складається з опублікованих документаль-
них джерел, які розкривають політику нацистів стосовно окупованих терито-
рій та механізми її реалізації [1–4; 12–14], праці А. Гітлера, яка заклала під-

валини нацистської ідеології та пропаганди [5], промови ідеологів Третього 
Рейху (А. Розенберга [8–9; 11], Е. Клейста [7], Й. Геббельса [10]), свідчення 
безпосередніх виконавців політики (Г. Гальдера [6]).

У дослідженні використані видання, що друкувалися на окупованих тери-
торіях –  «Дніпропетровська газета» (м. Дніпропетровськ) [18–49] і «Дзвін» 
(м. Кривий Ріг) [50–81] (РКУ), «Tēvija», («Вітчизна» м. Рига) [15], «За Ро-
дину» (м. Псков, м. Ревель, м. Рига) [99–138],»Северное слово» (м. Нарва, 
м. Ревель) [82–98] (РО), а також окремі публікації інших газет [139–146]. 
Була сформована репрезентативна вибірка окупаційної преси для тематич-
ної характеристики публікацій на основі методики джерелознавчого аналізу 
газет, запропонованої в дослідженнях з джерелознавства [159; 180].

Формуванню методологічних підходів дослідження сприяли розвідки 
провідних фахівців з питань окупаційної політики (М. Коваля, В. Лауер, 
Т. Снайдера) та нацистської пропаганди (Н. Антонюк, Д. Титаренка, К. Зел-
ліса та ін.) та обґрунтувати актуальність порівняльного, компаративного 
аналізу окупаційної преси в окремих регіонах. Використані у роботі мето-
ди: загальнонаукові –  аналізу та синтезу, спеціальні історичні: історико-ти-
пологічний метод використаний для визначення особливостей нацистської 
пропаганди в окремих регіонах, історико-порівняльний, дозволив здійснити 
порівняльну характеристику цих особливостей, з’ясувати спільні та відмінні 
риси, історико-хронологічний метод сприяв дослідженню пропаганди в кон-
тексті подій другої світової війни.

Отже, попри наявність постійного інтересу до проблеми нацистської про-
паганди, процес її дослідження триває, зокрема в регіональному зрізі. Бракує 
саме порівняльних розвідок стосовно пропаганди в окупованих територіях, 
в окремих адміністративних одиницях, що актуалізує використання регіо-
нальних джерел, напрацювання суміжних з історією дисциплін для досяг-
нення якісно нових результатів.
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Розділ 2. Нацистська пропаганда в розрізі окупаційної політики 
Третього Рейху

Для розуміння особливостей пропагандистської діяльності на теренах 
досліджуваних РКУ та РО є необхідним з’ясування загальних принципів на-
цистської пропаганди та її завдань в окупованих регіонах Третього Рейху.

Як зауважив американський соціолог Д. Лалл: «Приклад нацистської Ні-
меччини чи не найяскравіше ілюструє спустошення, якого можна досягти 
з допомогою мас-медіа…, які зіграли деструктивну роль як інструмент ма-
ніпуляцій і суспільного контролю» [169, с. 106]. У зв’язку з цим варто наго-
лосити, що нацисти доклали великих зусиль для створення дієвої та розга-
луженої пропаганди, яка охопила не тільки усі ЗМІ того часу, а практично 
всі сфери культури, прагнучи поставити під контроль життя й свідомість 
людини.

Основні принципи пропаганди були засновані на положеннях програми 
НСДАП та, передусім, у праці А. Гітлера «Моя боротьба» [5], і були реалі-
зовані в умовах створеної нацистської держави у 1933 р. Саме А. Гітлером 
були викладені тези, які знайшли своє втілення в аналізованих нами газетах: 
пропаганда повинна звертатися лише до мас; пропаганда повинна впливати 
більше на почуття людини, а не на розум; висловлювати стисло і чітко ідеї 
у формі легких гасел, що запам’ятовуються; неправдиві факти –  брехню –  
потрібно подавати однобічно й грубо, щоб у людей не було сумніву, що це 
неправда [5, с. 137–141].

Зважаючи на тоталітарний характер нацистської держави, одним з голов-
них її завдань було формування єдиного ідеологічного простору з населен-
ням, відданим вождю. Одним із головних засобів формування цього просто-
ру стала пропаганда, система якої почала складатися з 1933 р., коли нацисти 
отримали доступ до керівництва державою, і в березні 1933 р. було заснова-
но Міністерство народної освіти й пропаганди, очолюване Й. Геббельсом.

Усі окуповані нацистами території, починаючи з 1939 р., підлягали но-
вому адміністративному поділу та управлінню, що мало на меті створити 
дієву систему панування: більша частина окупованих територій увійшла до 

рейхскомісаріатів, які перебували в управлінні громадянської адміністрації: 
в Західній Європі –  Норвегія, Нідерланди, на теренах СРСР –  РКУ та РО 
(було заплановано та не вдалося запровадити рейхскомісаріати Московія, 
Кавказ, Туркестан і Дон-Волга). Разом з тим, в окупованій Північній Франції 
та Бельгії діяла військова адміністрація, як і в деяких регіонах на Балканах, 
Італії. Зона військової адміністрації була значною на території СРСР. Окремі 
окуповані території отримували статус залежних і перебували під особливим 
керівництвом.

Дослідження наукової літератури та джерел дає підстави говорити, що ос-
новні риси пропаганди залежали від етапів Другої світової війни, внаслідок 
якої розширювались окуповані терени та змінювалась тактика пропаганди. 
Так, протягом 1939–1941 рр. нацистська пропаганда проходила «апробацію» 
на європейських теренах, удосконалюючи свій механізм та переконуючи єв-
ропейську та світову громадськість у правомірності своєї експансії. Робив-
ся акцент на тому, що Німеччина в різних сферах допомагає європейським 
країнам, а їх політика створює сприятливі умови для життя народних мас. 
У 1941., з початком радянсько-німецької війни, зміст та риторика пропаган-
ди базуються на тезах антикомунізму та антибільшовизму, формується осо-
бливий ресурс окупаційної пропаганди в умовах ведення тотальної війни. 
Внаслідок німецької експансії на кінець 1941 р. утворився комплекс володінь 
Рейху, які значно вирізнялися рівнем розвитку, політичної культури, мовою 
та релігією. Та, найперше, ці території розмежовувались ідеологічно –  СРСР 
ставав, за задумом Гітлера та нацистської верхівки головним ворогом для 
усього людства.

Відмінність діяльності пропаганди на не радянських територіях було те, 
що вона мала можливість діяти до вторгнення через інформаційну відкри-
тість країн та відсутність державної монополії на ЗМІ. Таку тактику німці об-
рали, наприклад, у Франції. За декілька місяців до вторгнення нацисти за до-
помогою людей, так званих «чорних передавачів», розповсюджували панічні 
настрої, всіляко критикуючи французький уряд, наслідком чого став значний 
підрив морального стану особистого складу французької армії [193, с. 137]. 
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Саме наявність досвіду політичної та суспільної демократії зумовлювали 
окупаційну політику на території Північної Франції, Нідерландів, Норвегії, 
інших територій: «Давня історія парламентаризму, наявність розвинених де-
мократичних традицій не могли не впливати на зміст і риторику нацистські 
пропаганди в країнах Західної та Північної Європи й значно відрізняли її від 
тієї пропаганди, яка проводилася на окупованих землях СРСР» [189, с. 138]. 
У цих країнах існувала більш розгалужена інформаційна система, що потре-
бувало особливої боротьби за увагу слухача чи читача.

З початком війни з СРСР, образ ворога у пропаганді стає визначеним 
і виразним –  більшовизм: нацисти намагалася переконати населення Рейху 
та Європи в тому, що на Східному фронті вермахт б’ється з ворогом, який 
може вразити всю Європу. Навіть вже після поразки у Сталінградській битві, 
18 лютого 1943 р. Й. Геббельс закликав до тотальної війни: «Мета більшо-
визму –  світова європейська революція. Вони хочуть увергнути в хаос рейх 
і Європу, об потім у цій атмосфері безвиході та відчаю насадити завуальо-
вану більшовицьким інтернаціоналізмом, а насправді, капіталістичну ти-
ранію… У підсумку робочі маси потраплять до єврейсько-більшовицького 
рабства… У цьому криється безпосередня небезпека для усіх європейських 
держав…» [10]. Ці тези знайшли відображення і на сторінках досліджуваних 
нами видань, про що йтиметься далі. Внаслідок такої «обробки» населен-
ня «Багато жителів Європи вважали, що нацизм –  менше зло в порівнянні 
з більшовизмом» [189, с. 138]. У свою чергу, це підвищувало рівень колабо-
раціонізму, обґрунтованого антикомунізмом та антисемітизмом.

На відміну від західноєвропейських окупованих територій, підготов-
ча пропаганда на території СРСР була не можлива, зважаючи на інформа-
ційну ізольованість держави та «…через панування тоталітарного режиму, 
який контролював всі сфери суспільної свідомості» [189, с. 137]. Крім того, 
дипломатичне лавіювання між СРСР та Німеччиною стримувало останню 
щодо розгортання відкритої антирадянської пропаганди, яка розпочалась 
з нападом у 1941, але ретельно готувалась.

Завдання практичного здійснення колонізаторської політики були ви-
світлені в генеральному плані «Ост» [4]. Офіційно закріплено було реаліза-
цію цього плану 17 липня 1941 р. за наказом А. Гітлера. 2 квітня 1941 р. на 
пост керівника Міністерства східних окупованих територій було поставлено 
А. Розенберга.

Показовими є щоденникові записи начальника генерального штабу сухо-
путних військ Г. Гальдера за 30 березня 1941 р. стосовно мети майбутньої 
війни, що дає можливість зрозуміти головні тези нацистської пропаганди: 
«Війна двох світоглядів. Знищувальний вирок більшовизму як антисоціаль-
ному збіговиську злочинців. Комунізм –  страшна загроза для майбутньо-
го… Мова йде про боротьбу на знищення…» [6, с. 42].У промові А. Розен-
берга 20 червня 1941 р. пролунали тези, що демонстрували істинні наміри 
нацистів: «…Сьогодні ми ведемо хрестовий похід» проти більшовизму не 
для того, щоб звільнити «бідних росіян» від цього більшовизму, а для того, 
щоб проводити германську світову політику і убезпечити Германську імпе-
рію…» [8, с. 406]. Натомість, на сторінках окупаційної преси мова йшла про 
німецького солдата-визволителя [39; 68; 75; 86].

Отже, нацистська пропаганда у переддень Другої світової війни мала зна-
чний досвід, ґрунтувалася на розробленій ідеології, в основі якої перебували 
тези про месіанську роль Німеччини та її вождя, єврейську загрозу, а з по-
чатком радянсько-німецької війни –  загрози більшовизму. Після захоплення 
певних територій нацисти одразу брали під контроль інформаційний про-
стір, насичуючи його необхідним ідеологічним змістом. Разом з тим, про-
пагандистська практика на теренах СРСР мала суттєві відмінності від попе-
редньої в захоплених європейських країнах, що значною мірою демонструє 
окупаційна преса.

Розділ 3. Особливості нацистської пропаганди на сторінках 
регіональних газет рейхскомісаріату «Остланд»

«Остланд» був неоднозначним адміністративним утворенням з точки 
зору нацистської політики щодо народів, які в ньому проживали. Так, РО, 
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утворений за наказом А. Гітлера 14 липня 1941 р. об’єднував Литву, Лат-
вію, Естонію й північні області Білорусі (головою став Х. Лозе). Прибалтика 
розглядалась як «майбутня територія німецького населення» [6, с. 85], яка 
після завершення війни могла б стати повністю онімеченою, що було прин-
циповою відмінністю від білоруських, слов’янських, земель –  «центр зосе-
редження усіх соціально небезпечних елементів, який буде утримуватись як 
заповідник…» [11, с. 165].

Важливою особливістю «Остланду» з точки зору діяльності пропаганди 
було також те, що територія прибалтійських держав була анексована СРСР 
у червні 1940 р., що зумовлювало низький рівень радянізації, і, що важливо, 
наявність антирадянських настроїв, спричинених терором та депортаціями 
з боку радянської влади. Т. Снайдер говорить про понад 21 тис. депортова-
них [185, с. 256], таку ж цифру називає щодо Латвії, де депортації відбулись 
за кілька тижнів до німецького вторгнення, в Естонії ця цифра становила 
біля 11200 осіб [185, с. 258]. Наслідком радянської політики став високий 
рівень колабораціонізму серед народів Прибалтики [160, с. 43].

Крім того, на відміну від української окупованої території, яка була полі-
етнічною, але частка українського населення була домінуючою, «Остланд» 
не мав «титульного» етносу, що зумовлювало необхідність видання преси 
латиською, литовською, естонською мовами, а також російською, зважаючи 
на значну частину російського та російськомовного, білоруського населення 
(мешканці «Білорутенії» та територій прилеглих російських теренів, вели-
ких міст), яке також було об’єктом пропаганди.

Основними каналами пропаганди були радіо, кіно та преса. Так, на 
окупованих територіях Прибалтики була створена група радіомовлення 
«Остланд» [195]. Наприкінці 1941 р. на базі кіностудій було створено під-
приємство «Остландфільм» в РО разом з відповідним «Об’єднання Украї-
на-фільм» в РКУ [157, с. 372], де демонструвались фільми німецькою мовою, 
перед показом яких вмикали вже перекладену німецьку кінохроніку з відпо-
відними пропагандистськими гаслами [157, с. 372].

Преса вважалась найважливішим засобом пропаганди в РО, і була по-
ставлена під жорсткий контроль: «…принципово допускається лише стільки 
газет народності, про які може йти мова, скільки це необхідно, щоб уникнути 
пустих повідомлень, які, як показав досвід, у політичному сенсі не служать 
справі. Необхідно прагнути того, щоб в окремих імперських комісаріатах 
обходитись найменшою кількістю газет. …» [13, с. 196]. Відзначимо, що 
ті видання, які існували до окупації, або закривались, або поступово пере-
творювались на колабораціоністські, тобто інформаційний простір обмежу-
вався, оскільки він потребував контролю, матеріальних витрат, а для цього 
були необхідні відповідні людські та економічні ресурси. Останній чинник 
мав величезне значення в умовах тривалої війни. Керівником відділу преси 
був В. Циммерману, а центром періодичної преси в «Остланді» була Рига. 
Найвідоміші колабораціоністські газети періоду окупації –  «Вітчизна» 
(«Tēvija», м. Рига), «За Родину» (м. Псков, м. Ревель, м. Рига), «Новый путь» 
(м. Вітебськ), в Естонії «Sakala» (м. Вільянді), «Северное слово» (м. Таллін), 
«Lietuwißka Ceitunga» (м. Клайпеда) [153].

Основними джерелами нашого дослідження РО стали російськомовні 
газети Латвії «За Родину» і Естонії «Северное слово», які цитуються у пере-
кладі на українську, а також окремі випуски інших газет регіону. Газета «За 
Родину» (1942–1945 рр.) видавалась у м. Псков до весни 1945 р. Головним 
редактором був А. Стенрос [118, с. 1]. Друга газета –  «Северное слово», яка 
видавалась з 1942 р. до 7 травня 1945 р. в м. Нарва, але в тому ж році редак-
ція була переведена в м. Ревель. Редактором газети був Н. Ніколаєв [84, с. 2]. 
Газета виходила тричі на тиждень, що можна вважати доволі продуктивним. 
Пропагандистські особливості прибалтійської преси характеризуються та-
кож за дослідженнями К. Зелліса [157–158], білоруської –  С. Жумаря [156].

Зміст публікацій газет доводить домінування двох головних напрямків –  
антибільшовицького та антисемітського, які щільно перепліталися у різних 
тематичних та жанрових публікаціях. Як в прибалтійських, так і в україн-
ських газетах провідною була теза про те, що політика більшовиків може 
привести до краху держави та Європи: «більшовицький режим Сталіна cки-
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нув Росію в глибоку прірву» [102, с. 2], «ставав… очевидним план СССР, 
план поневолення і знищення всієї Європи» [35, с. 1–2]. Більшовицьку по-
літику соціалізму називали «хибною» [126, с. 1], а сам радянський народ 
«брехливим». Через те, що в ідеології Німеччини також був закладений со-
ціалізм, то неодноразово наголошувалося на різниці між двома режимами: 
«влада ця народна, що відрізняє націонал-соціалізм від «соціалізму» інтер-
національного [109, с. 4]. Найчастіше лунав засуд більшовицької влади у вій-
ськовій політиці: «…більшовики бездумно кидали та кидають маси свого 
війська» [118, с. 1].

Антисемітизм був важливим елементом ідеологічного протистояння 
на окупованих територіях. Наприклад, естонську газету «Северное слово» 
ретельно вивчали цензори, щоб не допустити у друку будь-якого матеріа-
лу з терміном «єврей», навіть у негативному контексті [171]. Газети писали 
про зв’язок Радянського Союзу з євреями, формуючи образ головних воро-
гів –  іудо-більшовиків (жидо-більшовиків), яких називали «катами слов’ян-
ських народів» [106, с. 1], «народом торгашів» [119, с. 2]. Це твердження 
підкріплювалось тезою про жорстоку політику євреїв щодо народів всього 
світу: «Мільйони євреїв вирішили розпочати знищувальну війну і довести 
її до кінця» [115, с. 4]. Наголошувалось про владу євреїв над росіянами: «…
міжнародне єврейство використовувало російський народ з метою боротьби 
за світове панування» [98, с. 2], відзначалось переважання євреїв в партій-
но-політичних структурах СРСР: «Жиди посідають керівні посади у вну-
трішньому правлінні країни та зовнішній політиці» [93, с. 1], їх руйнівна 
роль у культурному житті: «…жиди, які не створили своєї культури, але віч-
но підкопують культуру інших народів» [88, с. 1]. Ставлення євреїв до хри-
стиян було переплетене з тезами про жидо-більшовизм: «Жидо-більшовики 
систематично викорінювали християнство» [135, с. 2]. Сталінська релігійна 
політика якнайкраще слугувала нацистській пропаганді.

Антисемітська пропаганда ставала обґрунтуванням політики Голокосту. 
Так, Х. Лозе 27 липня 1941 р. видав наказ, у якому визначались заходи дис-
кримінації єврейської раси [150, с. 260]. Як писала Д. Порат, найжорсткі-

ші умови життя євреїв були в Литві, де під час окупації було вбито більше 
220 тисяч євреїв, 96% євреїв довоєнного часу [178, с. 21]. Близько 70 тисяч 
осіб було знищено на території Латвії. В Естонії майже не залишилось єв-
реїв напередодні окупації. Вона стала першою країною «вільною від євре-
їв» [171]. Варто підкреслити, що навіть після акцій знищення, окупаційна 
преса не залишала антисемітську риторику, що доводить місце антисемітиз-
му як невід’ємної складової нацистської ідеології та політики.

Постать Й. Сталіна зазнавала найбільш жорстокої критики стосовно ра-
дянського режиму в газетах обох рейхскомісаріатів, що мало сприяти форму-
ванню негативноого образу СРСР. Так, в українських газетах підкреслювали 
жагу лідера більшовиків до поширення «соціалізму»: «Прибалтика й Фін-
ляндія не були перетравлені, як Сталін взявся вже до Південно-Східньої Єв-
ропи» [72, с. 1]. Самого Сталіна називали «Іродом» [121, с. 1], «великим роз-
бійником з великої дороги, який випадково скочив на п’єдестал історичної 
особистості» [138, с. 1]. Наголошували, що лідер СРСР «не одноразово змі-
нював курс зовнішньої та внутрішньої політики… Завжди був тільки деспо-
том» [128, с. 1], тому його варто вважати «зрадником соціалізму» [130, с. 3]. 
В уявленні людей винуватцем війни мав стати саме Сталін: «…не буде Ста-
ліна –  закінчиться війна» [112, с. 1]. Таку увагу до постаті радянського вождя 
можна пояснити тим, що нацисти розуміли сутність радянської держави, де 
культ вождя відіграє величезну роль, що, у свою чергу, зумовлювало культи-
вування самими нацистами іншого вождя –  Гітлера.

Фігура А. Гітлера була в центрі всіх нових перетворень на захоплених 
землях. Вождя Третього Рейху зображували як визволителя Європи: «Інші 
народи Європи також визнали його як людину, своєчасно надісланою до-
лею» [116, с. 1], «По завершенню цієї війни Гітлер дасть Європі мир і поря-
док» [100, с. 4]. Підкреслювали, що він бореться не лише за благо власної 
країни, а й всього світу [95; 100].

Складовою образу ворога в пресі була антигітлерівська коаліція. Голов-
них лідерів країн –  Черчіллля, Рузвельта і Сталіна –  змальовували в нега-
тивному ракурсі. Підкреслювалось, що війна була розпочата ними: «Три 
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підпалювачі війни –  Черчіль, Рузвельт и Сталін» [136, с. 4]. Але цей союз 
вважали не рівним, оскільки між ними не може існувати «дружніх стосун-
ків»: «Хазяйни –  це Рузвельт і Черчілль, їх наймит –  це Сталін» [137, с. 1], 
«Радянський Союз залишений напризволяще союзниками» [89, с. 2]. Демон-
стрували вплив цього союзу на хід війни, а також їх злочини: «Британська 
агресія відбулась з відома Рузвельта» [99, с. 3].

Тема війни була однією з основних, яка висвітлювалась в газетах, осо-
бливо у статтях «За Родину» [176, с. 148]. На сторінках цієї газети існувала 
рубрика «На фронтах визвольної війни», в якій описувались перемоги Ні-
меччини та поразки СРСР, з традиційними епітетами: «супротивник зазнав 
одну з своїх найтяжчих поразок» [91, с. 2]. Неодноразово було підкреслено 
роль маріонеток-радянських воїнів у політиці комуністичної влади: «радян-
ський солдат воює за чужі для нього інтереси численної зграї жидо-кому-
ністів» [105, с. 4]. Наголошувалось, що радянський тил також виснажений 
і малоефективний: «…самі більшовики визнають, що тил знаходиться у важ-
кому становищі» [9, с. 3].

Німецькі і місцеві пропагандисти багато уваги приділяли створенню по-
зитивного образу окупантів в уявленні людей. Система окупаційної політи-
ки мала сприйматися як захист всього населення від комуністів та іудеїв: 
«Мільйони людей України, Білорусії, Прибалтики, звільнені від совєтсько-
го рабства» [52]. Підкреслювалися військові досягнення німецьких вояків: 
«Військова міць Німеччини непохитна, а німецький солдат, як раніше, пов-
ний волі до боротьби» [19, с. 1]. Німеччина презентувалася як економічний 
та промисловий лідер Європи: «…за час існування націонал-соціалістичної 
Німеччини розквітла німецька промисловість» [107, с. 1], відзначався висо-
кий рівень життя у Німеччині [99, с. 3; 95, с. 1]. Значна увага приділялась до-
сягненням Німеччини та її союзників: «Японія та Італія, разом з їх могутнім 
союзником –  Німеччиною, отримають перемогу над державами жидо-плуто-
кратів, що розкладаються» [129, с. 1], «Держави Осі показали, що їхня міць 
незламна й навіть ще збільшилася» [27, с. 4].

У газетах містились всі різновиди публіцистики, розпочинаючи з комен-
тарів, нотаток, завершуючи статтями та повідомленнями. Вже у заголовках 
статей був наявний пропагандистський зміст: «Ініціатива в руках Фюре-
ра» [87, с. 2], «Загибель Сталінграда. Початок кінця більшовиків» [84, с. 2], 
«Голос правди» [111, с. 1].

У газетах «За Родину» і «Северное слово» не було багато даних про пев-
ні регіональні зміни, оскільки ці газети поширювались для всього рейхско-
місаріату. Натомість, активно пропагувались ідеї націонал-соціалізму [99]. 
При цьому, зважаючи на те, що газети призначалась для російськомовного 
населення, декларувалася теза про визвольну місію Німеччини і для Росії, 
оскільки головною метою націонал-соціалістів була побудова Нової Європи 
з Новою Росією, де «Росія є невіддільною від Європи» [134, с. 1].

Газета «Северное слово» не була суто суспільно-політичною, частина 
її шпальт була літературною: друкували біографії, твори, рецензії на книги 
російських поетів та письменників, які мали антисемітський та антибільшо-
вицький зміст. Головний редактор естонської газети «Новое время» Б. Татто 
в одній із своїх статей зазначав: «… російське населення Естонії уникнуло 
перекручення людських душ багаторічним терором ГПУ» [176, с. 134], що 
дозволяло більшу свободу слова з точки зору тематики. Крім того, варто було 
звертати увагу на вибагливість російського читача, зважаючи, що значна ча-
стина росіян в Естонії належала до емігрантів, які виїхали сюди після прихо-
ду більшовиків до влади в Росії [147, с. 34].

Стосовно провідної латиської газети «Tēvija», яка видавалася в Ризі, за 
словами К. Зелліса, вона за своїм зовнішнім форматом «була копією газе-
ти «Новітні відомості» з тією різницею, що вона на сто відсотків відбивала 
німецькі та нацистські погляди» [158, с. 11]. У газеті містилася значна кіль-
кість антисемітських статей, підготовлених відомим редактором нацистської 
газети «Штурмовик», одним з ідеологів нацизму, Юліусом Штрейхером, 
а статті з «Tēvija» передруковувались у провінційних виданнях [158, с. 10]. 
Значне місце у латиській пресі посідали оголошення про вербування до 
військових легіонів, які ставали дієвими чинниками німецької окупаційної  
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політики [15, с. 247–248]. Зважаючи на «расову» лояльність до прибалтій-
ських народів, преса містила значну частину повсякденної інформації, хоча, 
як і в українських газетах, з початком смуги німецьких поразок публікації 
пропагандистського змісту збільшуються. Проблеми на фронтах супрово-
джувались проблемами постачання армії матеріальними ресурсами, необ-
хідністю мобілізації населення на додаткові роботи, стримуванням спекуля-
ції на продовольство та його нестачу у цілому, що, у свою чергу вимагало 
певної реакції від засобів пропаганди РО. Про це свідчить, зокрема, довідка 
про стан пропаганди в Естонії за березень 1943 р., де йдеться про головні 
негативи у діяльності пропаганди: практична пасивність та не готовність до 
співпраці з боку інтелігенції, критика з її боку влади, діяльність ворожих 
радіостанцій, насамперед, з боку Фінляндії, активність комуністичної пропа-
ганди, що поширюється через чутки та листівки [12, с. 231–232].

На території Білорусі були поширені дві газети білоруською мовою –  
«Менская газэта» (пізніше –  «Беларуская газэта», м. Мінськ) та «Голас вёскі» 
(«Голос села»). На думку С. Жумаря, особливістю пропаганди на сторінках 
цих газет було прагнення переконати у наявності конфлікту з потрійним во-
рогом в регіоні –  «польським паном» на заході, «російським хазяїном» на 
сході, «жидівським товаришем» усередині [156, с. 118].

Таким чином, нацистська пропаганда в РО зумовлювалась різною по-
літикою стосовно народів, які його населяли: латишів, литовців, естонців, 
білорусів, росіян, євреїв тощо. Оскільки прибалтійські народи вважались 
здатними до онімечення, певна лояльність до них з боку влади, формувала 
відповідну пропаганду. Важливим полем пропаганди було російськомовне 
населення, яке не було радянським за своїм світоглядом, що також зумовило 
певну жанрову свободу окремих видань. Та основними напрямками пропа-
ганди, втіленою на сторінках усіх газет, були антисемітизм та антикомунізм.

Розділ 4. Особливості нацистської пропаганди на сторінках 
регіональних газет рейхскомісаріату «Україна»

Рейхскомісаріат «Україна» був утворений внаслідок декрету від 20 серп-
ня 1941 р. на чолі з Е. Кохом. Підпорядковувався рейхскомісаріат Міністер-
ству окупованих східних територій у Берліні на чолі з райхсміністром А. Ро-
зенбергом. Адміністративно цей рейхскомісаріат складався з шести округів 
(Волинь, Житомир, Київ, Миколаїв, Таврія та Дніпропетровськ) [12, с. 231], 
і був однієї з 4 частин окупованої України, терени якої входили також до 
Трансністрії, дистрикту Галичина та зони військової адміністрації.

Німеччина проводила загарбницьку агресивну політику, скеровану на 
розширення життєвого простору для «вищої раси». Завойовані народи мали 
бути знищені, у кращому випадку перетворені на трудові ресурси. В Україні 
німецькій владі насамперед були потрібні промислові об’єкти, родючі землі 
й дешева робоча сила, вона мала стати «німецькою Індією». Було виріше-
но розчленувати територію України, як і Прибалтики, відповідно до плану 
«Ост» [4]. Національно-культурна політика Німеччини на українських зем-
лях засновувалась на ідеологічних принципах особливого ставлення до ні-
мецького населення. Тому, на відміну від політики в «Остланді», в Україні 
не поширювали використання німецької мови та культури, адже вважали, що 
населення не має права розмовляти мовою «вищої раси».

Основними засобами нацистської пропаганди на українських територіях 
також були радіо, кіно та газети. Видання преси було одним із найактивні-
ших засобів пропаганди: «Українські та інші газети, що видаються в райх-
скомісаріаті, –  виключний засіб впливу на населення пропагандою і політи-
кою, …Кожен рядок повинен допомагати у здійсненні великої місії фюрера 
у створенні нової Європи» [164].

Спробуємо визначити особливості та роль нацистської пропаганди в РКУ 
на прикладі регіональної преси Дніпропетровщини.

Джерелами нашої роботи слугували колабораціоністські видання «Дні-
пропетровська газета» і «Дзвін», які були розповсюдженими газетами серед 
міст Дніпропетровської області (20 ґебітів) в період окупації. Щоденним  
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офіційним органом м. Дніпропетровська періоду війни була «Дніпропе-
тровська газета» (1941–1943 рр.). Її перша назва була «Вільна Україна», 
але 19 вересня 1941 р. вона була перейменована. Керівниками видавництва 
були А. Тейхмюллер, Г. Князєв; а головними редакторами: Є. Савченко, 
Є. Островський [39]. Газета «Дзвін» –  криворізька газета, яка виходила та-
кож у 1941–1943 роках тричі на тиждень (вівторок, четвер та субота). Редак-
торами її були М. Пронченко, Б. Євтухов, а згодом М. Жосан [62]. Обидві 
газети видавалися української мовою.

Як вже було зазначено, самі заголовки статей мали пропагандистську 
спрямованість. Українські газети не були винятком: «Німецька зброя –  не-
переможна і справедлива» [68, с. 1]. «Противник зазнає смертельних уда-
рів» [71, с. 1]. Особливий акцент був зроблений на патріотичних назвах 
статей, а також майбутній розбудові України: «Нові шляхи у вихованні укра-
їнської молоді» [77, с. 2] «В Україні –  по-українському» [53, с. 1], «Не забуде 
Україна добра, та не забуде і лиха» [67, с. 3]. Заголовки сприяли необхідному 
владі сприйняттю змісту статей.

Образ А. Гітлера традиційно посідав важливе місце в пресі. В уяві лю-
дей він мав постати чемним та розумним стратегом, який мав благі цілі, 
щоб розвивати весь світ: «…всі його думки, його діла спрямовані на добро 
свого народу, і тому в душі кожного німця слово Батьківщина нерозривно 
зв’язане з ім’ям Гітлера» [50, с. 1]. Гітлера називали «визволителем Євро-
пи» [62, с. 1], «творцем Нової Німеччини» [50, с. 1]. В українських газетах 
важливою частиною статей про нацистського вождя були фото, які займало 
дві треті сторінки; частіш за всього він був зображений у момент промови.

Висвітлення Німеччини не зазнавало принципових змін від територій 
Прибалтики: «творець Нової Європи –  Німеччина» [35, с. 1–2], «…хочеть-
ся так жити, як у Німеччині» [21, с. 3]. Країну і німецький народ наділяли 
епітетами «могутній», «хоробрий» [63, с. 1], «неймовірний» [25, с. 2]. По-
стійно зверталась увага читача на те, що йде боротьба не Німеччини про-
ти СРСР, а усієї Європи проти «теперішнього Чингісхана»: «…перший раз 
вся Європа веде боротьбу…» [35, с. 1–2]. Постійно лунав наголос на внесок 

Німеччини у боротьбу заради Європи, яка вкладає у неї стільки «праці та 
жертв» [78, с. 2]. Багато статей агітаційного змісту закінчувались фразами, 
які підкреслювали велич Німеччини та її вождя: «Слава Німеччині! Слава 
Гітлеру!» [23, с. 1; 27, с. 4; 28, с. 2]. В газетах були поширеним явищем статті 
з прихованою пропагандою, як, наприклад, історичні довідки або біографії 
німецьких діячів, написані науковим стилем, без зайвих художніх засобів, 
що також слугувало на користь образу Німеччини як країни і народу із роз-
виненою культурою [38; 48; 53; 67].

Особлива увага приділялась політиці німців щодо інших країн та народів, 
зокрема «визволених». Для цього підкреслювалось, що їх подальший роз-
виток можливий тільки за допомогою Німеччини, а найкращим переконан-
ням мало бути порівняння життя при гітлерівській владі та радянській. Де-
монструвався вплив Німеччини на всі сфери життя: промисловість, сільське 
господарство, культуру, освіту, спорт. «Німецьке керівництво дає кожному 
робітникові… заслужену частину прибутків від своєї роботи і гарантує йому 
відповідну зарплату» [30, с. 1]. Саме в українській пресі активно розробля-
лась тему селянства. Пропаганда намагалась їх переконати у тому, що вірне 
керівництво і тяжка праця приведе до гарного результату: «Наслідуйте при-
клад німецького селянства» [69, с. 2].

Головними антигероями в українській пропаганді, як і на території 
«Остланду», залишались більшовики та євреї. В українській пресі часто 
використовували таку назву, як «жидо-більшовики», замість прибалтійсько-
го терміну «иудо-большевики». Євреям давали наступну характеристику: 
«Жиди –  це та найжахливіша пошесть, котра розкладає всі народи з нутра 
і зовні, вона наводить на людство все нові й нові війни, спричиняє всякі ре-
волюції» [57, с. 2]. У статтях траплялись такі назви, як «жидо-собачники», 
«дурні жиди» [72, с. 1]. Відзначалися сфери впливу євреїв: «була колосаль-
на інфільтрація жидами всіх партійних і державних постів, а також і совєт-
ського господарства» [42, С. 1]. Розпалювання юдофобських настроїв мало 
мобілізувати українське населення на боротьбу з «жидо-більшовицьким» 
ворогом. Варто підкреслити, що на території РКУ до війни мешкала значна 
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єврейська громада, яка стала жертвою «Голокосту від куль», і нацистський 
антисемітизм у пресі мав також тактичну мету –  забезпечити вирішення «єв-
рейського питання» за сприяння місцевих колабораціоністів.

Суттєвих змін образу Й. Сталіна і СРСР не було на сторінках українських 
газет, хоча антибільшовицька пропаганда була більш масованою та вираз-
ною. Вважаємо, це пов’язано з довшим зв’язком СРСР з українським етно-
сом, ніж з народами прибалтійських територій. Росію, яка вважалась батьків-
щиною більшовизму, називали ворогом Європи, якого слід «…раз і назавжди 
зупинити на європейському східному кордоні» [24, с. 2]. Критика радянської 
влади була присутня у переважній частині публікацій: «…вони втоптали сво-
їми брудними ногами всі закони культурного людства, … їх мета є знищення 
цінностей» [29, с. 4]. Та найвагомішим аргументом проти Сталіна та його по-
літики були події Голодомору 1932–1933 рр., які були не абстрактною тезою, 
а реальністю українського життя.: «Українці падали з ніг, знесилені лютим 
Молохом, що пущений в Україну з руки найстрашнішого каїна людства –  
Йосипа Джугашвілі» [75, с. 2]. Й. Сталіна називали «брехливим» [20, с. 1], 
«нахабним» [20, с. 1], «червоним бандитом» [20, с. 1]. По відношенню до 
нього часто вживали саркастичні й іронічні вислови, як, наприклад, «настав 
той час, коли українці та інші народності зметуть з лиця землі Сталіна з його 
більшовицьким жидівством» [20, с. 1] або «…У минулу осінь і початок зими 
кремлівські можновладці були врятовані виключно дякуючи раптовим і не-
сподівано раннім морозам…» [46, с. 1].

У тогочасних газетах найактуальнішою була тема війни. У газетах РО та 
РКУ писали про протистояння двох блоків і успішні воєнних дії Німеччини. 
Одним із головних образів таких статей був німецький солдат, якого зобра-
жували героїчним, готовим загинути заради миру та Батьківщини: «воїни, 
які віддають своє життя за наше щастя» [54, с. 1], «діти фюрера» [22, с. 1]. Як 
і в латиській газеті «За Родину», в криворізькій газеті «Дзвін» також повідом-
ляли про «визволення нових територій» німецькими військами [50; 54; 56]. 
Зі змінами на фронті подача інформації змінювалась також, хоча вона ніколи 
не була правдивою або вирваною з контексту. Так, говорячи про те, що «за 

два дні знищено 205 совєтських танків» [59, с. 1], про втрати не говорилось, 
при цьому не надавалась інформація про успішні воєнні дії СРСР та його 
союзників.

Останній у пресі постав винятково негативним, а військові та суспіль-
но-політичні недоліки Великобританії та США, затягування відкриття дру-
гого фронту демонстрували слабкість антигітлерівського блоку: «він (союз) 
складається з трьох партнерів, з яких кожний спекулює на загин того чи 
іншого з своїх партнерів» [56, с. 3]. Як антитеза –  відомості про успіх со-
юзників Німеччини, які подавались у вигляді хроніки про активні дії про-
тиборства двох блоків, де постійно підкреслювалось панування Держав Осі 
в Європі: «Держави Осі є політичним центром Європи» [32, С. 2], «Держави 
Осі –  це смертельна небезпека для Англії та США» [29, с. 4].

Отже, на всіх окупованих територіях нацистська пропаганда мала певний 
шаблон напрямків: антикомунізм, антисемітизм, месіанство Німеччини й бо-
ротьба за «Нову Європу». М. Михайлюк, зокрема, також зазначала у своєму 
дослідженні, що в пропаганді на території України поставали особливі сю-
жети: колективізація сільського господарства з розкуркуленням українсько-
го селянства, голодомор 1932–1933 рр., масові розстріли бранців та жертв 
політичних репресій, наголошувалось на відродженні самобутності (мови, 
культури, освіти) та історичної пам’яті про боротьбу українців за визволення 
від «польського та московського ярма» [173, с. 173].

Наявні відмінності українських газет від прибалтійських були виявлені 
в публікаціях на теми культури, оскільки пропаганда зверталася до читача 
конкретного регіону чи народу. Наголошувалось, що нацистська політика 
сприяє розвитку культури: «Німеччина несе нам волю нашого націоналіс-
тичного розвитку» [18, с. 2–4]. Друкувались фрагменти класичної україн-
ської літератури, біографії відомих українців: Т. Шевченка, Г. Сковороди, 
І. Франка. Важливим аргументом на користь окупантів, який використовува-
ла пропаганда, була активна культурницька політика, особливо на початко-
вому етапі, коли відкривались навчальні заклади: «Дніпропетровський Уні-
верситет працюватиме зовсім по-новому і він стане тоді на рівень кращих  
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у світі –  німецьких університетів, в яких квітне справжня наука та культу-
ра нової Європи» [46, с. 1]. Прихильність окупаційної преси до українства 
та його культури мала прагматичний зміст, зважаючи на плани стосовно 
України та її населення, а ведення війни та безжальна експлуатація україн-
ських людських та матеріальних ресурсів вимагало дотримуватись образу 
«визволителів».

Ще одним чинником впливу на населення була церква, а саме релігій-
на політика нацистської влади, яка також широко висвітлювалась у пресі 
як доказ проукраїнських намірів та, водночас, ганебної радянської політи-
ки стосовно церкви. У пресі обох рейхскомісаріатів містяться відомості про 
відкриття церков [26; 34; 52; 70; 73; 79; 83; 85], викривається злочинне їх 
знищення у попередні роки [31; 36–38; 40; 61; 76; 97; 103; 127; 132–133]. 
У зв’язку з цим, знову ж таки, пропаганда користувалася тими фактами, які 
надавала радянська дійсність і які змушували читача їм довіряти, попри те-
рор, влаштований окупантами. До речі, сталінське керівництво на складному 
етапі війни, у 1943 р. прийняло рішення про відродження релігійного життя, 
«намагаючись цією поступкою компенсувати величезне напруження насе-
лення СРСР, втрати, та забезпечити певну лояльність з боку тих, хто втратив 
довіру до керівництва та влади» [163, с. 186]

Як і в прибалтійських газетах, увага приділялась молодому поколінню, 
яке було головним трудовим ресурсом для Рейху, тому окрема увага приді-
лялась залученню молоді до виїздів на роботу в Німеччину: «…у Німеччи-
ні ви привчитесь культурно працювати. Щасливого шляху, хлопці й дівча-
та!» [46, с. 1]. При цьому лунали обіцянки кращого життя та заклики брати 
приклад з німецької молоді: «Українські хлопці та дівчата мусять виявляти 
якнайбільше симпатії до представників дружніх нам народів,…як німці –  
наші друзі і визволителі» [65, с. 1].

Позитивні образи Німеччини, про що йшлося вище, мали також сприяти 
формування армії «остарбайтерів».

Елементом пропаганди була карикатура, яка в художній формі нав’язу-
вала певні стереотипи та грубо висміювала недоліки радянської політики, 

лідера СРСР та його союзників, і була представлена в усіх без винятку кола-
бораціоністських виданнях обох регіонів, які досліджуються в роботі.

Вивчення матеріалів газет свідчить про високий професіоналізм багатьох 
з них. Переважно це стосується не місцевих публікацій, а статей з «теоре-
тичним» обґрунтуванням «жидо-більшовицької» «загрози». Зміст публікацій 
дозволив визначити два джерела формування матеріалів газети –  внутрішній 
і зовнішній. Внутрішній пов’язаний з діяльністю місцевої редакції, котра 
формувалася з місцевих кадрів з різним рівнем журналістської кваліфікації, 
але саме вони забезпечували регіональні публікації, володіючи ситуацією на 
місцях. Зовнішній –  матеріал, що надавався службами пропаганди і нацист-
ської окупаційної владою, які здійснювали загальне кураторство роботою 
видання. Про те, що матеріал загального пропагандистського характеру, пе-
редруки з інших видань, повідомлення з-за кордону формувалися, як прави-
ло, поза редакцією на місцях, говорить М. Тяглий. Він у своїй статті пред-
ставив механізм взаємодії між берлінськими і місцевими журналістами на 
прикладі порівняння окупаційної періодики і своєрідних «заготовок», надру-
кованих в Берліні, які призначалися для використання на місцях [126, с. 64].

Головним чинником, який впливав на динаміку окупаційних видань та їх 
зміст, було становище на фронтах та стан розвитку Руху Опору в тилу, що 
позначилось, насамперед на українських виданнях. З кінця 1942 р. практич-
но зникають повідомлення про регіональне життя, відсутність суттєвих пе-
ремог призводить до вихолощених пропагандистських статей, і, як зауважує 
К. Долгорученкова, на цьому етапі «…Місцеве населення ігнорувало читан-
ня нацистських ідеологічних штампів…» [154, с. 112]. Тобто, до того часу, 
поки німецькі армії перемагали, було неважко формувати позитивний образ 
«визволителів», які могли бути впевнені в підтримці більшості населення 
в Німеччині та сподіватися на підтримку населення окупованих територій. 
Однак після поразки під Сталінградом пропагандистську роботу довелося 
активізувати. Пропаганда намагалася посилити в населенні почуття стра-
ху перед наслідками можливої радянської перемоги. Картини сталінських 
злочинів, наприклад, масового розстрілу в 1939 р. польських офіцерів під  
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Катинню, про який стало відомо в 1943 р., розпалювали цей страх. Ця ін-
формація була оприлюднена в усіх нацистських ЗМІ, на сторінках усіх оку-
паційних газет [55; 80; 139–146], і вдало використана нацистською пропа-
гандою. Ця інформаційна «бомба» не тільки дискредитувала СРСР в очах 
власного населення, а й світу. Наступальна війна проти Радянського Союзу 
представлялась тепер як оборонна війна Західної Європи проти «азійських 
орд» [55, с. 2].

Зауважимо, що колабораціоністські видання діяли до останнього можли-
вого дня перед відступом: наприклад, останній номер «Дніпропетровської 
газети» вийшов 21 жовтня (звільнення відбулось 25 жовтня 1943 р.), газети 
«Дзвін» 16 лютого (звільнене місто 22 лютого). У РО газета «За Родину» 
останній випуск здійснила 7 травня 1945 р.

На думку В. Лауер «…Зрештою тягар війни й інтенсивна партизанська 
боротьба в тилу не дала нацистським лідерам повністю розвинути й реалізу-
вати свої колоніальні наміри в Україні» [170, с. 28]. Вважаємо, це стосується 
і нацистської пропаганди. Ступінь її ефективності –  проблема для окремого 
дослідження.

Отже, преса дає можливість розкрити зміст нацистської пропаганди на 
окупованих територіях. Спільні риси пропаганди на території РКУ та РО 
визначалися загальними напрямками: теми знищувальної політики більшо-
виків та євреїв, а також гегемонії Німеччини, були провідними на сторінках 
преси. Мета окупаційної політики стосовно України зумовила проукраїн-
ський зміст видань, матеріали яких мали продемонструвати визвольну місію 
Німеччини для українського народу, що значно постраждав від більшовиць-
кої влади. У цьому сенсі на користь пропаганді слугували драматичні події 
голодомору 1932–1933 рр., масовий терор, у цілому репресивна сталінська 
політика. Та з початком поразок на фронтах, активізацією Руху Опору пропа-
ганда втрачає мобільність, підвищується кількість публікацій загального змі-
сту з ще більш жорсткою антикомуністичною та антисемітською риторикою.

Висновки
Практика досліджень нацистської пропаганди засвідчила відсутність 

порівняльних досліджень її регіональних особливостей, зокрема в окремих 
окупованих територіях. Разом з тим, виявлена та оприлюднена окупаційна 
преса відкриває можливості для таких розвідок. У нашому дослідженні була 
сформована репрезентативна джерельна база, що дозволило дійти наступних 
висновків.

Основні напрямки пропаганди, які втілювались різними засобами, базу-
валися на визнанні месіанської ролі Німеччини та німецького народу та ан-
тисемітизмі, який обґрунтовував образ ворога. З початку радянсько-німець-
кої війни, до вказаних напрямків, додався антибільшовизм (антикомунізм), 
як головна загроза для людства. У переддень окупації територій СРСР, де 
було утворено РО та РКУ, нацистська пропаганда отримала досвід діяльності 
в окупованих країнах Європи, Характерною рисою нацистської пропаганди 
стала всеохоплюваність у формах та засобах, серед яких найбільший масш-
таб мала преса, зважаючи на доступність для усіх верств та територій, осо-
бливо досліджуваних рейхскомісаріатів.

Особливості окупаційної політики стосовно СРСР, окремих народів і ре-
гіонів, ведення війни «до переможного кінця», зумовили формування за-
вдань пропаганди в РО та РКУ. Спільними рисами пропаганди на сторінках 
преси були: 1. Підконтрольність єдиному імперському центру, існування 
мережі колабораціоністських видань, що мали, разом з іншими засобами, 
забезпечити контроль за інформаційним простором. 2. Пропагування голов-
них ідеологічних принципів (водночас, напрямів пропаганди), передусім, 
антисемітизму та антибільшовизму, що було властивим усім окупованим 
нацистами територіям. 3. Спекулювання національними ідеями народів та 
обіцянки надання певного статусу (державності). 4. Тематика публікацій 
базувалася на німецькому месіанстві, визвольній ролі німецької армії для 
радянських народів. Спільні тематичні образи були властиві загальним мате-
ріалам, які мали «зовнішнє» походження, оскільки надсилались до редакцій 
з центральних відомств пропаганди: це образи «визволителів» (А. Гітлер,  
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Німеччина, німецький солдат, союзники нацистів) та образ ворога (Й. Ста-
лін, більшовизм, євреї, що знайшло втілення у понятті «жидо-більшовизм», 
союзники СРСР та лідери). «Внутрішні» матеріали відбивали динаміку регі-
онального життя, і апелювали до фактів місцевої історії. 5. Звернення у пу-
блікаціях до злочинів сталінської політики, які використовувались як вдалий 
аргумент проти радянської влади (в РКУ –  розкуркулення, Голодомор, ши-
рокі репресії, зокрема щодо церкви, у Прибалтиці –  масові депортації та ре-
пресії після анексії територій). 6. Відсутність принципових змін у риториці 
публікацій протягом 2–3 років окупації, що може свідчити про неготовність 
нацистської пропаганди до діяльності в умовах тривалої війни, яка на певно-
му етапі обернулася поразками.

Виявлені наступні відмінності: 1. Особливою умовою діяльності пропа-
ганди на прибалтійських теренах було те, що вони увійшли до складу СРСР 
у переддень війни, що зумовило більш високий рівень колабораціонізму 
прибалтійських народів, які могли бути «онімеченими», на відміну від укра-
їнців-слов’ян. 2. Цей чинник зумовив певну свободу культурного життя та 
окупаційних видань (стосовно жанрів, місця місцевих матеріалів) 3. «Багато-
векторність» пропаганди в РО (вплив на прибалтійські народи, росіян, біло-
русів), що вимагало пошуку відповідних пропагандистських тез. 4. Тривале 
перебування більшості територій РКУ під радянською диктатурою надавало 
більше негативних аргументів стосовно політики СРСР в окупаційній пресі.

Результатом роботи над темою є виявлення дослідницьких перспектив 
у відкритті нових інформаційних можливостей відомих джерел, у викорис-
танні їх ресурсу у новій якості, використанні нових підходів у дослідженні, 
спроба чого була здійснена у цій роботі. Перспективними напрямками дослі-
дження є проблема ефективності пропаганди, діяльності контрпропаганди, 
зокрема у порівняльному розрізі.
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Савченко Олександра

Права дитини в гетто: історичний аспект

Вступ
Дитина, внаслідок її фізичної і розумової незрілості, потребує спеціальної 

охорони і піклування, включаючи належний правовий захист, як до, так і піс-
ля народження. На цю просту істину людство стало звертати увагу менше 
ста років тому. Декларації про права дитини приймалися Лігою Націй і ООН 
відповідно в 1924 і 1959 рр. Пізніше в цілому ряді міжнародних договорів 
з прав людини і міжнародних договорів у сфері міжнародного гуманітарного 
права були закріплені конкретні норми про спеціальний статус дітей.

У період між двома світовими війнами була розроблена сучасна науко-
ва концепція про «права дітей». В її основі лежить переконання, що дитина 
є незалежною людиною, яка має свої потреби, інтереси і права; і що він або 
вона має право розглядатися не тільки як об’єкт турботи і занепокоєння, але 
і суб’єкта, чиї інтереси і права повинні бути дотримані. Згідно цієї концепції 
дитина на певному етапі її розвитку, здатна виражати свою думку, яка має 
бути прийнято до уваги. Але закріплення прав дитини міжнародними доку-
ментами стало можливим саме завдяки тому, що в роки Другої світової війни 
відбувалось безпрецедентне їх порушення також і у вигляді катувань та ін-
ших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводжень та 
покарань.

Тема прав дитини сьогодні є вельми актуальною. Важко було уявити, що 
порушення прав дитини матимуть для України не лише історичне значення, 
а стануть щоденною реальністю і багатьом нашим ровесникам, що опини-
лись в умовах окупації та зоні бойових дій, доведеться на особистому досвіді 
пережити те, що переживали діти в роки Другої світової війни.

Об’єктом дослідження виступають права дитини в гетто на окупованих 
територіях СРСР в роки Другої світової війни.

Предметом дослідження слугують умови проживання, реалізація потреб, 
можливості розвитку та доля дітей в гетто.
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Мета роботи полягає в тому, щоб на основі писемних та візуальних дже-
рел розкрити особливості правового становища єврейських дітей в гетто.

Завдання роботи обумовлені її метою і передбачають:
• вивчення стану наукової розробки теми та її джерельної бази;
• дослідження становища дітей в гетто та визначення основних загальних 

рис життя;
• з’ясування впливу набутого досвіду на світогляд, особистість та життєву 

траєкторію цих дітей;
• характеристику прав дитини та їх порушення за нормами сучасного між-

народного права.
Хронологічні межі роботи обумовлюються періодом окупації території 

СРСР нацистською Німеччиною ї її союзниками, та існуванням на цих тери-
торіях єврейських гетто.

Методологічною основою при написанні даної роботи виступають прин-
ципи об’єктивності та історизму, які базуються на писемній та візуальній 
(відео-свідчення) джерельній базі.

Ґрунтовний аналіз злочинів нацистів через дослідження маловідомих 
сторінок, зокрема, таких як становище дітей в гетто, буде певним внеском 
у переосмислення досвіду минулої війни, злочинів тоталітарної держави для 
того, щоб це не повторилося.

В країнах Західної Європи осмислення становища дітей під час Голо-
косту активно розпочались з публікації щоденника Анни Франк. В україн-
ській історіографії суто «дитячі» сюжети історії Другої світової війни при-
вернули увагу науковців тільки з початком нового тисячоліття. Але досі 
немає монографічних досліджень з «дитячої» історії чи досвіду часів Другої 
світової війни, зокрема, долі дітей в гетто. Також автор роботи не зустрічав 
й перекладених на російську чи українську мови подібних праць зарубіжних 
авторів. У загальних дослідженнях з історії Другої світової війни ці питання 
висвітлено лише фрагментарно, і деяка кількість публікацій присвячена ву-
зько тематичним проблемам дитячого виміру війни. Деякий внесок в розгляд 
даної проблеми зробила додаткова експозиція з історії Голокосту на теренах 

України «Єврейські діти України –  жертви Голокосту», матеріали якої роз-
кривають долі дітей різних регіонів України, які загинули під час Голокосту. 
Враховуючи вищезазначене, зміст дослідження ґрунтується, в основному, 
саме на джерелах –  спогадах тих, хто пережив ці трагічні події –  писемних 
та відео-свідченнях. Спогади, мемуари, щоденники з їх яскраво визначе-
ним особистісним та психологічним забарвленням є цінними історичними 
джерелами для більш повного відновлення картини історичного минулого, 
допомагають подивитися на події «олюднено», через емоційно-особистісне 
сприйняття. Задля формування більш чіткої картини щодо становища дітей 
в гетто в роки Другої світової війни важливо дослідити через спогади що 
саме думали діти про ті ситуації, в яких вони опинялися і проблеми, які їм 
доводилося вирішувати. Мотиви поведінки, їхні переживання, їхні оцінки 
свого досвіду та їх наслідків є різними. Лише врахувавши ці чинники, зможе-
мо осягнути все розмаїття, складність і суперечливість явища, яке ми вкла-
даємо у поняття «дитина в гетто».

Таким чином, вивчення різних джерел, їх аргументована інтерпретація, 
а також загальне дослідження історіографії проблеми дає належні підстави 
для викладу теми даної дослідницької роботи.

Розділ 1. Розвиток концепції «прав дитини» напередодні та після 
Другої світової війни

Для того, аби сформувати чітке розуміння можливості застосування пра-
вових норм щодо оцінки становища дитини в гетто, й визначення основних 
критеріїв аналізу цього становища, варто дослідити існуючі міжнародні 
стандарти прав дитини.

Розуміння дитини як окремої та повноцінної істоти має не надто тривалу 
історію. Лише з середини XVII ст. дитину стали сприймати не як «незрілого 
дорослого», а як людську істоту, що має свої особливості, статус, можливості 
й обмеження. З ідеями Просвітництва у другій половині XVIIІ та у ХІХ ст. 
у суспільну свідомість проникли погляди на потребу спеціального догляду, 
виховання, матеріальних речей та відповідальності дорослих за дітей та,  
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поступово, –  перед дітьми. Однак до початку ХХ ст. вважалося, що інтере-
си дітей природним чином співпадають з інтересами батьків, більше того, 
батьки краще знають, чого потребує дитина, тому виділяти дітей у окрему 
категорію громадян не має потреби.

Першим міжнародним документом, в якому ставилася проблема прав 
дитини, була Женевська декларація 1924 р., спрямована на створення умов, 
що забезпечують нормальний фізичний і психічний розвиток дитини, право 
дитини на допомогу, належне виховання та захист. Принципи декларації пе-
редбачали наступне:
• Дитині повинні бути надані засоби, необхідні для її нормального розвитку, 

як фізичного, так і духовного;
• Голодна дитина повинна бути нагодована, хворій дитині повинна бути на-

дана допомога, дитина повинна отримувати допомогу в тяжкий час ви-
пробувань в першу чергу;

• Дитина повинна рости в атмосфері любові й бутизахищеною від усіх форм 
експлуатації;

• Дитина повинна виховуватись з усвідомленням того, що її найкращі якості 
повинні слугувати на користь іншим людям.
Важливим документом стала прийнята 10 грудня 1948 р. Генеральною 

Асамблеєю ООН Загальна декларація прав людини (введена в дію з 1976 р.). 
У ній вперше зафіксовані основи захисту прав дітей. Свій розвиток Декла-
рація отримала в пактах прав людини, що гарантували рівні права всім дітям 
і забезпечення розв’язання їх основних соціальних проблем.

Генеральна Асамблея ООН 20 листопада 1959 р. прийняла Декларацію 
прав дитини –  документ, що регулює становище дитини у сучасному су-
спільстві. Декларація складається з 10 принципів, якими проголошується, 
що дитині, незалежно від кольору шкіри, мови, статі, віри, законом повинен 
бути забезпечений соціальний захист, надані умови та можливості, що дозво-
лили б їй розвиватися фізично, розумово, морально, духовно. У соціальному 
відношенні висунуто вимоги щодо створення умов для здорової і нормальної 
життєдіяльності дитини, гарантування їй свободи й гідності. Дитина повин-

на бути першою серед тих, хто одержує захист і допомогу, а також захище-
ною від усіх форм недбалого ставлення до неї, не говорячи вже про жорсто-
кість та експлуатацію. Україна ратифікувала Конвенцію в 1991 р. та внесла 
відповідні зміни до національного законодавства.

Конвенція ООН про права дитини –  не просто декларація, а міжнарод-
на угода, визначаючи яку кожна країна повинна дотримуватися її вимог, 
спиратися на них, у тому числі шляхом внесення доповнень і змін до свого 
законодавства з метою захисту дітей від різного роду посягань. Конвенція 
є обов’язковою для виконання державами, що її ратифікували (на сьогодні –  
це 192 країни) і має механізм контролю. Цей механізм полягає в тому, що 
в Женеві працює Комітет з прав дитини –  10 експертів, що контролюють 
дотримання урядами країн виконання положень Конвенції.

У Конвенції міститься 54 статті про права дитини, які можна розділити на 
три загальні категорії:
• Захист, що гарантує безпеку дітей і охоплює конкретні питання, такі, як 

неприпустиме поводження, бездоглядність та експлуатація;
• Забезпечення, що охоплює особливі потреби дітей, такі, як освіта і медич-

не обслуговування;
• Участь, що визнає здатність дитини приймати рішення і брати участь 

у житті суспільства в міру дорослішання і наближення до повноліття [38].
Таким чином, до періоду, що розглядається даним дослідженням, можли-

вим є практичне застосування норм тільки Женевської декларації 1924 р., так 
як усі інші міжнародні документи були створені після війни. Декларація (від 
лат. слова declaration –  «заява») –  це документальне, офіційне оголошення 
від юридичної, приватної особи чи держави, це документ, офіційна заява, де 
проголошуються певні основні принципи діяльності. Специфічною рисою 
декларації як нормативно-правового акту є загальний, неконкретний харак-
тер тих положень, які в ній містяться, які вимагають додаткового законодав-
чого регулювання. Зобов’язати країни дотримуватись положень Женевської 
декларації не представлялося можливим, тому виміряти обсяг порушень 
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прав дитини в гетто існуючими у тому часі й просторі правовими нормами 
дуже важко.

Але, саме жахливі злочини Другої світової війни, які мали безпрецедент-
ний характер і відзначались особливою жорстокістю та негативними наслід-
ками для людства, сформували сучасну концепцію прав людини а пізніше, 
й механізми їх захисту. Тому автор дозволить собі в межах історичного до-
слідження звертатись до визначення дотримання чи порушення прав дитини 
в гетто через правові категорії, закріплені в міжнародних нормативно-право-
вих актах більш пізнього періоду.

Розділ 2. Права дитини в гетто
Починаючи з осені 1939 року, в Польщі та інших країнах Східної Європи, 

нацисти стали переселяти євреїв у гетто. Таким чином планувалося ізолюва-
ти євреїв від решти населення та керувати їхнім життям.

Зазвичай гетто створювалися в бідних районах міста. Євреїв переселя-
ли в ці райони, і залишати їх було заборонено. Євреї змушені були розлу-
читися з усім тим, що було для них звично –  майном, житлом, знайомими 
вулицями –  і переміститися в нове середовище, як правило, більш бідне 
і обмежене [1, с. 43].

Найбільша кількість гетто на окупованій радянській території було ство-
рено на території України. В літературі і джерелах зустрічаються відомості 
про 442 гетто на окупованій території України в межах на 22 червня 1941 р. 
Близько 60% з них було створено на території республіки в «старих кордо-
нах» (на 16 вересня 1939 р.). Близько 40% склали гетто в румунській зоні 
окупації (у Чернівецькій, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях). 
Найбільшим на окупованій території СРСР і одним з найбільших в Європі 
було львівське гетто (не менше 409000 в’язнів).

На території рейхскомісаріату «Україна» (без включених до нього насе-
лених пунктів Білорусі) налічувалося близько 160 гетто. Лише деякі з них 
проіснували до початку весни 1943 р. Найбільше гетто було створене у гене-
ральному окрузі «Волинь-Поділля».

В областях України, повністю або частково опинилися на весь період 
окупації під контролем військової адміністрації, було створено не менш як 
20 гетто. Питання про переселення в гетто євреїв Харкова було вирішено 
наприкінці листопада 1941 р., менш ніж через місяць після захоплення міста. 
Ще через півмісяця був підібраний район для розміщення понад 10000 євреїв 
міста –  бараки селища верстатобудівного заводу. Ці місця тимчасового утри-
мання були ліквідовані разом з в’язнями вже на початку січня 1942 р.

Чотири гетто і місця тимчасового тримання в зоні військової адміністра-
ції (Ялта, Феодосія, Євпаторія, Джанкою) були створені в Криму, входив до 
1954 р. до складу РРФСР. Всі вони проіснували від декількох днів до декіль-
кох тижнів.

Близько 100000 в’язнів виявилося в 11 гетто і таборах, створених у квіт-
ні 1944 р. німецькою адміністрацією після окупації Угорщини на території 
сучасної Закарпатської області. У другій половині травня –  на початку черв-
ня ці місця примусового тримання були ліквідовані, а їхні в’язні вивезені 
в Аушвіц [23].

Саме вище зазначені території й створені на них гетто є просторовими 
межами дослідження становища дітей та реалізації їх прав і свобод.

Згідно Конвенції дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річ-
ного віку, тому коло осіб, свідчення яких використовувались в дослідженні 
відповідають цим віковим межам.

Під час аналізу писемних й відео-свідчень на основі згадуваних респон-
дентами умов перебування в гетто, нами були визначені такі ключові про-
блеми, а саме:

Свобода пересування. Право на вільне пересування включає в себе мож-
ливість вільно пересуватись та обирати собі місце проживання.

З 21 вересня 1939 р. начальник головного управління імперської безпеки 
Р. Гайдріх видав постанову щодо концентрації євреїв захоплених областей 
Польщі в окремих кварталах міст, використовуючи термін «гетто». З просу-
ванням німецької адміністрації процес геттоїзації поширився усією окупова-
ною територією [9].
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Михайло Енгельман описує виселення євреїв с. Дусино в гетто Мукаче-
во: «…Нас собрали и переписували всех, выгнали з домов и посадили нас 
на подводах и повезли в район. Нас, из нашего села, всех поместили в цен-
тральной синагоге. Нас продержали до утра, а утром нас погнали с соба-
ками и охраной. Били, где можно было. Если видели, значит, человек с бо-
родой –  так тянули за бороду, избивали. Посадили нас в вагонах и повезли 
в Мукачево…» [21].

Мірьям Шустер (1935 р.н.) згадує депортацію євреїв у Трансністрію: 
«Мне было шесть лет, корда началась война. Я помню, как в Зарожнах, где 
я родилась, нас вывели на улицу. Потом один из них толкнул меня штыком 
к другому, тот обратно –  штыком и прикладом. И так они толкали меня, ради 
смеха. Нас гнали пешком на Украину, потом вели обратно. Всю дорогу –  они 
на лошадях, а мы бегом» [21].

Свідоцтво Заєви Ратнера (8 років), Львівське гетто: «Важкий період на-
став для Львівського гетто після зведення стіни. Район гетто був відтепер фі-
зично відділений від арійської частині міста дерев’яною огорожею висотою 
в три метри» [22].

Таким чином, можемо зробити висновок про те, що діти, які опинялися 
в гетто були абсолютно позбавлені права на вільне обрання місця прожи-
вання та свободу пересування, а за спроби залишити гетто існувала загроза 
позбавлення життя.

Здоровий розвиток дитини. Умови, в яких опинялися діти в гетто, свід-
чать про неможливість здорового розвитку дитини, про відсутність медич-
ної допомоги, важкі і небезпечні для життя умови, систематичні хвороби та 
недоїдання.

Як правило, гетто з’являлись у бідних районах з великою скупченістю 
населення. Тисячі євреїв були переселені на зачинену, невелику за площею 
територію, і тіснява стала однією з головних проблем гетто. Скупченість, 
важкі умови проживання, відсутність мінімальних умов гігієни, голод –  усе 
це призводило до спалахів різних хвороб.

Голуб Поліна згадує: «У Шаргороді нас помістили спочатку в свинарни-
ки. Через кілька днів відвели в Шаргородське гетто. Тут ми жили в примі-
щенні синагоги без віконних рамам і дверей. Крім нас у синагозі було безліч 
людей. Ми лежали на підлозі, засипані соломою, у нашій сім’ї було одна 
ковдра на всіх п’ятьох. Було дуже холодно, через отвори дверей та вікон до 
нас потрапляв сніг» [24].

Мірьям Шустер (1935 р.н.) згадує: «После трехмесячного пути семья 
прибыла в лагерь Балки. Это была конюшня, строение без окон, совсем не 
защищавшееся от холода. Но самым ужасным было видеть умерших, скрю-
ченных, окостеневших, с отмороженными руками…» [21].

Клінов Філіпп Борисович (1912 р.н., місто Голованівськ) написав у своє-
му щоденнику: «Де раніше містилося двісті свиней, перебувало близько двох 
тисяч осіб. Замість підстилки для свиней залишилася тільки пріла солома, на 
якій лежали люди, а значна частина людей перебували у дворі під відкритим 
небом» [21].

Філіпп Фріман зробив у своєму щоденнику такий запис про Львівське 
гетто: «Протягом багатьох тижнів чимало родин таборували просто неба, 
або жили у подвір’ях і сінях будиночків. Офіційно було дозволено одному 
мешканцеві ґетто скористатися 3 куб.м. житлового простору. Однак фактич-
но залишилося недосяжною мрією здобути цей вкрай скупий простір для 
житла» [21].

Борис Забарко (1935 р.н.) у інтерв’ю сказав: «У маленькій холодній кім-
натці могли жити дві-чотири сім’ї. Так, дідусь, бабуся, мама, дядько, брат 
і я жили в одній кімнаті. В інших кімнатах і коридорах люди тулилися на 
підлозі і ще були задоволені, що у них є дах. Тим не менш у першу зиму 
1941–1942 від голоду, холоду та епідемії тифу померло майже сорок відсо-
тків мешканців гетто…» [25].

Вінер Аркадій Володимирович (1925 р.н.) згадує про Шаргородське 
гетто: «У кожну хату начинили по тридцять чоловік, за такої скупченості, 
повального голоду і відсутності нормальної питної води взимку в гетто 
почалася епідемія тифу, яка забрала життя півтори тисячі осіб. За наказом  
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румунської адміністрації мізерну пайку хліба давали тільки тим, хто перебу-
вав у робочих командах, інші були приречені на голодну смерть» [26].

Шнайдер Клара (1932 р.н.) згадує про життя в Шаргородському гетто: 
«У січні 1942 року помер маленький брат Бурів в 1 рік і 8 місяців. Через два-
три тижні помер мій п’ятирічний брат Натан» [24].

З опису життя Йосифа Лейбовича у Жмеринському гетто: «В гетто Йося 
перебував з матір’ю і двома сестрами, які були старші за нього. Батько до того 
часу вже помер. Маленька худенька жінка деколи жертвувала своїм 200-гра-
мовим шматочком хліба –  це єдине, що видавали німці в’язням гетто».

Майданник Діна згадували про Чечелінське гетто: «…зима 1941–1942 ро-
ків була дуже тяжка, з великими снігами. Люди в гетто ходили голодні, голі, 
вмирали десятками в день. Мої молодші сестрички Хана і Дора від недоїдан-
ня не могли ходити, не стояли на ногах…» [21].

Євдокія Браїлівська згадувала Чечелінське гетто: «Зима 1942 року була 
суворою. Наші будинки майже не опалювалися: нічим було топити. Я пам’я-
таю, моя мама щодня, накрившись селянським хусткою, ризикуючи життям, 
виходила за межі гетто і збирала солому, рятуючи своїх дітей від холоду» [28].

Пеккер Доня і Пеккер Наум (1932 р.н.) згадують: «…дітям почали робити 
уколи, в руку, в ногу, під лопатку…Нам казали, що це потрібно для профі-
лактики, щоб хвороби не повторювалися…Після такої «запобіжної» роботи 
знову почалися хвороби, зросла дитяча смертність» [28].

Шарлін Шифф (1929 р.н.) розповідає про те, як діти проносили їжу в Го-
рохівське гетто: «Мы додумались проделать две дыры в заборе, точнее, под 
забором, так что ребенок мог пролезть на другую сторону и время от вре-
мени детям удавалось пронести в гетто какие-то продукты. Это было очень 
рискованно, потому что тому, кто попался, это стоило бы жизни» [29].

Єлизавета Матвіївна Кацевман (1934 р.н.) згадує: «Усіх помістили в са-
рай. Кому не вистачало місця в сараї, жили в льосі. На стінах погребу був лід. 
Ми з братом захворіли. Потім переселили в Печору. Там знаходились лікарі, 
які ставили експерименти над людьми, роблячи їм щеплення хворобоство-

рюючих ін’єкцій. Люди помирали тисячами. Із 50 тисяч чоловік залишилось 
тільки 3 тисячі» [4, с. 36].

Право на піклування батьків. Сімейні зв’язки. Дослідивши низку 
джерел, майже в кожному з них діти згадують про руйнівні соціальні пере-
творення, які сталися в роки війни –  більшість з них втратила свої сім’ї в ре-
зультаті загибелі членів родини, чи всієї родини повністю через сплановану 
політику знищення єврейського народу. Деякі діти залишилися живими під 
час «акцій» випадково, втративши повністю всю родину.

Свобода думки, слова, релігії. У період Катастрофи німці позбавляли 
євреїв багатьох прав. Для віруючих іудеїв думка, слово –  це все було пов’яза-
но з релігією, бо саме вона була їхньою найважливішою ідентичністю. В де-
яких місцях євреям взагалі було заборонено вести релігійне життя, а в тих 
місцях, де ситуація була трішки краща, євреям складно було дотримуватись 
релігійних свят так, як вони звикли.

В іудейській традиції обряд бар-міцви відзначав перехід від дитинства 
до повноліття. Аналізуючи спогади, можна визначити, що лише небагатьом 
дітям вдавалося відсвяткувати бар-міцву.

Свідоцтво Ісраеля Ернста (1928 р.н.):»Моя бар-міцва проходила в гетто, 
це було влітку… Я пам’ятаю, що я отримав в подарунок на свій бар-міцва. 
Від мого брата Йехезкеля, блаженної пам’яті, я отримав набір тфілін і моли-
товник, а від мами –  бутерброд з редискою. Такою була моя бар-міцва» [22].

Право на ім’я. Як правило, в гетто не було необхідності приховувати 
своє ім’я, оскільки всі знали про єврейське походження людини. Проте, вар-
то зазначити, що часто створювали фальшиві документи на вигадане ім’я 
коли людину рятували з гетто, або дитина, виживши під час Катастрофи 
в малому віці й втративши свою родину назавжди втрачала й своє, отримане 
при народженні ім’я.

Дозвілля. Багато дітей в гетто змушені були працювати, шукати продо-
вольство та допомагати близьким. Не дивлячись на важке життя, діти знахо-
дили час і для ігор. Дітвора грала в настільні ігри, з м’ячем, у сніжки і т.д. 
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Інколи грати не було у що, а тоді діти вигадували ігри самі –  з тих матеріалів, 
котрі знаходились в гетто.

Одним з вражаючих явищ в гетто була наявність культурного життя. 
У деяких гетто були створенні театри і ставились спектаклі.

Березня Вінтер (1936 р.н., гетто с. Чортків) пригадує:» На вулиці було 
небезпечно, а вдома тоскно. Тіснота і ніяких іграшок… Я вислизнула за 
двері в під’їзд і стала там носитися вгору-вниз наввипередки з уявної 
подружкою…» [22].

Матвій Гейзер згадує дитинство в гетто Бершаді:»Був у мене друг Ве-
лвеле. Війна пригнала його з батьками в гетто. Вони були біженцями з Бес-
сарабії. Батьки зі сльозами на очах втішали його і в якийсь день принес-
ли клітку з пташкою. Пташка ця стала єдиною втіхою мого і Велвелиного 
дитинства…» [32].

Олександр Гельман (1933 р.н.) ділиться спогадами:»Але мене від всього 
цього жаху рятувала гра. Я навіть міг обходитися без всякого простору –  все 
відбувалося в уяві, і я грав усі три роки, які провів у гетто. Я геть забув свою 
довоєнну життя. Приходиш у цей світ, після гри, в наш будиночок, де живе 
купа людей, що тільки і мрієш, щоб скоріше настав ранок, і можна було грати 
знову» [33].

Єлизавета Вишневецька (1934 р.н.) згадує життя в Чечелінському гет-
то:»Розваг у дітей було дуже мало. В сильний мороз ми вибігали на вулицю 
легко вдягнені, без рукавиць, каталися зі снігової гори і докатались –  я і мій 
брат відморозили кисті рук» [21].

Розенфальд Михайло (1937 р. н.) згадує історію, що сталась з ним у гетто 
Ялтушкове: «Я зі старшим братом граю в м’яч, м’яч відкочується до колючо-
го дроту. Я бігу за ним. Лунає постріл. До кінця не зрозумів, що трапилось, 
втікаю назад, інтуїтивно відчуваю щось недобре. Хотів мене вбити охоро-
нець або полякати –  мені не дано знати» [3, с. 68–69].

Шалом Ейлаті так описав своє дитинство в Каунському гетто: «Майже всі 
дні я проводив зі своїми друзями –  Аркою, Мимкой та їхніми приятелями. 
Коли стояла добра погода і нам нічого не заважало, ми бігали на вулицю. 

А коли холодає, йшов дощ, або просто були «погані» дні, ми влаштовувалися 
в одній з квартир. Взимку ліпили сніговиків і влаштовували справжні війни 
зі сніжками, як діти в усьому світі…» [21].

Освіта. Не дивлячись на важкі умови, євреї намагалися продовжувати 
життя в його сталому буденному розумінні. Для того, щоб діти не були за-
лишені самі собі повністю в гетто організовувались навчальні заклади(часто 
підпільні). Для дітей школа була своєрідним прихистком, де можна було зу-
стрічатися, навчатися, грати.

Єлизавета Вишневецька (Фішер) згадувала:»Вечорами запалювали гасо-
ву лампу, ставили її під стіл, вікна закривали віконницями і завішували щіль-
ною темною тканиною, щоб німці не бачили, чи є хтось в будинку. Старші 
діти вчили молодших алфавітом, математики, розучували вірші» [30].

Арон Геллер згадував:»…в гетто з нами займався ребе по імені Пиня. Він 
організував хедер (єврейську школу) для 8–10-річних хлопчиків… з ребе 
ми читали, вважали і тим самим поповнювали знання» [28].

Спогади Єфраїма Декеля –  директора школи у гетто: «Наші вороги за-
боронили навчання і виховання дітей… Клас за класом пробиралися діти 
в свою школу, тіснилися в кімнатах і в продовженні двох годин слухали му-
дрості з вуст учителя, а потім таємно розходилися, щоб дати можливість вчи-
тися і іншому класу…» [22].

Економічна експлуатація. Не дивлячись на свій молодий вік, у більшо-
сті гетто діти змушені були працювати. Для цього було декілька причин: ін-
коли батька сімейства забирали на примусові роботи, інколи батьки не могли 
знайти роботу, але частіше за все їжі на усіх членів родини не вистачало, 
і дітям також потрібно було працювати, щоб добути харчі. Були й такі гетто, 
де всі діти зобов’язані були йти на роботу.

Роботи, до яких залучали дітей в гетто, не відповідали їх віковим можли-
востям, часто були небезпечними, завдавали шкоду розвитку

Спогад 17-літньої Менахен з гетто у Станіславові: «Щоранку, о 4:00, гру-
па з п’ятдесяти євреїв виходила працювати на арійської стороні. Ми йшли 
пішки на інший кінець міста. Мої товариші давали мені прикраси і невеликі 
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цінні речі, а я втікав з роботи та обмінював їх на картоплю і овочі. Це було 
єдиною надією дістати ще трохи їжі для наших сімей в гетто» [21].

Клара Кановська пригадує гетто Могильова-Подільського: «Мені пощас-
тило –  я потрапила в сільгоспартіль… Знову поліцейські били, знову не-
посильна праця, боса по снігу, єдине плаття з мішковини; сирота сподівалася 
на диво –  дожити до звільнення» [34].

Григорій Басовський згадує своє дитинство в Звенигородському районі: 
«Працювали на будівництві дороги і в кам’яному кар’єрі від зорі до зорі. 
Після повернення з роботи нас ганяли навколо свинарника і били гумовими 
палицями… потім відбирали ослаблих і розстрілювали…» [34].

«Дітей заганяли на гору, де росли дикі трави та чагарники. Їм наказали 
зривати їх, щоб не могли сховатися євреї-партизани. Діти зривалися з обриву 
і гинули. У своїх спогадах Олександра і Хана Коган з Білої Церкви розпові-
дали, що їх –  підлітків пригнали з Білої Церкви в робочий табір. Тут в’язні 
працювали в кам’яному кар’єрі. Якщо дівчата не могли підняти той чи інший 
камінь, то отримували з рук. У Могильові-Подільському була створена спе-
ціальна дитяча трудова команда. Під ударами батогів і поліцейських палиць 
дітей змушували розбирати завали, чистити туалети та виконувати інші тяж-
кі роботи» [35].

Зі спогадів Вінер Аркадія Володимировича (1925 р.н.) про примусову ро-
боту: «Табір Печора перебував у Вінницькій області і вважався робітничим, 
сюди звозили в’язнів з різних гетто. На роботу в Печорі мою команду ганя-
ли в кар’єр, і вже через кілька днів я зрозумів, що якщо звідси не втечу, то 
швидко «віддам кінці». Це була страшна каторга, на всіх там чекала повільна 
смерть» [36].

Спогади Костелянець Галини (1924 р.н.):» У кінці липня батько вирішив, 
що мені слід з’явитися на біржу труда, бо нишпорка Епштейн приведе туди 
силою… Нам надали відра, ганчірки і швабри та наказали драїти вікна жит-
лового будинку, заляпані фарбою та вапном. Драяли ми ці вікна з восьми 
ранку до восьми вечора…» [14, с. 25].

Спогади про працю Губера Лева (1926 р.н.): «І ось, одного літнього дня 
1943 р. пролунала черговий барабанний дріб в гетто (м. Бершадь). Це керів-
ники гетто збирали молодих хлопців на каторжну працю –  будівництво вій-
ськового моста у Миколаєві… Їх погано годували, організми ослабли, одяг 
зносився. І ось, через 6 місяців, пролунав стукіт в двері. Мати відчинила две-
рі та побачила напівживого Лева. Його важко було пізнати: на ньому не було 
одягу, окрім тільки пов’язки, яка прикривала інтимні місця. Тіло у язвах, го-
лова уся в прищах та гнидах…» [6, с. 43].

Вайсман Єлизавета згадує (гетто с. Дзибівка)»Старший брат ганяв коней 
на водопій, йому було 12 років. Одного дня вони з хлопчиком вирішили по-
кататися на конях. За це його покарали: змусили взимку у мороз стояти босо-
ніж у річці, а потім побили так, що він не міг ні лежати, ні стояти» [6, с. 84].

Трейсер Михайло Абрамович (1927 р.н., Мінське гетто) згадує: «Одначе, 
треба якось жити. Треба влаштуватися на роботу, але хто візьме 14-літнього 
хлопця, так ще й без спеціальності. Значить, мені 16 і я –  чоботар. …На гет-
тівській біржі мене записали в шевський цех. Майже два роки щоденно мене 
в колоні під конвоєм водили на роботу і жорстоко експлуатували…» [31].

Честь, гідність. Фізичне та психологічне насильство. Сексуальна екс-
плуатація. Особливо важкою та безвихідною в гетто була доля дітей. Вони, 
особливо абсолютно беззахисні діти молодшого віку, ставали першими жер-
твами психопатів, насильників і вбивць. Їх використовували для проведення 
нелюдських медичних експериментів.

Іцках Тательбаум (15 років) згадував про свої почуття у Вільнюскому гет-
то: «Інколи мне здається, що я живу в консервній банці. Нема чим дихати. 
З усіх сторін заборони. У мене відібрали свободу, дім, рідні вулиці Вільнюса, 
котрі я так люблю. У мене відібрали все, що мені було цінно» [11, с. 24].

«16-річну Рівочку Х., школярку, банда мерзотників гвалтувала на 
очах у матері, яку змушували обливати доньку водою… Збожеволівша 
жінка була розстріляна разом зі згвалтованою донькою» (с. Череповичі, 
Житомирщина) [21].
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Губер Ілля розповідає про працю та катування над Губером Левом Лазаре-
вичем, 1926 р.н.)»Лева змусили надягти на шию диск від грузового автомобі-
ля, вагою 40 кг, і сказали переплисти річку шириною 1 км, в холодній осінній 
воді. Лев плив, а німці під звуки губної гармошки, сидячи на березі, стежили 
за цією картиною та сперечались, хто переможе. І він переплив!» [6, с. 53].

Трейсер Михайло Абрамович (1927 р.н., Мінське гетто) згадує: «Поба-
чив німця, метрів за 15 зняти капелюх. Одного разу взимку я заметушився, 
розв’язуючи шнурки свого « тривуха на риб’ячому хутрі», не встиг його зір-
вати і отримав предметний урок чемності у вигляді ляпасів, які відкинули 
мене в кучугур» [21].

Право на життя. На окупованих нацистами територіях, особливо на 
радянських територіях, ставлення до єврейських дітей було особливо жор-
стоким: у рамках доктрини про «єврейський більшовизм», який, за пере-
конанням нацистських ідеологів, панував у СРСР, фізичному винищенню 
підлягали не лише дорослі євреї, а й діти як носії комуністичної ідеології 
на генетичному рівні. Тому єврейські діти розділили з дорослими трагічну 
долю, їх величезна кількість загинула від голоду, епідемій і згодом масових 
розстрілі. Більше того, фізичній ліквідації підлягали не тільки «чистокров-
ні» єврейські діти, а й діти від змішаних шлюбів, де лише один з батьків був 
євреєм. За попередніми оцінками –  точну кількість нам не вдасться з’ясувати 
ніколи –  в роки Другої світової війни у результаті здійснення нацистської 
політики загинули понад мільйон єврейських дітей і підлітків.

Михайло Гіль згадує випадок з гетто у Хмелінці: «До нас у квартиру 
увірвався поліцай Білоус, багнетом від гвинтівки він пронизав лежачу на 
ліжку паралізовану тітку Хану, потім ударом прикладу вигнав матір на вули-
цю і на моїх очах буквально розірвав мою трирічну сестричку, піднявши її за 
ніжки і головою вдаривши по стіні» [37].

Борис Забарко (1935 р.н.) розповідає про смерть хлопчика у Бершадсько-
му гетто: «Одного хлопчика за те, що він вибіг за межі «поселення», німець 
прив’язав мотузком до мотоцикла і тягав за собою по дорозі, поки він не 
помер. Всі, хто вижив, згадують цей випадок» [25].

«…[В Станіславському гетто] сам бандит Грімм отримував задоволення 
при вбивстві одним пострілом мати та дитину. Він заходив в кімнату, де були 
матір та її дитина, матері пропонувалось взяти на руки своє дитя, притиснути 
до себе, щоб серце матері та дитини вертикально та горизонтально знахо-
дились в одній точці, після чого намацував пульс лівої руки матері, стріляв 
у серце дитини, а вбивав обох одним пострілом…» [21].

Опис подій у Львіському гетто, створений Давидом Кахане: «Події 4-го 
липня за своїми звірствами перевершили усі попередні жахи. В цей день 
фашистськими людожерами було проведено найжахливішу з акцій –  дитя-
чу. З 10-ї години ранку з’явилися на вулицях міста групи єврейських дітей 
11–12-річного віку у супроводі есесівців. Маленьких діток несли на руках 
матері. Діти та їх матері були розстріляні. Есесівські офіцери ходили між 
розстріляних і добивали тих, хто ще дихав. Усього в тій акції загинуло біль-
ше 3000 дітей» [17, с. 54].

Грайфер Йосип Авсійович (1926 р.н., Мінське гетто) згадує: «Стріляли 
по дітям, за територією гетто солдати грались: біжить дитина, він прицілю-
ється, стріляє в неї. Там же паркану суцільного не було, колючий дріт тільки. 
Кожну ніч когось вбивали, цілу родину або цілий дім знищували, туди засе-
ляли інших» [21].

У період Катастрофи, за місяці і роки мешкання в гетто до непізнаваності 
змінився світ дитини. І замість поняття «права дитини», до цього періоду 
логічним буде вживання поняття «відсутність прав дитини», а найжахливі-
шим було те, що захищати ці права було нікому, тому що тоталітарні держави 
цих дітей «виводили» за межі тих, хто взагалі має права, та й міжнародних 
стандартів прав дитини й механізмів їх захисту, обов’язкових до виконання 
ще не існувало.

Висновки
Порушення прав дитини було невід’ємною складовою нацистської полі-

тики по всій території, окупованої Німеччиною.
Наслідками насильства над дитиною є:
1. порушення сексуального розвитку;
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2. безсилля, безпорадність та страх;
3. стигматизація: дитина відчуває себе неповноцінною і прагне сама не-

сти відповідальність за те, що сталося. Це призводить до недовіри та воро-
жості до інших людей. Діти втрачають дитинство як безхмарний, щасливий 
період життя, передчасно набувають досвіду дорослих розчарувань. Пере-
несене в дитинстві насилля залишає відбиток у свідомості людини на все 
життя.

У прагненні побудувати «нове суспільство», засноване на расових прин-
ципах, гітлерівський тоталітарний режим поширював на дітей тих, хто про-
голошувався «зайвим елементом», бачення ворогів; оголошував їх підозріли-
ми і винними апріорі і внаслідок цього позбавляв елементарних прав, аж до 
основного права –  на життя.

Як зазначає голова Комісії ООН з прав людини Елеонора Рузвельт, права 
людини вплетені у тканину нашого буденного життя. Зараз вони сприйма-
ються як даність, але їх визнання не завжди було таким очевидним. Хоча 
в історії вже існували спроби визначити та систематизувати права людини, 
їх міжнародна систематизація відбулася лише внаслідок осмислення Дру-
гої світової війни та Голокосту. Осмислюючи жахливі наслідки цих подій, 
новостворена Організація Об’єднаних Націй присвятила свою діяльність 
встановленню міжнародного миру та прийняла Загальну декларацію прав 
людини. Прийнята Асамблеєю ООН 1948 р., декларація була побудована на 
основі «визнання гiдностi, яка властива всiм членам людської сiм’ї, рiвних та 
невiд’ємних їх прав є основою свободи, справедливостi та загального миру». 
Саме тому зараз ми сприймаємо права людини та права дитини як даність. 
Але поглянемо на це більш детально.

Повоєнне суспільство в Загальній декларації прав людини у ст. 25 зазна-
чило «Материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допо-
могу. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватися 
однаковим соціальним захистом». У 1959 р. Генеральна Асамблея ООН про-
голосила Декларацію прав дитини, яка є розширенням Женевської деклара-
ції і включає 10 основних принципів:

• Рівність усіх дітей без будь-яких винятків відмінностей;
• Можливість особливого правового захисту
• Право на ім’я та громадянство;
• Можливість користуватися соціальною допомогою;
• Особлива турбота про дітей, які потребують спеціального піклування;
• Любов та розуміння як основа розвитку;
• Безоплатна і обов’язкова освіта на рівні, щонайменше початкової;
• Перевага при отримані захисту та допомоги;
• Захист дитини від поганого поводження, експлуатації та жорстокості;
• Виховання у дусі взаєморозуміння, братерства та терпимості.
У 1961 р. Європейській соціальній хартії з’являються принципи захисту 

дітей від важкої праці, яка може спричиняти шкоду їхньому здоров’ю або 
розвиткові. Низка документів 1966 р., які також закріплюють права дити-
ни –  Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (вступив у силу 
у 1976 р.), Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 
(вступив у силу у 1976 р.). І, нарешті –  Конвенція ООН про права дитини, 
що стала першим в історії людства міжнародним документом, що стосується 
дітей і що містить такий широкий каталог прав, включаючи особисті права 
і свободи дитини. Її часто називають Всесвітньою Конституцією прав дити-
ни. Конвенція набула чинності 2 вересня 1990 р. На сьогодні її ратифікували 
192 держави світу, поширивши її дію на власні території. Конвенція була 
підписана Україною 21 лютого 1990 р., ратифікована –  27 лютого 1991 р., 
набула чинності для України 27 вересня 1991 р.

Як бачимо, на юридичному рівні «доросла» світова спільнота намагала-
ся убезпечити, захистити дитину від повторення жахіть Другої світової вій-
ни максимально, й «відштовхуючись» від порушень, закріплювала права та 
свободи. Також були проведені такі події у сфері міжнародного «дитячого» 
права:
• 1990 р. Комісія ООН з прав людини призначає Спеціального доповідача 

з проблем торгівлі дітьми, дитячої проституції та порнографії;
• 1996 р. Рада Європи. Європейська конвенція про застосування прав дитини;
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• 1996 р. Перший Всесвітній конгрес з боротьби з дитячою проституцією та 
порнографією. Від імені своїх урядів представники 122 держав взяли на 
себе зобов’язання здійснювати прийнятий конгресом план дій;

• 1999 р. Міжнародна організація праці приймає Конвенцію № 182 про най-
гірші форми дитячої праці (Вступила в силу 19 листопада 2000 р.);

• 2000 р. Для підписання відкриті два факультативні протоколи до Конвенції 
про права дитини, що стосувалися участі дітей у збройних конфліктах 
(вступив у силу в лютому 2002 р.) та торгівлі дітьми, дитячої проституції 
і порнографії (вступив у силу в січні 2002 р.).

• 2002 р. Дитячий форум (5–7 травня) і Спеціальна сесія Генеральної Асам-
блеї ООН в Нью-Йорку щодо становища дітей (8–10 травня); тощо.
Всі ці заходи свідчать про те, що на сьогоднішній день людство остаточно 

не усвідомило наслідки та уроки злочинів тоталітарних режимів стосовно 
дітей. А для України права дитини з тривалим збройним конфліктом на Схо-
ді є ще більш болючим та гострим питанням, й можливо, дана робота дасть 
можливість краще усвідомити цю проблему й убезпечити від скоєння проти-
правних дій надалі.

Історичні приклади несправедливості та насильства, порушення інших 
прав дитини, передусім, повинні стати усвідомленням трагічності досві-
ду минулого тоталітарних суспільств. Цінності життя дитини, її розвитку, 
свободи від дискримінації мають стати основою для розуміння загально-
людських гуманістичних цінностей. Сподіваємось, що наше дослідження 
допоможе привернути увагу і розвинути почуття відповідальності за стан 
дитинства у суспільстві, за реалізацію усього спектру прав та застосування 
усіх механізмів їх захисту.
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Калюжна Аніта

Соціально-культурний розвиток Дніпровської 
єврейської общини на сучасному етапі (2012–2016 рр.)

Вступ
Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі, коли продовжу-

ється процес формування громадянського суспільства в України, актуаль-
ності набувають наукові дослідження, які б розкривали яким чином можна 
організувати систему забезпечення життєдіяльності соціальної, соціокуль-
турної і духовної сфер, впорядкувати самостійні і незалежні від держави 
громадські інституції і відносини, які можуть забезпечити умови для саморе-
алізації окремих індивідів і колективів. Дніпровська єврейська громада має 
унікальний досвід розвитку інститутів самоврядування та співробітництва зі 
владними структурами, який може бути корисним для розв’язання соціаль-
них, культурно-освітніх проблем членів інших громад України.

Вивчення таких тем сприяє також розвитку міжнаціональної та міжре-
лігійної толерантності в сучасній Україні, яка тільки починає свій шлях до 
Об’єднаної Європи.

Об’єктом дослідження є основні тенденції та явища розвитку єврейської 
культури на тернах Дніпра.

Предмет дослідження –  культурна та благодійна діяльність Дніпровської 
єврейської общини на сучасному етапі

Мета роботи –  на основі виявленого комплексу джерел, літератури 
ми можемо дослідити та вивчити розвиток єврейської общини на території 
Дніпра в окреслений період. Для досягнення дослідницької мети автор вва-
жає необхідним розв’язати наступні завдання:

1. проаналізувати стан наукового вивчення проблеми та джерельну базу;
2. розглянути науково-освітню діяльність єврейської общини 

у 2012–2016 рр.



217216

3. охарактеризувати благодійну та волонтерську роботу єврейської грома-
ди на початку ХХІ ст. 

4. визначити напрямки діяльності та простежити особливості розвитку 
єврейської общини на території Дніпра у 2012–2016 рр.

5. охарактеризувати діяльність сучасних громадських діячів, які брали 
участь у розвитку єврейської громади міста

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з 2012 р. до 2016 р. 
Це подальший процес розвитку Дніпровської єврейської общини та розши-
рення напрямків діяльності громади у зв’язку з ускладненням зовнішньопо-
літичної ситуації в Україні (АТО, агресія Росії).

Територіальні рамки охоплюють терени міста Дніпра.
Методи дослідження. Методологічною основою роботи є принципи іс-

торизму, науковості та об’єктивності. З метою розв’язання дослідницьких 
завдань використано системно-структурний, проблемно-хронологічний 
методи, які дали найкращі можливості для досягнення поставленої мети 
і завдань.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:
1. соціально-культурний розвиток Дніпровської єврейської общини 

у 2012–2016 рр. став предметом спеціального наукового дослідження;
2. визначено загальні тенденції та особливості розвитку єврейської гро-

мади у зазначений період.
Розділ 1. Науково-освітня діяльність єврейської общини у 2012–2016 рр.
Історія Дніпровської єврейської общини починається практично з момен-

ту заснування міста Катеринослава-Дніпра у 1776 р. Через багато випробу-
вань проходить вона крізь століття. Роки перебудов разом з демократичними 
змінам, різке погіршення економічного стану, Другу світову війну і найбіль-
ше лихо ХХ ст. що спіткало євреїв –  Голокост. Велика антисемітська істерія 
1949–1953 рр. не минула і Дніпропетровськ. Політика СРСР передбачала по-
стійний контроль за діяльністю іудейських громад.

У зв’язку зі змінами під час процесів перебудови у житті Радянського 
Союзу наприкінці 80-х рр. ХХ ст. у Дніпропетровську робляться перші спро-

бі відродження єврейського життя. Але справжній початок ренесансу єврей-
ської общини припадає на кінець 90-х рр. ХХ ст. –  початок ХХІ ст. про що 
автор розповідала у своїй попередній науковій роботі: «Відродження Дні-
пропетровської єврейської общини у 90-ті рр. XX ст. до 2012 р.» Науково-о-
світня діяльність єврейської общини в зазначений період набуває бурхливого 
розвитку та досягає розквіту.

Якщо говорити про історіографію то певне уявлення про життєвий і твор-
чий шлях деяких єврейських діячів, діяльність науково-освітніх установ 
громади дають статті, які з’явилися на початку 90-х рр. ХХ ст. Ціла низка 
статей присвячена життю видатних діячів, які поповнили духовну скарбни-
цю Дніпра своїми ідеями та діями. Багато хто з них поєднував професійну 
діяльність з проведенням громадської та культурної роботи. Для історіогра-
фічного періоду 2012–2016 рр. характерним є написання узагальнюючих 
нарисів, які не відрізнялися системністю, але містили цікавий фактологіч-
ний матеріал. Авторство статей як правило невідомо і це є цікавою темою 
подальшого наукового дослідження. Можливо, це були редактори Інтернет 
ресурсів, журналісти.

Сукупність джерел з означеної теми можна класифікувати за типологіч-
но-видовим принципом, в основу якого покладено спосіб фіксації джерелом 
інформації. За типом використані джерела є письмовими, фото і відео. Ви-
вчення історії розвитку єврейської общини дозволяють виділити джерела на-
ступних видів: 1) місцева єврейська періодика («Шабат Шалом»); 2) об’яви 
та реклами єврейських учбових закладів, благодійних товариств, в газетах 
«Шабат Шалом» та на Інтернет ресурсах 3) відео-інтерв’ю з найвидатніши-
ми представниками єврейської громади; 4) фото діячів єврейської общини, 
учбових та благодійних закладів

З точки зору інформаційних можливостей місцева періодика представляє 
найбільший інтерес при вивченні розвитку єврейської общини на сучасному 
етапі (2012–2016 рр.), з’ясування перспектив розвитку та напрямків діяльно-
сті. В контексті даної теми преса привертає увагу не лише як зосередження 
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різних підвидів джерел, але і як самодостатнє явище процесу розвитку єв-
рейської громади.

Таким чином, можемо вважати залучену у науковій роботі літературу та 
джерелознавчу базу достатньо репрезентативною, що дозволяє розглянути 
зазначену тему наукового дослідження.

Релігія євреїв –  іудаїзм, одна з небагатьох національних релігій давнього 
світу, що зберігалася до наших днів. Саме з релігії розпочалося пробуджен-
ня і самопізнання євреїв, з ототожнення себе з представниками єврейського 
етносу і з усвідомленої необхідності краще знати історію свого народу, мову, 
культуру, традиції, його місце серед інших народів світу.

Споконвіку для єврейського народу освіта, насамперед дітей, є непере-
хідною цінністю, національним і духовним пріоритетом. «Розкажи своєму 
синові» –  це одна з основних заповідей іудаїзму, і виконання її покладено і на 
кожного індивідуально, і на всю громаду в цілому.

У науково-освітній діяльності громади чималу роль відіграла розвинена 
структура етнічних освітніх установ, від дошкільних до вищих навчальних 
закладів. Крім навчальних закладів, що дають сертифіковані знання за дер-
жавними стандартами освіти, у Дніпрі створювалися безліч курсів і струк-
тур, що надавали послуги неформальній освіті. Патроном всієї освітньої сис-
теми Дніпровської єврейської громади був член опікунської ради громади 
В. М. Пінчук.

Система дошкільних єврейських учбових закладів відіграє чималу роль. 
Саме з дошкільного віку починається розвиток дитини. Серед єврейських 
садків Дніпра протягом 2012–2016 рр. популярність набув дитячий ясла-са-
док «Ілана» № 115, який находиться на вулиці М. Гоголя 17. Директор та за-
відувач А. А. Шурпинова. Заклад бере на виховання і навчання малюків двох 
і трирічного віку. Малюки в садку живуть дружно, отримують гідну підго-
товку до подальшого життя і головне, з самого раннього дитинства відчува-
ють себе справжніми євреями. Так, 10 грудня 2013 р. у садку проводився за-
хід з нагоди свята «Ханука» в якому участь прийняли всі діти [46]. Колектив 
намагався зробити все можливе, щоб дітям було добре. 13 січня 2014 р. в сад-

ку проводилося свято «Наші дні народження» [16]. Безпосередньо в житті 
закладу приймають участь і батьки. 14 березня 2016 р. пройшло засідання 
«Батьківського клубу», покликаного допомогти батькам згуртуватися і від-
чути себе єдиним цілим з колективом вихователів цього дитячого дошкіль-
ного закладу. Звід про роботу садка можна відстежувати на його сайті [10].

Самим сучасним єврейським дошкільним навчальним закладом Дніпра 
є дитячий освітній центр «Бейт Циндлихт», який знаходиться на пр. О. Поля 
98-г. Директор Н. М. Козаринська. В садку більше 150 чоловік, шість груп, 
де навчаються діти від двох до шести років. 18 червня 2012 р. садок прово-
див день відкритих дверей для всіх бажаючих хто вже закінчив дитячі ясла 
«Ілана». Групи набирали А. Пикельная, І. Балажко [13]. Одна з груп, Хедер, 
з поглибленим вивченням єврейських традицій, приймає дітей, чиї батьки 
хочуть дати їм традиційне єврейське виховання. Хлопчики п’яти-шести ро-
ків займаються окремо, на івриті. Тору і традиції вони вивчають поглибле-
но, з ними працюють викладачі з Ізраїлю. Перед єврейським дитячим садом 
«Бейт Циндлихт» стоять дві глобальні цілі: перша –  дати дітям єврейську 
освіту, познайомити їх зі своїми корінням, друга –  дати якісну освіту, щоб 
вони змогли перейти з дитячого садка в єврейську школу або спокійно вчи-
тися в будь-якому іншому закладі, в тому числі не єврейському [1].

Для хлопчиків, як сиріт, так і з неблагополучних або малозабезпечених 
сімей, організований пансіон «Байт леБаним», який знаходиться на вул. Ми-
рова 9, та працює щоденно, цілодобово. Діти живуть в атмосфері домашньо-
го затишку і тепла, оточені любов’ю і турботою. Вони мають можливість 
отримати середню освіту на базі єврейської школи № 144, а після закінчення 
середнього навчального закладу продовжити навчання в Єшиви [2].

Під егідою Дніпровської єврейської громади і міжнародної дитячої ор-
ганізації «Цивос Гашем» для єврейських дівчат, як сиріт, так і з неблагопо-
лучних або малозабезпечених сімей, організований пансіон «Байт леБанот», 
який знаходиться на вул. Красна 4-6. Дівчата отримують середню освіту 
на базі єврейської школи № 144, а після закінчення продовжують навчання 
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в «Бейт-Хана». В дні релігійного свята «Суккот» дівчатка відвідували «Бейт 
Бахур» пансіонат для літніх людей, щоб вітати їх зі святом [34].

Як для дітей, що живуть в пансіонах, так і для всіх єврейських дітей міста 
Дніпра та регіону щорічно проводяться два масштабних літніх оздоровчих 
табори [26].

Мережа єврейських загальноосвітніх шкіл саме в Дніпрі, чи не найбіль-
ша в Україні [17]. Перша єврейська середня школа «Ор Авнер» ім. Леві Іц-
хака Шнеерсона була однією з перших в СНД, і в ній навчалася найбільша 
кількість дітей. Її повна назва –  Дніпропетровська міська спеціалізована 
школа «Ор Авнер» Хабад Любавич імені Леві Іцхака Шнеерсона з погли-
бленим вивченням івриту, історії єврейського народу і єврейських традицій. 
Вона була заснована в 1991 р., коли рішенням міськвиконкому у вересні були 
організовані єврейські класи у середній школі № 58, яка знаходилася на ву-
лиці Пастера. Школа створена завдяки підтримці фонду «Ор Авнер –  Хабад 
Любавич» на чолі з її президентом паном Леві Леваєвим.

1 листопада 1991 р. єврейські класи були перетворені в єврейську шко-
лу № 144. У школі тоді було 216 учнів. В березні 1993 р. Міськвиконкомом 
було прийнято рішення про передачу єврейській школі будівлі інтернату для 
дітей-сиріт, і школа переїхала з вулиці Пастера на вулицю Мініна, де вона 
знаходиться і зараз. Школа розвивається в усіх новітніх напрямках. Так, 
16 лютого 2015 р. проводився майстер-клас з фотографічного мистецтва від 
відомого журналіста, медіаменеджера, популярного викладача і тренера, ве-
дучого телевізійної програми «Алеф» О. Ростовцева [21].

У 2016–2017 н. р. в школі вчиться близько п’ятисот учнів. Директор за-
кладу Е. Л. Краснова. Педагогічних склад 40 вчителів. Кожного півріччя 
в школі робиться рейтинг класів [38]. Поряд із загальноосвітніми предмета-
ми всі учні отримують базові знання з івриту, єврейської історії та традиції, 
культури єврейського народу [49]. 13 вересня 2016 р. в рамках проведення 
«Олімпійського тижня» було оголошено про проведення заходу «Олімпій-
ський стріт-арт». 28 вересня 2016 р. 2-б клас готувався до свята Рош-а-Шана. 
Також у школі створено інформаційно-технологічний центр «ОРТ», завдяки 

якому учні школи мають можливість навчатися інформаційно-комп’ютерних 
технологій і, починаючи з молодших класів, які вивчають всі дисципліни 
з комп’ютерної та аудіовізуальної підтримкою.

Школа забезпечує всіх своїх учнів безкоштовним транспортом у всі райо-
ни міста, кошерним харчуванням і різноманітними позашкільними заходами 
та факультативами. Учні неодноразово були переможцями та призерами ві-
кторин, конкурсів і олімпіад, у тому числі міжнародних: А. Давидова –  3міс-
це в районі з івриту (11клас), Е. Сивалева –  2 місце в місцевому конкурсі 
художньої гімнастики [32]. Учні беруть активну участь у житті єврейської 
громади. У школи більше тисячі випускників. Вони є її гордістю. По за-
кінченні єврейської школи вони мають можливість продовжити навчання 
в престижних вузах України, Ізраїлю, Австрії, Німеччині, США. Найвідомі-
ші випускники закладу Н. Більдер-Літвін, А. Парпаров, О. Титєв [45]. Пози-
тивні відгуки пишуть випускники в газеті «Шабат Шалом» [12]. Інформацію 
про бюджет школи висвітлено на сайті закладу [7].

25 грудня 2016 р. єврейська школа № 144 провела свято з нагоди 25-річ-
ного ювілею. Святкування пройшло в три етапи: 15:00 –  свято в школі для 
всіх бажаючих. Вхід вільний, по завершенню –  трансфер в «Менору». 17:00 –  
«Менора», «Grand Hall» в «Домі Пчолкіна», великий святковий концерт. Вхід 
за безкоштовними запрошеннями. 19:00 –  «Менора», зал «Ballroom», святко-
вий банкет. Вхід за квитками, вартістю 350 гривень [18].

У Дніпрі є також єврейський освітній центр «ОРТ Дніпропетровськ» який 
є частиною найбільшої в світі організації «World ORT», яка спеціалізується 
на наданні послуг у сфері освіти. На сьогоднішній день близько 200 тис. сту-
дентів різних національностей та віросповідань більш ніж з 50 країн (США, 
Ізраїль, Україна, Росія, Великобританія) щорічно проходять навчання в шко-
лах, коледжах, інститутах та навчальних центрах Світового ОРТ.

ОРТ у Дніпрі свою діяльність та відкриття першої медіа лаборато-
рії здійснив 4 грудня 2014 р. Цент тісно співпрацює з єврейською школою 
№ 144. На Церемонії Ханукат а-Байт (єврейського новосілля) директор цен-
тру «ОРТ-Дніпропетровськ» Н. Медведєва запросила директора єврейської 
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громади З. Бреза, директора єврейської школи «Ор Авнер Хабад-Любавич» 
ім. Л. Шнеерсона № 144 О. Краснову, голову інформаційного департаменту 
єврейської громади О. Ростовцева, а також учениць 5-а класу, які виявляли 
особливий інтерес до занять у фото школі ОРТ [48].

Викладачі Центру кожного року підвищують свою кваліфікацію та при-
ймають участь у конкурсах. Так, 11 листопада 2015 р. вчителі інформатики 
та технології Центру ОРТ Дніпровської єврейської школи прийняли участь 
в конкурсі педагогічної майстерності «Сучасний урок» та «Класний керівник 
року». Вчитель технології та інформатики молодших класів О. Г. Гапон от-
римала диплом переможця конкурсу «Сучасний урок». Вчитель інформати-
ки Н. О. Гошкадор стала переможцем міського конкурсу «Класний керівник 
року» [40].

Газета «Шабат Шалом» повідомляла, що для молодшої школи Центру 
(1–4 класи) у 2015 р. були придбані нові конструктори LEGO. В основі про-
грами принципи вивчення деталей простих механізмів, сил рівноваги, рі-
шення завдань шляхом побудови моделей. Хлопцям дуже цікаво: вони вчать-
ся працювати із кресленнями, реалізовувати ідеї. Робочий процес заснований 
на дослідженні, критичному мисленні. Учні постійно виграють конкурсний 
відбір на участь у міжнародних освітніх школах і програмах «Всесвітнього 
ОРТ» [41].

Програма навчання формується з урахуванням сучасних тенденцій у сфе-
рі освіти та з залученням викладачів. В травні 2016 р. відбувся конкурс 
«Лего» в якому прийняли участь діти 7–9 років презентувавши свої витво-
ри [8]. Студенти, на свій розсуд, вибирають ті курси і напрямки, які вважають 
необхідними для вивчення. Тому, загальна кількість лекційних годин зале-
жить від обраних студентом напрямків. Так, 10 грудня 2016 р. стартував курс 
по програмуванню на мові С+ для всіх бажаючих [25].

Про всі аспекти життя сучасного Ізраїлю, в тому числі у розвитку куль-
тури, науково-технічних здобутках, досягненнях системи освіти інформує 
городян Ізраїльський культурний центр. В центрі здійснюється консульська 
консультація. Заклад активно співпрацює з усіма єврейськими організаціями 

Дніпра, Києва, а також з багатьма українськими структурами та ізраїльськими 
центрами міст СНД. Культурний центр (ІКЦ) був відкритий у червні 1992 р. 
по вул. Ю. Савченко. В 2013 р. ІКЦ перебував у «Будинку Спілок». З початку 
2014 р. ІКЦ знаходиться в багатофункціональному центрі «Менора». Дирек-
тор В. Смоткин –  другий секретар посольства держави Ізраїль в Україні, го-
лова представництва ІКЦ в південно-східному регіоні України [23].

Продовжити освіту можна у вищому навчальному міжнародному гума-
нітарно-педагогічному інституті «Бейт-Хана» заснованому у 1995 р. Заклад 
було створено з метою забезпечення системи єврейської освіти в Україні 
педагогічними кадрами. За 18 років діяльності в МГПІ «Бейт-Хана» підго-
товлено понад 700 вихователів і вчителів для єврейських дитячих садків та 
загальноосвітніх шкіл України, країн СНД, Молдови та Балтії. Заклад знахо-
диться по вул. Донецьке шосе 11-б. Директор C. С. Ребецн.

2013 р. в інституті відбулося ліцензування підготовки бакалаврів за спеці-
альностями «Практична психологія», «Економіка підприємства», підготовки 
громадян України до вступу у вищі навчальні заклади [3].

У 2014 р. в інституті було проведено Всеукраїнський науково-практич-
ний семінар для працівників єврейських освітніх закладів на тему «Сучасна 
єврейська школа: традиції, інновації, перспективи». До цієї події був приу-
рочений і перший випуск науково-практичного журналу «Єврейське знан-
ня». У 2014–2015 навчальному році освітня діяльність охопила такі напрями 
і спеціальності, за якими здійснювався випуск фахівців: «Дошкільна освіта», 
«Початкова освіта», «Практична психологія», «Економіка підприємства» [3].

«Бейт-Хана» є єдиним в Україні ВНЗ з єврейським етнонаціональним 
компонентом в освіті, який має державну ліцензію та акредитацію. У най-
ближчій перспективі інституту –  затвердження в Міністерстві освіти і науки 
України нових програм підготовки бакалаврів («Англійська мова та літера-
тура, друга мова– іврит», «Дизайн») та програм рівня M. Ed. (The Masterof 
Education) зі спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» [42].

9–11 грудня 2016 р. в МГПІ «Бейт-Хана» пройшов грандіозний за-
хід –  День відкритих дверей. Студенти і викладачі радо зустрічали гостей:  
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«Ласкаво просимо на Шабатон!» Свято відвідали учні з різних міст: Запо-
ріжжя, Кривого Рогу, Херсона, Одеси, Білої Церкви і Дніпра. Старшокурс-
ниці організували для гостей квест «Що? Де? Коли?». На святі був присутній 
Ш. Камінецький, який розповів про історію створення єврейської громади 
в місті і сказав напутні побажання майбутнім абітурієнтам [14]. За роки ро-
боти «Бейт-Хани» вузом було випущено понад 700 студенток, які працюють 
в 127 єврейських школах і дитячих садках в 67 містах країн СНД, а також 
у країнах далекого зарубіжжя (Європи, Ізраїлю, США, Канади, Австралії).

Поряд з установами для дітей, що дають середню освіту і вищим навчаль-
ним закладом «Бейт-Хана», в Дніпрі існує розвинена структура єврейської 
духовної та неформальної освіти.

При єврейській школі № 144 «Ор Авнер» їм. Л. І. Шнеерсона з літа 1998 р. 
і до сьогодні працює єшива «Нахлас Леві». Директор Б. Єшива. В основному 
тут навчаються майбутні викладачі іудаїзму, вихователі, машгиахи. В єшиві 
також навчаються на сойферов. Тут пишуть і відновлюють сувої Тори, виго-
товляють тфілін і мезузи. Віковий діапазон учнів –  від 17 до 32 років. Крім 
того, з 2015 р. відкрита нова програма для одружених євреїв, і молоді люди 
можуть продовжити навчання і після того, як створять сім’ю [19].

Великий внесок в розвиток культури та освіти єврейської общин робить 
Український інститут вивчення Голокосту «Ткума» («Відродження») Ди-
ректор І. Щупак. «Ткума» реалізує проекти з міжетнічної та міжрелігійної 
толерантності. Найпопулярніші серед них –  «міжрелігійні діалоги» Дніпра 
з представниками різних церков та релігійних конфесій [43].

«Ткума» видає наукові монографії та навчальні посібники, проводить на-
укові конференції та освітні семінари, присвячені історії євреїв України, Го-
локосту, проблемам міжнаціональних відносин. Також інститут «Ткума» за-
прошує всіх бажаючих на дискусії. Так, 23 жовтня 2013 р. відбулась дискусія 
в рамках відкриття засідання українсько-польської комісії експертів з удо-
сконалення змісту підручників історії та географії [15]. 22 січня 2013 р. до 
Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту в «Ткумі» пройшла Міжнародна 
науково-педагогічна конференція «Пам’ять про Голокост». У програмі заходу 

були виступи відомих українських та зарубіжних істориків: проф. Я. Грицак 
(Україна), проф. В. Гриневич (Україна), д-р І. Щупак (Україна), д-р С. Шпа-
гін (Росія), д-р К. Белавски (Польща), д-р А. Шнеєр (Ізраїль), та ін.

23 листопада 2014 р. проводилася конференція «Майбутнє культури 
в Україні», на якій обговорювали загальноукраїнський проект «Культура-2025.  
Платформа для змін» [27].

22–24 червня 2015 р. у Дніпрі проходив міжнародний науково-практич-
ний семінар «Історична пам’ять про Другу світову війну, Голокост та інші 
геноцидні явища». Організований спільними зусиллями Інституту «Ткума» 
та музею «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» у співробіт-
ництві із ДНУ ім. О. Гончара, ЗНУ, Українським католицьким університе-
том та Українським центром досліджень Голодомору. До участі у семінарі 
долучились вчені з багатьох країн світу. На відкритті заходу виступив го-
ловний рабин Дніпра та Дніпропетровської області Ш. Камінецький, другий 
секретар Посольства держави Ізраїль в Україні та директор Центру Культури 
Ізраїлю В. Смоткін [29].

28 жовтня 2015 р. Український інститут вивчення Голокосту «Ткума» та 
Музей «Пам’ять єврейського народу і Голокост в Україні» відвідала чергова 
група російських громадських діячів, журналістів та блогерів. Зустріч відбу-
лася в рамках проекту «Україна своїми очима». На зустрічі обговорювалися 
не лише питання Голокосту, внутрішні справи, але піднімалися проблеми за-
гальнополітичні та державно-важливі.

Інститут видає різноманітні книги та посібники. У 2013 р. було видано 
дві книги «Світові війни ХХ століття та історична пам’ять: збірник науко-
вих праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції» та 
книгу «Торкнутись історії», автор Ю. І. Шаповал [22; 44]. У 2015 р. було на-
друковано збірку фотографій та документів з фондів Музею «Пам’ять єв-
рейського народу та Голокост в Україні» «Нацистський «новий порядок» 
в містах України» [33]. У 2016 р. вийшла монографія Круглова А., Умансько-
го А., Щупака І. «Холокост в Україні: Рейхскомісаріат «Україна», Губерна-
торство «Трансністрія» [39].
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Також Інститут «Ткума» випускає вісник –  тематичний журнал, що 
містить корисну та актуальну інформацію про останні події і публікації, при-
свячені історії Голокосту. Видання містить докладний опис освітніх, громад-
ських, наукових і науково-дослідних програм та заходів Українського інсти-
туту вивчення Голокосту [9].

Науковці «Ткуми» приділяють увагу також мультимедійному видавни-
цтву. У 2013 р. було видано фільм «Пам’ять єврейського народу та Голокост 
в Україні», створений творчим об’єднанням «Алеф». Стрічка розповідає про 
процес створення Музею, робочі наради та семінари, пошук експонатів та 
свідоцтв людей, що вижили, робота наукових співробітників, художників, 
дизайнерів та ін. І, звичайно ж, кульмінація цієї роботи –  урочиста церемонія 
відкриття музею та вдячні відвідувачі [30].

Чималу роль відіграють науково-методичні видання «Ткуми. У 2015 р. 
було видано два навчальних посібника для учнів старших класів: «Євреї 
в Україні: питання історії і релігії з найдавніших часів до Голокосту» та «Го-
локост в Україні: пошуки відповідей на питання історії», авторства І. Щупа-
ка. У книзі згадані важливі історичні події та явища, що позначилися в май-
бутньому на міжнаціональних та міжрелігійних стосунках і місці євреїв 
у цих стосунках. Розглядаючи ключові історичні явища, автор на доступному 
для учнів рівні намагався здійснити їх аналіз, звертаючи увагу на соціаль-
но-психологічні аспекти історичних проблем та їх відлуння в сьогоденні.

При музеї «Ткуми» працює «Недільний клуб» –  це щомісячні заняття по 
найцікавішім і важливим питанням єврейської минувшини в контексті істо-
рії України та всесвітньої історії. Головна мета проекту –  формування уста-
новок толерантної свідомості і підвищення соціокультурної компетентності. 
Засідання проходять у формі інтерактивних лекцій-бесід, «круглих столів», 
бесід-екскурсій, тренінгів та ін., які дозволяють зрозуміти ксенофобії, пере-
думови Голокосту, а також розібратися в причинах релігійних протистоянь. 
Проводять заняття наукові співробітники Інституту «Ткума», історики, філо-
софи, політологи, релігієзнавці з України та інших країн світу. Так, 21 верес-
ня 2014 р. відбулось чергове заняття Недільного університету. В ході заняття 

О. Леонова, керівник наукового відділу Інституту «Ткума», розкрила тему 
«Початок Другої світової війни». Йшлося про початок війни й окупацію За-
хідної Європи нацистською Німеччиною (напад на Польщу, «Дивна війна», 
кампанія на Заході, битва за Англію). У ході заняття проводились паралелі 
з сучасною політичною ситуацією в Україні та світі [31].

20 березня 2016 р. гостем клубу був режисер Борис Мафцир (Ізраїль) –  ав-
тор проекту документальних фільмів про Голокост на території СРСР, про-
дюсер біля 400 документальних фільмів та телевізійних програм. Підсумком 
заходу стала дискусія з теми «Голокост: єврейська пам’ять –  пам’ять про 
євреїв» [20].

Головним напрямком роботи Інституту «Ткума» разом з Дніпровською 
єврейською общиною є розвиток музею «Пам’ять єврейського народу та Го-
локост в Україні» (м. Дніпро), відкриття якого відбулось у жовтні 2012 р. 
у найбільшому в світі багатофункціональному общинному комплексі «Ме-
нора». Центральне місце в Музеї займає зал «Голокост», в якому представ-
лені теми, що викликають велику громадську увагу: нацистський геноцид 
що до євреїв та опір Голокосту; колаборація з гітлерівськими загарбниками 
та українські Праведники народів світу –  рятівники від нацистського гено-
циду. Високохудожні роботи митців та дизайнерів, унікальні експонати, ви-
користання новітньої аудіовізуальної, мультимедійної техніки та технологій, 
авторські освітні програми для відвідувачів музею забезпечують його осо-
бливе місце в Європі [24]

Отже, Дніпровська єврейська община на сучасному етапі продовжує знач-
ну увагу приділяти розвитку освітніх установ. У місті працює ціла структура 
єврейських учбових закладів від дошкільних до вищих навчальних інститу-
цій та наукових установ.
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Розділ 2. Благодійна та волонтерська діяльність єврейської 
общини (2012–2016).

Благодійність, соціальне спрямування в роботі, завжди було і залиша-
ється першочерговим, пріоритетним напрямком Дніпровської єврейської 
громади. Допомогу кожному, хто потребує, піклування про кожну людину, 
особливо про літніх і дітей, є щоденними турботами керівництва єврейської 
громади, її працівників і активістів.

Перший благодійний будинок для літніх людей «Бейт Барух» був побудо-
ваний в 2002 р. завдяки Опікунської Ради Дніпропетровської єврейської об-
щини, ВЕОПУ і Бостонської єврейської громади. Директор М. М. Рувінская. 
Заклад знаходиться на вул. Генерала Захарченко, 10. Триповерхова рекон-
струйована будівля обладнана всім необхідним для комфортного мешкання 
літніх самотніх людей. В будинку «Бейт Барух» на найвищому рівні орга-
нізовано харчування, медичне обслуговування, дозвілля та культурні захо-
ди. Проживання у цьому закладі безкоштовне: не вимагається ні передача 
квартири, ні відрахувань із пенсійних виплат. Громада намагається зробити 
все можливе, щоб врятувати кинутих напризволяще, одиноких людей, які 
пройшли війну і багато зробили для своєї країни. У 2011 р. в центрі було 
відкрито сучасний фітнес зал. Мешканці будинку для літніх людей беруть ак-
тивну участь у житті єврейської громади міста, у всіх святах і заходах. В гос-
ті часто приїжджають учні єврейської школи № 144, студентки педагогічного 
коледжу «Бет Хана», дитячого освітнього центру «Бейт Циндлихт», провідні 
творчі колективи Дніпра [4].

У рамках Благодійного центру «Бейт Барух» організована мережа їдалень 
де літні люди отримують безкоштовне кошерне харчування. Для багатьох 
з них це єдина можливість одержати гарячий обід. Для тих, хто не може са-
мостійно добиратися до громадської благодійні їдальні, організована достав-
ка обідів на колесах прямо до дому. В рамках центру працюють культурні та 
дозвільні програми для літніх людей, проводяться спеціальні заходи, лек-
ції та зустрічі. Велику популярність має хор ветеранів «Бейт Барух». В його 
репертуарі пісні українською, івритом, англійською та російською мовами. 

Виступи хору прикрашають всі свята і великі заходи єврейської громади. 
Для тих, хто потрапив у кризову ситуацію, хто потребує негайної допомоги, 
не передбаченої постійними програмами благодійних організацій, працює 
Фонд екстреної допомоги. Щодня десяткам людей, що знаходяться в крайній 
нужді, яким потрібно дороге лікування і ліки, допомога в ремонті житла, на-
дається негайна фінансова підтримка. Завдяки роботі фонду було врятовано 
життя сотень людей, що зневірилися.

Система єврейської добродійності в Дніпрі постійно удосконалюється, 
проводяться крупні добродійні акції і заходи, направлені на полегшення 
умов життя для десятків тисяч нужденних.

У 2016 р. стартувала нова програма «Хліб і молоко», за підтримки єврей-
ського культурного центру «Соломоніка». Суть програми важливі взаємодія, 
взаєморозуміння та взаємодопомога між молодими і літніми людьми. В газе-
ті «Шабат Шалом» автор статті І. Лазарева повідомляє позитивні відгуки від 
керівника єврейської сімейної служби Н. Гусак, яка в захваті, що ця благодій-
на акція набирає оборотів [5].

У Дніпрі єврейською общиною створена унікальна мережа благодійних 
фондів, реалізуються масштабні спеціальні акції, допомога надається тися-
чам людей. Так, незахищеним верстам населення міста допомагає фонд БФ 
«ОР-АВНЕР». Його очолює президент Л. Леваєв. Основним завданням фон-
ду є всебічна робота в плані освіти, розвитку багатої культурної спадщини 
і традицій єврейського народу [6].

Один з найбільш яскравих лідерів єврейського відродження Дніпра є бла-
годійний фонд «Хесед Менахем». Заклад знаходиться на вул. Шолом-Алей-
хема, 4/26, а очолює фонд В. П. Брез. Діяльність «Хесед Менахем» стоїть 
на «трьох китах»: идишкайт, волонтери, громада. Волонтери –  добровільні 
і безкорисливі помічники в роботі всіх служб і програм «Хеседа», стали не-
замінними і обов’язковими учасниками всіх добрих починань і справ. На до-
помогу літнім людям і тим, хто потребує соціального захисту завжди готовий 
прийти «Хесед». Організація має різноманітні благодійні програми: «Харчу-
вання» (працює їдальня з кошерними продуктами), «Посилки» (передавання 
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кошерної їжі за кордон), «Прокат реабілітаційного обладнання» (якщо стався 
нещасливий випадок).

Також «Хесед Менахем» приймає участь в організаціях благодійних кон-
цертів. 6 травня 2016 р. в залі «Сінай» центру «Менора» відбувся святковий 
концерт присвячений Дню Перемоги. Цей рік не став винятковим. За під-
тримки Дніпровської єврейської громади, благодійного фонду «Хесед Ме-
нахем» фонду «Джойнта», привітали ветеранів Другої світової війни з Днем 
Перемоги. Рада євреїв-ветеранів, за підтримки єврейської громади і «Хеседа 
Менахем», приготувала кожному учаснику бойових дій подарунок: продук-
товий набір з делікатесами. «Ми дуже хотіли щоб вийшло добре сімейне 
свято, –  відзначив голова Ради євреїв-ветеранів С. Флакс –  І справді вийш-
ло. Ми вдячні «Хеседу Менахем» і А. Плескачевському, Дніпропетровській 
єврейській громаді і рабину Ш. Каминецкому, а також всім, хто пожертвував 
кошти, щоб у ветеранів були не тільки каша і концерт, але і щоб кожен, хто 
воював, отримав подарунок, щоб він відчував, що ті, заради кого жертвував 
життям, не забули про нього» [11]. Ветерани були дуже задоволені приві-
танням і вдячні Хеседу, його директору А. Плескачевскому, керівнику клубу 
В. Опаленко, яка підготувала концерт, Дніпровській єврейській громаді.

«З турботою про кожного єврея» –  одне з гасел єврейської громади Дні-
пра. Єврейська община допомагає та не залишає у біді нікого, особлива увага 
і підтримка надається дітям. Наприклад, 28 листопада 2013 р. напередодні 
світлого свята Хануки вихованці пансіону для хлопчиків «Байт леБаним» от-
римали цінні подарунки від магазину «Юдаїка» –  п’ять талитов-катан (тобто 
«малих» талитов, які служать для носіння під одягом) з прикріпленими до 
них ціціт. Слід зазначити, що таліт у всі часи вважався великою цінністю. 
Недарма багато текстів щодо майнових суперечок у Талмуді починаються 
фразою: «Двоє тримаються за таліт…». Зараз середня вартість одного мало-
го таліта (або thales-котн, як його називають на ідиші) наближається до $30, 
так що подарунок від «Юдаїки» мав, крім духовної, ще й значну матеріальну 
складову [47].

Пансіону для хлопчиків «Байт леБаним», єврейська громада 13 лютого 
2014 р. зробила чудовий подарунок –  дванадцять сучасних, комфортабель-
них матраців і музичну Hi-Fi міні-систему з можливістю відтворення DVD. 
Вчитель закладу Г. Шаташвілі розповів в інтерв’ю: «Це чудовий і дуже ко-
рисний подарунок для наших хлопчиків, всі знають, як для формування пра-
вильної постави важливо спати на якісному покритті. Це не тільки питання 
вигоди, це питання здоров’я. А в здоровому тілі, як відомо –  здоровий дух. 
Я хочу висловити глибоку вдячність Г. Крісс, Б. Маркову, Д. Вінницькому, 
Г. Корецькому, а також Л. Рувинскому за цей чудовий подарунок. Нехай бла-
гословить їх всевишній, і подарує їм багато радості від їх нащадків» [35].

Єврейська громада піклується про здоров’я своє нації. Так, з лютого 
2012 р. розпочав роботу Єврейський медичний центр JMC, який знаходиться 
на вул. Генерала Захарченко, 10, 1-й поверх. Директором лікарні є Е. Страх. 
Він надає високо кваліфіковані медичні послуги по всім основним медич-
ним напрямами всім бажаючим, незалежно від національності, але чле-
ни єврейської громади, особливо літні люди, обслуговуються із значними 
знижками. Мешканці будинку «Бейт Барух» повністю безкоштовно про-
ходять всі обстеження і лікування. З 5 жовтня 2012 р. в Медичному центрі 
JMC проводиться обстеження пацієнтів на стаціонарному ультразвуковому 
сканері Aloka SSD-4000 SV (Японія). Це високоінформативний комплекс 
з широким колом можливостей. Апарат дозволяє проводити всі види уль-
тразвукових досліджень гінекологічного, урологічного, проктологічного, 
гастроентерологічного, терапевтичного, педіатричного, та ін. У клініці на 
постійній основі працює висококваліфікований медичний персонал, в тому 
числі два лікаря-терапевта: кандидат медичних наук В. Березовський і лікар 
вищої категорії С. Кононіхін. У JMC можна отримати висококваліфіковану 
консультацію терапевта, педіатра, інших вузьких фахівців, весь спектр ла-
бораторних аналізів, комп’ютерну інструментальну діагностику (ЕКГ, УЗД, 
спірографію). Основою логотипу медичного центру JMC є оливкова гілка, як 
є символ довголіття, здоров’я і відродження життя [28].
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У клініці працює програма «Лікування переломів шийки стегнової кіст-
ки». Координатор –  Е. Страхерелом. Перелом шийки стегнової кістки є го-
ловною причиною смерті і інвалідності літніх людей у всьому світі. Чверть 
пацієнтів помирає в перші два місяці після травми, половина потребує по-
стійної сторонньої допомоги. З десяти тисяч бідних літніх євреїв Дніпра 
щорічно реєструється близько 35 пацієнтів з цим діагнозом. Вартість меди-
каментів значна, і без допомоги з боку громади більшість не могла б доз-
волити собі ефективне лікування. З 2006 р. по 2012 р. у рамках програми 
«Лікування переломів шийки стегнової кістки» проконсультовано понад 150 
пацієнтів, прооперовано понад 50 літніх членів єврейської громади. У грудні 
2012 р. відбулося підписання оновленої, розширеної і доповненої програ-
ми «Лікування переломів шийки стегнової кістки», завдяки якій літні члени 
єврейської громади міста отримали можливість швидкого та ефективного 
лікування з подальшою успішною реабілітацією при отриманні цієї важкої 
травми [37]

Єврейської громада Дніпра швидко реагує на зміни в зовнішньо політич-
ній ситуації в Україні. З 2014 р. розширені були напрямки благодійної діяль-
ності общини. З перших днів агресії Росії проти нашої країни Дніпровська 
єврейська община активно підтримує українську армію і добровольчі фор-
мування, бере участь у волонтерській діяльності, надає всіляку допомогу по-
раненим захисникам Батьківщини. Особливу роль у роботі групи активістів 
грає М. Варшавський, парафіянин синагоги, член групи «Патріот». Незва-
жаючи на ризик, М. Варшавський доставляв зібрані волонтерами та акти-
вістами продукти, засоби особистої гігієни, одяг та інші необхідні речі для 
доблесних захисників країни. Від імені особового складу військових частин 
оперативного командування «Південь» волонтер М. Варшавський отримав 
подяку підписану генерал-лейтенантом Р. Хомчаком. Інший член-волонтер 
єврейської громади О. Фридкіс, отримав подяку, яка була підписана голов-
ним лікарем обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова С. Риженко, за 
надання благодійної допомоги, необхідної для лікування поранених в АТО, 

які знаходились на лікуванні у КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лі-
карня ім. І. І. Мечнікова» [36].

Єврейська община Дніпра активно допомагала сім’ям біженців зі східних 
областей України. Коли з 12 травня до 5 липня 2014 р. тривали бої за місто 
Краматорськ Донецької області кілька єврейських родин знайшли притулок 
в соціальних установах громади. Кореспондент газети «Шабат Шалом» по-
бував в пансіоні для хлопчиків «Байт леБаним», де була поселена сім’я Гол-
диних-Мірошниченко з Краматорська –  бабуся і її онук і онучка, причому 
онука зі своїми двома маленькими дітьми. «Зараз мені 79 років, –  розповіда-
ла Стелла Мойсеївна, –  я є членом «Хеседа» в Краматорську. З кожним днем 
ситуація в нашому місті значно погіршується: постійна бомбування, відсут-
ність води і продуктів харчування, невиплата зарплат, пенсій і соціальних 
допомог. Як ми виїхали? Ми сиділи в бомбосховище, йшов обстріл, і я за-
питала –  ну, що, біжимо? Внучка обняла дітей і сказала –  «так», онук теж 
підтримав, Нас евакуювали завдяки допомозі організацій «Езра» і «Хесед», 
і ми благополучно змогли покинути Краматорськ». Сім’я тимчасово прожи-
вала в будинку пансіону для хлопчиків «Байт леБаним». Тут їм надали всі 
необхідні умови: комфортний побут, кошерне харчування, оточили турботою 
і теплом, як і в будь-якому іншому єврейському домі. Сім’я переселенців від-
верто ділилася думками та емоціями про переїзд у Дніпро: «Ми не очікували, 
що ваше місто і єврейська громада приймуть нас дуже привітно! Нам надали 
все, що потрібно для нормального проживання і навіть більше. Тут дбають 
про наш комфорт, а найголовніше, що тут ми відчуваємо себе в безпеці». 
Пансіон «Байт леБаним» планував також взяти сім’ю з 5 осіб з Луганська 
двох літніх людей, підлітка і двох маленьких дітей і ще одну сім’ю з двох 
осіб з Краматорська [51].

Отже, завдяки постійній турботі Опікунської Ради Дніпровської єврей-
ської громади на сучасному етапі у місті працює розвинена інфраструктура 
благодійних установ, фондів, програм робота яких є стабільною і ефектив-
ною. Благодійна та волонтерська діяльність єврейської общини на початку 
ХХІ ст. співпрацює з різними групами населення і є соціально спрямованою.
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Висновки
На основі виявленого комплексу джерел та літератури, Інтернет ресур-

сів, автор розглянув соціально-культурний розвиток Дніпровської єврей-
ської общини на сучасному етапі (2012–2016 рр.) та прийшов до наступних 
висновків:

1. Розглянувши науково-освітню діяльність єврейської общини у 2012–
2016 рр. можна сказати, що в місті працює розвинута структура етнічних 
освітніх установ від дошкільних до вищих навчальних закладів. Серед них: 
єврейський дитячий садок «Ілана», дитячий освітній центр «Бейт Цинд-
лихт», пансіон для хлопців «Байт леБаним», пансіон для дівчат «Байт леБа-
нот», спеціалізована школа № 144, Міжнародний гуманітарно-педагогічний 
інститут «Бейт-Хана», єврейський освітній центр «ОРТ Дніпропетровськ», 
єшива «Нахлас Лейви», Український інститут вивчення Голокосту «Ткума». 
Крім закладів, що дають сертифіковану за державними стандартами освіту, 
у Дніпрі безліч курсів і структур, що надають послуги неформальної освіти. 
Мережа єврейських загальноосвітніх шкіл саме в Дніпрі, чи не найбільша 
в Україні.

2. Програми навчання у закладах формуються з урахуванням сучасних 
тенденцій у сфері освіти, викладачі підвищують свою кваліфікацію прийма-
ють участь в професійних конкурсах («Сучасний урок» та ін.) В програмах 
єврейських учбових установах передбачено вивчення івриту, Тори, єврей-
ської культури, традицій та звичаїв, свят («Ханука», «Суккот» та ін.)

3. Чималу роль відіграє благодійна та волонтерська діяльність єврейської 
громади на початку ХХІ ст., бо саме завдяки цій роботі спостерігається най-
більше виявлення єврейського націоналізму. «З турботою про кожного єв-
рея» –  гасло на якому ґрунтується вся добродійна робота. У Дніпрі працює 
мережа благодійних організацій: будинок для літніх людей «Бейт Барух», 
пансіонат для хлопчиків «Байт Лебаним», пансіон для дівчаток «Байт леБа-
нот». Організована мережа громадських благодійних їдалень, проводяться 
культурні та дозвільні програми для літніх людей. Реалізуються масштаб-
ні соціальні програми «Хліб і молоко», при підтримці єврейського куль-

турного центру «Соломоніка»; працюють фонди БФ «ОР-АВНЕР», «Хесед 
Менахем», Фонд екстреної допомоги. Відкрився Єврейський медичний 
центр JMC, який заснував програму «Лікування переломів шийки стегнової 
кістки».

4. У зв’язку із складною зовнішньополітичною ситуацією в Україні 
з 2014 р. розширені були напрямки благодійної діяльності єврейської общи-
ни: допомога в лікуванні бійців АТО; доставка продуктів, засобів гігієни та 
ін. на передову бійцям української армії, добровольчим батальйонам; під-
тримка вимушених переселенців зі сходу країни.

5. У розвитку Дніпровської єврейської общини значну роль відіграють 
сучасні громадські діячі, які заснували та розвивають єврейські центри, то-
вариства, навчальні заклади, благодійні фонди. Любавический Ребе, раби 
Менахем-Мендел Шнеерсон піклуючись про євреїв, відправив свого найта-
лановитішого посланника Шмуєля Камінецького до Дніпра, який став духов-
ним лідером общини. Освітня діяльність єврейської громади міста на сучас-
ному етапі також має своїх представників: завідувач дитячого садка «Ілана» 
А. А. Шурпинова; директор дитячого освітнього центру «Бейт Циндлихт». 
Н. М. Козаринська; директор єврейської школи № 144 Е. Л. Краснова; керів-
ник центру «ОРТ-Дніпропетровськ» Н. Медведєва; ректор міжнародного 
гуманітарно-педагогічного навчального інституту «Бейт-Хана» C. С. Ребецн; 
керівник Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» І. Щупак та ін.

Своєю роботою і своїм серцем дали потужний імпульс для реалізації 
численних гуманітарних проектів такі діячі єврейської громади Дніпра як: 
директор благодійного будинку для літніх людей «Бейт Барух М. М. Ру-
вінская директор Культурного центру (ІКЦ) В. Смоткин; президент фонду 
БФ «ОР-АВНЕР» Л. Леваєв; директор благодійного фонду «Хесед Менахем» 
В. П. Брез; члени-волонтери єврейської громади О. Фридкіс, М. Варшав-
ський та ін.

Автор роботи, здійснюючи аналіз історичних умов обґрунтовує, що од-
ним з проявів етнічного розвитку єврейської общини було створення та ді-
яльність національно-культурних, благодійних організацій, які об’єднували 
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людей з метою здійснення різноманітних заходів, спрямованих на сприян-
ня етнічного піднесення. Враховуючи всі випробування, які спіткали євреїв 
протягом століть, розвиток Дніпровської єврейської громади на сучасному 
етапі йде швидкими темпами та досягає свого розквіту. І дана робота є цьому 
підтвердженням.
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Гончар Володимир

Трансформація соціальних практик переселенців 
Закерзоння на теренах Дніпропетровщини 

(на прикладі Томаківського району)

Вступ
Актуальність теми. Сьогодні Україна знаходиться в ситуації військової 

агресії з боку Росії, що спричиняє масове переселення людей з Донецької та 
Луганської областей. Проблема переселення є надзвичайно складною, тра-
гічною для долі жителів східних регіонів, потребує обережного, толерантно-
го і комплексного підходу до її вирішення.

Теперішні події нагадують нам про переселення українців з території 
Польщі у кінці Другої світової війни та повоєнний період, коли сотні тисяч 
українців було виселено зі споконвічних прадідівських земель. У ті часи ак-
ція переселення мала інше історичне тло, передумови і причини, але уроки 
1940-х років потрібно враховувати. Тим більше, що переселення українців 
з території Польщі у 1944–1947 рр. є ще й до цього часу «білою плямою» в іс-
торії нашої держави та однією з болючих сторінок в історії українсько-поль-
ських стосунків другої половини ХХ ст.

Проблема трансформації соціальних практик депортованих жителів За-
керзоння, що розуміється як зміна «стійких систем взаємопов’язаної та вза-
ємно орієнтовної рольової поведінки індивідів, організацій і груп, що мають 
масове поширення і вкорінення у соціокультурних нормах» [1, с. 214], є не-
дослідженою і актуальною сьогодні.

Ступінь розробки проблеми. У радянській історіографії згадана проблема 
практично не отримала належного висвітлення. До 1991 р., до отримання 
Україною незалежності, представник української діаспори М. Трухан опу-
блікував працю «Українці в Польщі після Другої світової війни (1944–1984)», 
у якій оцінює переселення 1944–1946 рр. як депортаційну акцію [2].

Лише з початку 1990-х рр. українські вчені зробили перші істотні кроки 
на шляху об’єктивного висвітлення цієї складної проблеми. Тим більше, що, 
крім відомих державних документів щодо переселення українців [3; 4; 5], 
були оприлюднені засекречені архіви державних органів СРСР [6–9]. Одним 
із перших досліджень, яке ґрунтувалося на нових архівних матеріалах, перш 
за все, відомчого архіву Міністерства внутрішіх справ, стали праці І. Біла-
са, присвячені українсько-польським депортаціям [10; 11]. Глибоко проана-
лізована проблема переселення в працях О. Буцько [12], Г. Щерби [13; 14], 
М. Литвина [15], Ю. Шаповала [16], В. Макарчука [17], В. Кіцака [18], 
І. Ільюшина [19], Ю. Сливки, Л. Зашкільняка [20], Ю. Макара, М. Горно-
го [21, 22], Р. Кабачія [23], Т. Гонтар [24; 25], Т. Пронь [26], І. Цепенди [27], 
С. Шишели [28; 29] та ін.

Дискусійним залишається питання періодизації переселенської акції, як 
в українській, так і в польській історіографії. Зокрема, ці питання вивчали 
польські дослідники Б. Щесняк і З. Шота [27], Р. Дрозд [30], Є. Місило [31], 
К. Керстен [27] та ін.

Проблему соціально-економічних аспектів переселення допомогли до-
слідити документальні праці Інституту українознавства ім. І. Крип’якеви-
ча [6], спільний видавничий проект Служби безпеки України та Міністерства 
внутрішніх справ і адміністрації РП [7], збірники документів, упорядковані 
І. Біласом [10, 11] та В. Сергійчуком [8]. Публікації О. Буцько [12, с. 75–91], 
О. Савчука [32], Г. Щерби [13; 14] розширили розуміння цієї проблеми.

В останні роки з’явилися низка наукових праць щодо дотичних до питан-
ня обміну населенням малодосліджених сторінок довготривалого конфлікту 
та національного визвольного руху на україно-польському пограниччі, на-
приклад, праці В. В’ятровича [33]. Відомий американський історик Т. Снай-
дер у книзі «Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіном» називає етніч-
ними чистками події 1940-х рр. [34, с. 406–438].

Актуальність та недостатня вивченість окреслених проблем зумовили 
вибір теми дослідження: «Трансформація соціальних практик переселен-
ців Закерзоння на теренах Дніпропетровщини (на прикладі Томаківського 
району)».
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Метою даної роботи є реконструювання процесу трансформації соціаль-
них практик переселенців Закерзоння на теренах Дніпропетровщини, зокре-
ма в Томаківському районі. Для досягнення мети необхідно розв’язати такі 
завдання:
1. Зібрати та проаналізувати літературу та джерела по темі дослідження.
2. З’ясувати передумови, причини та вивчити процес депортації українців 

з території Польщі в УРСР у кінці Другої світової війни та повоєнні роки.
3. Розробити анкети для опитування осіб, переселених з Польщі в УРСР 

у 1944–1946 рр., які сьогодні проживають у Томаківському районі Дні-
пропетровської області; зібрати спогади і документи, які свідчать про пе-
реселення українців з Польщі та проаналізувати їх.

4. Вивчити процес встановлення нових соціальних зв’язків переселенців За-
керзоння на теренах Дніпропетровщини.

5. Дослідити побутові зміни та трансформацію моделі поведінки депортова-
них українців.
Об’єктом дослідження визначено переселення українців Закерзоння 

з території Польщі у 1944–1946 рр. Предметом є трансформація соціальних 
практик переселенців Закерзоння на теренах Дніпропетровщини, зокрема 
в Томаківському районі.

З метою виконання визначених завдань були використані такі методи 
дослідження: теоретичні –  порівняльний, узагальнюючий, загально-істо-
ричні методи, як-то історико-генетичний та історико-хронологічний, метод 
класифікації та систематизації набутої інформації; емпіричні –  анкетування, 
інтерв’ювання, бесіда.

Під час даного дослідження опитано десять мешканців Томаківського ра-
йону, переселених із Закерзоння, та зібрано усні спогади очевидців подій 
сорокових років ХХ століття на основі розробленої автором роботи анке-
ти. Вивчено документи Томаківського районного архіву та історико-краєз-
навчого музею. Зібрано документи з сімейних архівів колишніх закерзонців 
(евакуаційні листи, довідки з Державного архіву тощо), які свідчать про пе-

реселення з території Польщі теперішніх жителів Томаківщини. Наративні 
джерела та документи наводяться у додатках роботи.

Розділ 1. Історіографія та джерельна база дослідження
Дослідження теми переселення населення Холмщини, Підляшшя, Над-

сяння та Лемківщини 1944–1946 рр. розпочали українські вчені діаспори. 
Основним завданням цих статей було привернення уваги світової громад-
ськості до питання виселення. У подальших працях розглядалося тяжке ста-
новище українців під час депортації з Польщі [28, с 149].

Мирослав Трухан, який один із перших зробив бібліографічний огляд 
теми виселення, зосередив увагу на насильницькому переселенні українців 
з Польщі [2]. Про акції загонів УПА, спрямовані на припинення примусо-
вого переселення українців з території Польщі, писав у своїй праці Євген 
Пастернак [35].

Після отримання незалежності в Україні на якісно новому рівні почали 
проводитися дослідження теми трансферу населення. Наприклад, І. Красов-
ський та Д. Солинка описали суспільно-культурне життя переселенців на 
території УРСР і Польщі та висловили думку, що основною причиною пе-
реїзду населення став терор стосовно осіб, які підлягали переселенню [36].

Про переселення населення як складову політичних репресій говорив 
І. Білас у двохтомній праці «Репресивно-каральна система в Україні. 1917–
1953», яка присвячена правовому аналізу Угоди від 9 вересня 1944 р. та має 
підбірку документів, що підтверджують погляд автора [10; 11].

О. Буцько в монографії про переселенські процеси в Україні та Польщі 
1944–1946 рр. дослідила міжнародно-правові підстави проведення евакуації, 
її масштаби, напрямки руху груп переселенців, проаналізувала матеріаль-
но-побутові умови проживання переселенців на сході України [12].

В. Сергійчук на основі численних документів і матеріалів, що публіку-
валися вперше, висвітлив процес освоєння українцями привісленських те-
риторій з часів Київської Русі, національно-визвольний рух за незалежність 
України, пробудження національної свідомості жителів Закерзоння [8].
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У праці І. Цепенди «Українсько-польські відносини 40–50-х років 
ХХ століття: етнополітичний аналіз» викладено результати етнополітоло-
гічного дослідження українсько-польських відносин у 40–50-х рр. ХХ ст., 
показано політику комуністичних урядів СРСР і Польщі щодо українського 
та польського населення, а також механізми вирішення міжетнічного проти-
стояння. Автор обґрунтував періодизацію репатріаційно-депортаційних ак-
цій, розкрив їх правову базу в контексті радянських геополітичних інтересів 
післявоєнного устрою Європи, проаналізував вплив депортаційних акцій на 
духовну й етноконфесійну ситуацію в українській і польській громадах, на 
загострення українсько-польських взаємин [37]. Цікавою є стаття І. Цепенди 
«Історіографія проблеми українсько-польського переселення 1944–1946 ро-
ків», у якій автор узагальнив наукові праці з проблеми переселення, звернув-
ши особливу увагу на дискусійні проблеми періодизації, понятійного апара-
ту та окремих етапів переселення [27, с. 292–296].

Т. Пронь вивчала міждержавне переміщення етнічного населення укра-
їнсько-польського прикордоння [26, с. 57–62], акцентуючи увагу на «виму-
шеному переселенні» і господарсько-побутовому влаштуванні українців 
з Польщі в Україні у 1944–1946 рр. [38, с. 132–136].

В. Кіцак у своїй дисертації дослідив суспільно-політичні причини про-
ведення переселення, соціально-психологічну адаптацію, забезпечення 
житлом і землею прибулих закерзонців [18; 39]. О. Савчук проаналізував 
особливості етнополітичних процесів на Холмщині й Підляшші наприкінці 
Другої світової війни і в перші повоєнні роки, а також депортаційну політику 
тоталітарних режимів Польщі та СРСР, спрямовану на радикальне розв’язан-
ня національного питання українсько-польського пограниччя [32].

У статтях Т. Гонтар розглядаються наукові оцінки депортацій українців 
з Польщі до УРСР та міжнаціонального конфлікту, що їх супроводжував, 
в українській та польській історичній літературі [24; 25]. Вчена спостерігає 
тенденцію до їх зближення, не дивлячись на етноцентризм. «Заглиблення 
у повсякденне життя переселенців допомагає зрозуміти драматизм їх ста-
новища, що на довгі десятиліття обернулось оцінкою переселення як траге-

дії. Цікаво, що джерелами такого дослідження можуть слугувати не тільки 
спогади, але й офіційні документи, зокрема, звіти працівників державних 
органів», –  вважає науковець [40, с. 52].

У львівському осередку вивчення проблематики переселення побачили 
світ три томи збірників «Депортації. Західні землі України кінця 30-х –  по-
чатку 1950-х років» під редакцією Ю. Сливки. Вони охоплюють докумен-
ти щодо причин та передумов трансферу між Польщею і Україною, пере-
бігу акції в Польщі та адаптації переселенців в УРСР, спогади українців 
з Польщі [41].

Збірки матеріалів «Україна-Польща: історична спадщина і суспільна 
свідомість», присвячені депортаціям 1944–1951 рр., висвітлюють хід та на-
слідки депортацій українців і поляків у 1944–1946 рр. [20; 26]. Підсумком 
міжнародної наукової конференції «Депортації українців і поляків: кінець 
1939 –  початок 50-х років» (1997 р.) була публікація збірника, в якому знайш-
ли місце ґрунтовні дослідження І. Біласа, І. Ільюшина, Г. Мотики, Ю. Слив-
ки та ін. щодо примусового переселення та спроб українсько-польського по-
розуміння у 1945–1947 рр. [42].

Конференції, семінари та збірники наукових доробок стали традицій-
ними в новітній українській та польській історіографії, зокрема семінари 
«Україна-Польща: важкі питання», які дозволили розвивати проблематику 
депортацій і обміну населенням, знаходити порозуміння в об’єктивному ви-
світленні подій та налагодженні подальших відносин [19].

В архівах України та Польщі міститься чимало унікальної інформації, 
особливо в архівах спецслужб, яка є дуже важливою для розкриття теми 
трансферу населення [7, с. 34]. На цю тему є чимало публікацій, при цьому 
важлива роль належить збірникам архівних документів.

У 2000 р. вийшов другий том збірника документів «Польща та Україна 
у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів 
спеціальних служб», присвячений трансферу українців та поляків у 1944–
1946 рр. Збірник включає в себе 191 документ. У вступній частині прове-
дено огляд публікацій з питання переселень, показано роль спецслужб в їх  
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організації та забезпеченні. Автори дійшли висновку, що польськими та 
українськими дослідниками вже створено солідний історіографічний доро-
бок з переселенської тематики [7, с. 34].

Оригінальною є книга В. В’ятровича «Друга польсько-українська війна. 
1942–1947», написана на основі унікальних матеріалів українського підпілля 
та досліджень, дозволяє зрозуміти перебіг подій у 1942–1947 рр. з іншого 
ракурсу. Йдеться про українсько-польські конфлікти, спроби переговорів 
та налагодження співпраці між українським та польським підпіллям, полі-
тичну ситуацію в Західній Україні, на тлі якої розвивалась трагедія поляків 
і українців [33].

Ґрунтовним є видання «Від депортації до депортації. Суспільно-полі-
тичне життя холмсько-підляських українців (1915–1947). Дослідження. 
Спогади. Документи», підготовлена Ю. Макаром, М. Горним, В. Макаром, 
А. Салюком [21].

Польські дослідники не менш активно накопичували й аналізували дже-
рельну базу вивчення т.зв. важкої українсько-польської історії. Наприклад, 
М. Сивіцький наголошував, що захисником українського населення була 
УПА. Автор констатує, що організатором трансферу був польський уряд та 
прокомуністична польська влада [28].

Є. Місило видав збірник документів Війська Польського, УПА, пере-
селенських комісій під назвою «Репатріація чи депортація. Переселення 
українців з Польщі до УРСР», в якому автор спростовує «добровільність» 
переселення, вказує на жорстокі методи реалізації цієї акції, описує етапи 
депортації українського населення з території Польщі в Україну [31].

Г. Мотика і В. Внук охарактеризували відносини УПА та АК і висло-
вили думку, що співпраця між ними відбувалася на локальному рівні [28]. 
Андрій Леон Сова висвітлив причини, перебіг трансферу населення та по-
казав взаємовідносини поляків та українців [28]. Христина Керстен наголо-
шує на добровільності українсько-польського трансферу населення, а про-
явлений примус визначає як суб’єктивне сприйняття трансферу самими 
переселенцями [27].

Слід виділити низку публікацій, присвячених впливові польсько-україн-
ського конфлікту на Закерзонні на виселення українців із Польщі. Це –  статті 
Р. Дрозда та Ю. Макара у збірнику «Волинь і Холмщина. 1938–1947» [30] 
та ін.

Цікавими є результати соціологічних досліджень, проведених Г. Щербою 
серед репатріантів, які ще раз підтверджують глибоку образу і психологічну 
травму, заподіяну їм у воєнні та повоєннні роки [13].

Крім архівних і документальних матеріалів, наукових праць з проблеми 
виселення українців, існує ряд публіцистичних видань, які спрямовані на пі-
знання історичної правди про депортацію та визнання прав репресованих за 
особами, що втратили батьківщину за лінією Керзона (наприклад, польські 
газети «Наше слово», «Вісник Закерзоння», українські –  «Голос України», 
«День», «ПіК», «Дзеркало тижня» та ін.), що дозволило Р. Кабачію на основі 
статей історичного та джерелознавчого характеру в авторстві професійних 
істориків, журналістів, а також вихідців із середовища депортованих з Поль-
щі лемків, холмщаків, бойків та підляшуків здійснити наукову розвідку за 
темою: «Проблема переселення українців з Польщі до УРСР в 1944–1946 та 
1951 роках у сучасній публіцистиці» [43].

За результатами дослідження, проведеного автором даної роботи, зібрано 
документи з сімейних архівів, що підтверджують факти «евакуації» людей 
з території Польщі, записано наративні джерела, які потребують додаткової 
уваги, враховуючи специфіку усних свідчень та особливості людської пам’я-
ті. Крім того, досліджено матеріали районного архіву та музею.

Отже, приходимо до висновку, що в даний час у науковому обігу є чимало 
змістовних праць і опублікованих документів з проблеми виселення укра-
їнського населення з території Польщі у 1944–1946 рр. Думки українських, 
польських авторів та науковців інших країн часто різняться, але кожна з них 
має своє підґрунтя, інколи залежне від національних чи політичних уподо-
бань автора, інколи обмежене колом використаних документів або й задані-
стю мети чи обраною системою наукових координат.
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Проблема депортації українців у вивчених нами наукових дослідженнях 
не розглядалася в ракурсі трансформації соціальних практик переселенців. 
Лише Т. Гонтар у статті «Депортація українців з Польщі в історичній свідо-
мості суспільства» [40, с. 54] торкається феномену історичної свідомості, що 
включає як побутовий, так і науковий рівні.

Розділ 2. Депортація українців з території Польщі 
в 1944–1946 роках

Під акцію переселення українців з Польщі до УРСР в 1944–1945 рр. була 
підведена правова база, яка повинна була засвідчити законність акції та до-
бровільність переселення. В серпні 1944 р. велися переговори між ПКНВ та 
урядом Української РСР, які завершилися 9 вересня 1944 р. підписанням уго-
ди «Про евакуацію українського населення з території Польщі і польських 
громадян з території УРСР». Текст угоди не був офіційно опублікований. 
Про її зміст стало широко відомо із прийнятої Радою Міністрів УРСР осо-
бливої інструкції, датованої 21 вересня 1944 р.

Інструкція проголошувала, що евакуації підлягають громадяни україн-
ської, білоруської, російської і русинської національностей, що проживають 
в Польщі та які «забажають переселитися з Польщі на Україну» [10, с. 197–
198]. Сама евакуація повинна була розпочатися 15 жовтня 1944 р. і тривати 
до 1 лютого 1945 р. [44, с. 86].

Другим міждержавним правовим актом, який визначав умови пересе-
лення, була угода, укладена 6 липня 1945 р. між урядом СРСР і Тимчасо-
вим урядом національної єдності Польської республіки під назвою «Про 
право виходу із радянського громадянства осіб польської національності, 
що проживають в СРСР і про право виходу з польського громадянства осіб 
російської, української, білоруської та литовської національностей, котрі 
проживають на території Польщі». Цікавим є той факт, що від початку акції 
переселення (жовтень 1944 р.) до моменту опублікування угоди про зміну 
громадянства (липень 1945 р.) минуло майже дев’ять місяців. Отже, пересе-
лення здійснювалося без попереднього надання громадянства, що свідчило 

про поспішність акції та аж ніяк не цивілізований спосіб переселення і його 
добровільний характер [45, с. 20–21].

О. Савчук стверджує: «Справу східних кордонів Польщі вже було вирі-
шено, в основному, на Тегеранській конференції голів урядів СРСР, США та 
Великої Британії 1943 р. На Ялтинській конференції (4–11 лютого 1945 р.) 
польське питання було сформульовано окремим розділом, де говорилось, що 
східні кордони Польщі повинні проходити вздовж лінії Керзона з незначни-
ми відхиленнями на користь Польщі» [32, с. 9].

Фактичне визначення польсько-радянського державного кордону було 
закріплено 27 липня 1944 р. в таємній угоді між урядом СРСР і ПКНВ та 
в новому договорі між Польщею і СРСР 16 серпня 1945 р. У результаті фор-
мування нових державних кордонів між Радянським Союзом і Польщею 
українці Холмщини та Підляшшя опинилися за лінією Керзона [32, с. 9].

Й. Сталін на Потсдамській конференції влітку 1945 р. відкрито прого-
лосив, що «Польща стане державою без національних меншин» [14, с. 1], 
переслідуючи декілька цілей: переселяючи поляків за кордон, він усував не-
бажану опозицію, якою була польська національна меншина, а переселяючи 
українців з Польщі до УРСР, усував компактно розселену, національно свідо-
му групу українців, котрі проживали поблизу кордонів СРСР.

Реалізацію переселенської політики українського й польського населен-
ня було розпочато зі створення апарату для переселення. Районні представ-
ництва розпочали організовувати в жовтні 1944 р. Перший ешелон з пере-
селенцями відправили зі станції Володимир-Волинський до Ново-Хортиці 
Запорізької області.

Офіційні документи тих років засвідчують, що прискорене переселення 
українців та поляків було в інтересах радянського уряду і ПКНВ для якнайш-
видшого закріплення статусу визначених і узгоджених радянсько-польського 
й німецько-польського кордонів. Проте переселенська акція не отримала очі-
куваного владою розмаху й позитивного суспільного резонансу.

Виселення/депортації стали потужним втручанням обох влад у сві-
домість і поведінку людей. Перемістивши великі групи людей на іншу  
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територію, організатори депортацій намагалися вирвати їх з «рідного» етно-
соціального середовища і звести до мінімуму їхній вплив на соціум. Такими 
діями польська влада прагнула не допустити консолідації західних українців 
у єдину національно-політичну силу [32, с. 10].

Вчені виділяють від двох до чотирьох етапів переселення. «Закінчення 
переселенської акції передбачалося на 1 лютого 1945 року, що вже проте не-
забаром виявилося нездійсненним завданням» [2, с. 9]. Мала кількість до-
бровольців, а також сувора зима 1944–1945 рр. спричинили призупинення 
переселенської акції і започаткували систематичне продовження строку її за-
кінчення: перший раз до 1 травня, вдруге –  до листопада 1945 р., втретє –  до 
31 грудня 1945 р., вчетверте –  до 15 червня 1946 р.

Перших поселенців скерували до Волинської та Рівненської областей, 
а також на південь (Запорізька, Херсонська, Одеська і Дніпропетровська об-
ласті), де відновлені колгоспи чекали нових робочих рук. Наприкінці 1944 –  
на початку 1945 рр. список «бажаючих» виїхати в УРСР збільшився за ра-
хунок агітаційно-пропагандистської роботи польських і радянських органів 
влади [32, с. 10–11].

Проти українців єдиним фронтом виступили всі сили, які були зацікавлені 
в повному і якнайшвидшому завершенні депортаційних процесів. Особливо 
це стосувалося спільних дій польської державної влади та різних підпільних 
збройних формувань [41, с. 20]. За далеко неповними даними у Закерзонні 
було повністю або частково спалено 80 сел, замордовано понад 2 тисячі осіб, 
знищено та пограбовано тисячі господарств, велику кількість худоби, сіль-
ськогосподарського реманенту.

Хід депортації залишався повільним, і це зовсім не відповідало планам як 
польської, так і радянської сторін. Тому у серпні 1945 р. було ухвалено: ввес-
ти три дивізії піхоти ВП, повністю змінити місцеву адміністрацію з україн-
ської на польську, з усіх господарств, що не виїздили, зняти податки за цей 
та попередні роки, спрямувати по одному батальйону військ НКВС у кожен 
повіт [41, с. 20].

Захисником українського населення перед насильницьким виселенням 
стали загони УПА. Початково УПА не протидіяла йому, однак, коли восени 
1945 р. переселенська акція набрала характеру примусової депортації, упівці 
почали активно протидіяти виселенню українців [45, с. 22–23].

Українське населення знаходилося у безвихідній ситуації, бо виїзд і не-
виїзд загрожував смертю. Польське військо нерідко вбивало за те, що лю-
дина не бажала підписувати декларацію про виїзд. З іншого боку, Служба 
безпеки УПА могла вбити як зрадника за оголошення на виїзд або зміну 
віросповідання.

Відкритий конфлікт українців із владою нерідко знаходив співчуття серед 
місцевого польського населення. Зафіксовано чимало випадків, коли у кри-
тичний час поляки допомагали місцевим сусідам українцям і навпаки. Мали 
місце випадки, коли уникнути виїзду українцям допомагали представники 
місцевої влади [32, с. 11].

Загалом під час депортації вивезли близько 482 тисяч українців [18, с. 11].
«Невдалі спроби поновити виселення до УРСР спричинилися до того, 

що у військових колах почала переважати концепція примусового виселення 
українського населення у інші регіони Польщі. ЇЇ реалізували 1947 р. у рам-
ках Акції «Вісла»» [31, с. 24].

Для написання науково-дослідницької роботи було проведено опитуван-
ня жителів Томаківського району, очевидців і учасників подій 1944–1946 рр., 
під час яких сотні тисяч українців і поляків були виселені з прадідівських 
земель і кинуті в прірву післявоєнних років трагедій, голоду, розірваних ро-
динних зв’язків і страху. Також зібрано і досліджено документи з сімейних 
архівів.

За словами опитуваних, на території Томаківського району залишилась 
сьогодні невелика кількість переселених з території Польщі у воєнні та по-
воєнні роки. Спочатку вони були переселені у Тернопільську і Запорізьку 
області. У Дніпропетровську область потрапили внаслідок так званих «вер-
бовок» чи «оргнаборів», які відбувались у 1950-х рр.
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Серед них і моя двоюрідна бабуся Жолнірчук (Філіпчук) Олена Євгені-
ївна, 1937 року народження. За її свідченнями та на підставі евакуаційного 
листа і довідки, виданої Державним архівом Львівської області, їхня сім’я 
проживала у селі Крупе Красноставського повіту Люблінського воєводства 
у Польщі. Моя прабабуся Філіпчук (дівоче прізвище Антонюк) Степанида 
Олександрівна, 1909 р. народження, і мій прадід Філіпчук Євген Григорович, 
1911 р. народження (хоча в Польщі вони були Піліпчуками), побудували бу-
динок, мали на той час двох дітей 1934 і 1937 р. народження. Старшою із ді-
тей була моя бабуся Раїса Євгеніївна Присташ (Філіпчук). Сім’я мала землю 
3,3 гектара, з них орної 3,0 гектара, підсобні приміщення, господарство, що 
складалося з коней, корів, курей, гусей. Вартість залишеного майна станови-
ла сім тисяч п’ятдесят сім карбованців.

У селі Крупе жили і українці, і поляки. Зі спогадів моїх рідних відомо, 
що українське населення почало страждати від нападів поляків, польських 
жовнірів. Українські церкви знищували, палили. На ніч українці вимушені 
були ховатися в «схрони», викопані ями під стодолою. У книзі В. Сергійчука 
«Трагедія українців Польщі» цей факт підтверджується словами одного із 
жителів цього села Михайла Марчука, який, виїжджаючи до України, сказав: 
«Накінець, вперше за кілька років ми виспимося» [8, с. 136].

Навіть на початку процес переселення був примусовим. Зі слів Жолнірчук 
Олени Євгеніївни: «Так як батько пішов на войну совєцьку… у сорок друго-
му чи третьому, …тоді солдаток вивозили із Польщі. Первий раз приїхали, 
то мати ж не схотіла. Воєнні приїжджали машиною. Не схотіла. Другий раз 
приїхали машиною, хочете-не хочете, шо вхватили, шо не вхватили, погру-
зили –  і на вокзал. І на вокзалі ми там ще були суток двоє чи троє, навєрно, 
сиділи\… Вони тоді давали на збор, як первий раз, а другий раз заскочили 
і всіх підряд. Ну, ніхто ж не розпаковувався, бо знали всі, шо вивезуть. Шо 
впакували, …одежу тільки. Документи, одежа».

Інші учасники опитування були виселені з території Польщі у 1946 р. Це 
жителі села Висоцко Ярославського повіту Жешівського воєводства і села 
Ропки Горлицького повіту Краківського воєводства. Вони були селянами, які 

займалися вирощуванням, в основному, пшениці, «хліба», як вони кажуть, 
садівництвом, тваринництвом, молочарством, частина, між іншим, або три-
мали шинок, або займалися торгівлею, або служили в церкві. Сім’я Путрі 
Марії Дмитрівни, наприклад, володіла шістнадцятьма гектарами землі. 
Дзябко Катерина Василівна мала у спадок гектар лісу.

Коли прийшла звістка про виселення, люди були надзвичайно стривожені 
і налякані. Моя прабабуся Філіпчук (дівоче прізвище –  Антонюк) Степанида 
Олександрівна під час депортації втратила тата і маму –  за її свідченнями, 
вони померли у вагоні.

Ольга Михайлівна Сарана (Дзябко) згадує ті страшні дні виселення 
з рідної землі, що обидві сторони, і українська, і польська, потерпали від 
переселенських акцій. У Копиченському районі Тернопільської області, 
куди були переселені жителі села Висоцко, їх поселили у хату виселених 
поляків. Господар цього будинку не витримав виселення: «Не міг перенести 
і повісився».

Таким чином, можна зробити наступні висновки:
1. Депортації українців з території Польщі в кінці Другої світової війни та 

у повоєнний час стали лише побічним ефектом складної геополітичної гри 
найбільших світових держав.

2. Переселення здійснювалося без попереднього надання громадянства, 
що свідчило про поспішність акції та аж ніяк не цивілізований спосіб пере-
селення і його добровільний характер.

3. Радянський Союз під керівництвом Й. Сталіна мав на увазі декілька 
цілей переселення: переселяючи поляків з СРСР за кордон, він усував неба-
жану опозицію, якою була польська національна меншина, а переселяючи 
українців з Польщі до УРСР, усував компактно розселену, національно сві-
дому групу українців, які проживали поблизу кордонів СРСР.

4. З Надсяння, Лемківщини, Холмщини і Підляшшя депортували корінне 
українське населення не через воєнні, а через етнополітичні мотиви, зни-
щуючи українську етнічну територію. Виселення/депортації стали потуж-
ним втручанням обох влад у свідомість і поведінку людей. Організатори  



255254

депортацій намагалися вирвати їх з «рідного» етносоціального середовища 
і звести до мінімуму їхній вплив на соціум. В пам’яті дорослого населення 
краю добре закарбувалися складні й суперечливі українсько-польські відно-
сини міжвоєнного часу, дискримінаційні заходи тогочасної влади щодо укра-
їнської освіти та культури, політичних і кооперативних структур. Такими 
діями польська влада прагнула не допустити консолідації західних українців 
у єдину національно-політичну силу [32, c. 10].

Розділ 3. Встановлення нових соціальних зв’язків переселенців 
Закерзоння на теренах Дніпропетровщини

Унаслідок депортацій 1944–1946 рр. з Польщі переселенці-українці по-
стали перед проблемою соціальної адаптації в радянському суспільстві. До-
сить тривалою та незавершеною залишалася їхня соціально-психологічна 
адаптація в незвичній для них тоталітарній системі, де зневажалися приват-
на власність, релігійні погляди, рідна мова, національно-культурні традиції 
та звичаї.

Закерзонцям на новому місці проживання потрібно було налагоджувати 
зв’язки з керівництвом колоспів, підприємств, новими односельчанами, сусі-
дами, колегами по роботі, встановлювати відносини з сільською радою, шко-
лою та іншими установами при необхідності. Тобто трансформувати соці-
альні практики, які застосовувалися ними на батьківщині, в Польщі, на нові 
соціальні практики у новому суспільному середовищі в УРСР.

Зазначимо, що соціальними практиками зазвичай вважають загально-
прийняті форми діяльності, що склалися у житті людей, форми поведінки; 
сукупний досвід людства [1, с. 32]. А трансформація –  це зміна, перетворен-
ня виду, форми, істотних властивостей і т. ін. чого-небудь.

Однією з перших ознак, що викликала труднощі в адаптації, відразу ж 
вказувала на «чужинця», і потребувала трансформації соціальних практик, 
була мова, яка хоч і була українською, але мала відмінності від говірки, якою 
розмовляли місцеві жителі, особливо на сході та півдні України. А представ-
ники офіційної влади здебільшого вживали російську.

Другою проблемою у встановленні нових соціальних зв’язків пересе-
ленців була релігія, культура, самобутні народні традиції, звичаї та обряди. 
У Польщі невід’ємною частиною життя була церква, традиції, пов’язані 
з вірою в Бога. В Україні ж вони зіткнулися з атеїзмом, який пропагува-
ла держава, відсутністю церкви, ворожим ставленням до віруючих людей, 
висміюванням їхнього способу життя. Наприклад, у нашому селищі Тома-
ківка Дніпропетровської області церква була знищена ще в 1930-х рр., а нова 
побудована лише в 1990-х рр., коли пройшло півстоліття з часу депортації 
і переважна більшість переселених померла.

Дослідження з питань виселення українців з Польщі свідчать, що взаємо-
відносини між керівниками колективних господарств, місцевим населенням 
і переселенцями складалися по-різному. Це залежало від людських якостей 
особистості та компетентності керівників. Серед голів колгоспів були такі, 
які виконували вказівки зверху щодо теплого прийому евакуйованих лише 
для того, щоб у звітності мати великий відсоток прийнятих до колгоспів но-
вих членів та швидше усуспільнити їх майно. Але були й такі, які щиро нама-
галися якомога краще прийняти їх, допомогти на перших порах і закріпити 
у своїх колгоспах.

Уважне ставлення до них сприяло прояву найкращих людських якостей. 
На всю Україну прославили Запорізьку область переселенці, які внесли свої 
заощадження в фонд Червоної Армії для придбання нового літака [38, с. 102].

Та були і негативні приклади, які описує дослідник Савчук О.: «Крім важ-
ких умов проживання, переселенці наштовхнулися на бездушність та погор-
ду багатьох керівників колгоспів та сільрад, як правило членів КП(б)У. Про-
сті люди, мешканці сіл УРСР, хоч і розуміли трагізм ситуації депортованих, 
все ж певний час сприймали їх як сторонніх.

Позбавлені елементарних умов до життя, депортовані часто існували як 
чужий елемент у середовищі місцевих українців» [32, с. 14–15].

Депортованим потрібно було якось жити на новому місці, годува-
ти свої сім’ї. У ті тяжкі часи голоду, післявоєнної розрухи бідніші із них 
та їхні діти були вимушені «ходити по наймах», як говорила бабуся автора  
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Присташ Р. Є., навіть жебракувати (за словами Бондаренко Л. Н.), адже опла-
та за роботу в колгоспі була мізерною.

Сарана О. М. згадує: «Така була обстановка, шо ні їсти, ну ні нічого нема, 
ні одежі, ну нічого абсолютно нема і оце як хочеш, так і живи. Мама часто 
їздили десь помагать, шось робить, ото привезуть піввідра картошки, єсть… 
А тоді вже як стало тепло, ми, значить, так: я дрова готовлю, а тоді вже нада 
було пасти коров, я найнялась до одних за півлітри –  бутилку молока давали 
в день за те, шо я пасла. А тоді хотіли ж мені, шоб іще я одну… А мама ка-
жуть: «Хай Степан іде». А Степанові було, як він з сорок второго, а це було 
в сорок шестом году літом, це йому (…) чотири годи. І він ту корову за бутил-
ку молока тягав (на вірьовці, на межі між полями). Ну, мені хоть кой-коли, 
хоть отакий кусочок хліба давали, рідко, ну давали. То оце я переломлю той 
кусочок пополам із Стьопою…».

Вони постійно знаходилися в стані приниження, меншовартості 
і пригнічення.

Шлюбні відносини, які укладалися дітьми депортованих з Польщі укра-
їнців, були з представниками переселенських мас, або вихідцями з Західної 
України, або місцевими жителями, переважно бідняками.

Серед опитаних нами польських українців, а особливо їх сучасних на-
щадків, які проживають у Томаківському районі Дніпропетровської області, 
сьогодні спостерігається відповідальне і серйозне відношення до здобуття 
освіти. Адже евакуйовані з Польщі діти та молодь через жахіття війни, голо-
ду, бідності та евакуацію не мали можливості повноцінно навчатися в школі, 
що відобразилося на їхній подальшій долі, кар’єрі.

Для нас, сьогоднішніх школярів, не зовсім зрозуміло, як можна не мати 
елементарного, наприклад, одягу чи взуття, нехай найдешевшого чи найпро-
стішого, і не мати змоги через це ходити до школи. Спогади Ольги Михай-
лівни Сарани (Дзябко) вражають: «Начинала я вчиться в Хоросткові, вєрнєє, 
в Польщі ходила, тоді в Хоросткові (Тернопільська область) опять з первого 
класу начинала, а тоді не було у чому ходить –  бросила. А весною опять. 
А … нам так одежу шили… все тоді було вафельне, полотєнєчне, воно саме 

було дешеве, 50 копійок метр. І оце в нас були і плаття, і жакети пошиті з ва-
фельного, того полотєнєчного, все пошите з вафельного. А шоб не було біле, 
заварювали бузину. І в ту бузину вкинуть. Воно такими п’ятнами бралось 
(…) –  де біле, де синє, де чорне».

Її сестра Ляшенко (Дзябко) Ганна Михайлівна згадує про навчання в шко-
лі: «А в школу ходила в ботинках… з Веселої Долини я ходила в Сергіїв-
ську школу. Ботінки отак: одне зняло, друге наділо. І … 42-й размєр, оті ки-
рзяки…, старі, старі, яких нема зараз. Отак ми ходили,…ноги обмотані,…з 
Веселої Долини в Сергіївку,… пішки ходили».

Для перетворення жителів чужої країни у слухняних і вдячних радян-
ських громадян було передбачено ряд заходів не тільки матеріального харак-
теру (наділення майном, житлом та ін.), а й духовного, ідеологічного плану. 
Агітаційна робота партійними органами мала б проводитись на належному 
рівні. Система освіти в СРСР ще з тридцятих років була заідеологізована 
до краю, а тому теж могла бути використана для впливу на депортованих. 
Крім свого прямого завдання, навчальні заклади в СРСР завжди були рупо-
ром державної ідеології, тому турбота про освіту закерзонців була не зовсім 
безкорислива: випускники шкіл мали стати активними будівниками нового 
ладу. Багато переселенців були неписьменними, тож постанова РНК УРСР 
і ЦК КП(б)У № 1620–118 зобов’язувала від 3 до 15 жовтня 1945 р. провести 
перепис дітей для охоплення їх навчанням. До 1 листопада цього ж року міс-
цеві органи влади були зобов’язані зробити перепис неписьменного доросло-
го населення і запровадити його освіту; додатково видати для переселенців 
410000 шкільних підручників; ввести в дію курси трактористів, бригадирів, 
ветфельдшерів, садівників та бджолярів. Проте з цілого ряду причин ідео-
логічна частина постанови ще надовго залишалась декларацією [39, с. 120–
121]. Та й яке могло бути навчання, якщо дітям часто не було що їсти, де 
жити, у що вдягнутись.

Не кращий був стан справ і з освітою дорослих. Дорослого неграмотного 
населення у Дніпропетровській області на облік було взято 960 чоловік, а на-
вчалось 669, у Запорізькій області з 800 чоловік навчалось 575.
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Саме завдання про охоплення всіх неграмотних закерзонців та їх дітей 
навчанням було нереальним. Тобто різка нестача педагогічних працівників 
відчувалась і для місцевого населення. Тому й не дивно, що діти депортова-
них могли по кілька років не вчитися. Здобуття повної середньої освіти було 
дуже проблематичним не тільки через відсутність кадрових освітян, а й че-
рез те, що навчання в старших класах було платним, і далеко не кожна пере-
селенська сім’я могла дозволити собі таку розкіш [39, с. 121–122].

Науковець Р. Кабачій говорить ще про один бік труднощів, що перешкод-
жали швидкій соціальній адаптації, оптимальному налагодженню соціаль-
них зв’язків: «По-перше, всі вони жили ностальгією за своїм рідним кра-
єм, завжди були свідомими того, що це не їх земля, а вони є «з-за Буга із 
Польщі». Всі вони терпіли з розриву дружніх і дуже часто і внутрісімейних 
зв’язків» [46].

Слова вченого підтверджують переселенці –  сьогоднішні томаківчани. 
«Тут нас називали «бандерівцями», а в Западній –  «москалями»», –  зазна-
чає Путря М. Д. «Було неприємно чути за спиною характеристику на кшталт 
«бандерівці», –  каже вона, тим більше, що евакуйовані владою польські 
українці були жертвами воєнного терору і протистоянь того часу.

Більша частина переселенців-томаківчан у теперішній час не підтримує 
зв’язків з історичною батьківщиною, тому що майже всі рідні були виселені, 
та і фінансові проблеми відіграють не останню роль. Зараз їхні родичі про-
живають, переважно, в Західній Україні, з якими вони мають тісніші зв’язки.

Кілька сімей ще в часи Радянського Союзу відвідували Польщу 
(1966, 1981 роки). Згадують, що говорити українською мовою їхні рідні ос-
терігалися –  тільки вдома чи у безлюдному місці. Одна із родин має постійні 
зв’язки з Польщею –  син відвідує батьківщину мами, вони спілкуються по 
скайпу з поляками, вітають один одного зі святами. Але, на жаль, з молод-
шим поколінням тих українців, що залишились у Польщі, стосунки загублені 
і, так би мовити, «охолоджені»: їх нащадки байдуже відносяться до своїх 
рідних в Україні і не проявляють цікавості під час дзвінків та спілкування.

Таким чином, можна зробити висновки:

1. Унаслідок депортацій 1944–1946 рр. з Польщі переселенці-українці 
постали перед проблемою соціальної адаптації в радянському суспільстві. 
Досить тривалою та незавершеною залишалася їхня соціально-психологічна 
адаптація в незвичній для них тоталітарній системі, де зневажалися приват-
на власність, релігійні погляди, рідна мова, національно-культурні традиції 
та звичаї.

2. Депортовані часто існували як чужий елемент у середовищі місце-
вих українців, адже існуюча в УРСР система колективного господарювання 
і уклад життя, при якому кожна людина була, образно кажучи, усуспільнена, 
виявилися психологічно несумісними з життєвим досвідом та соціальними 
практиками переселенців.

3. Переселенці часто стикалися з недоброзичливим ставленням місцевих 
мешканців через їх бідність і безправ’я та вимушену необхідність ділити-
ся з прибульцями житлом, а з іншого боку, надавані переселенцям пільги 
і компенсації за залишене в Польщі майно у місцевого населення викликало 
заздрощі. Неймовірне, на його думку, за обсягами збагачення переселенців 
воно розглядало як загрозу власному добробутові [21, с. 695].

4. За нашими спостереженнями, шлюбні відносини переселенці з Закер-
зоння, які сьогодні проживають у Томаківському районі, укладали і з земля-
ками, і з вихідцями із Західної України, і з місцевими жителями, переважно 
бідняками.

5. Українці з Польщі переважно відповідально і серйозно відносяться до 
здобуття освіти. У 1940–50-ті рр. здобуття повної середньої освіти було дуже 
проблематичним через відсутність кадрових освітян і через необхідність оп-
лати за навчання в старших класах, що далеко не кожна переселенська сім’я 
могла дозволити собі.

6. Соціальні практики закерзонців щодо роботи і професійних занять за-
знали значної трансформації, адже на батьківщині вони мали індивідуальне 
господарство, приватну власність і звичку працювати на себе на противагу 
колективному господарюванню в СРСР.
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7. Туга за батьківщиною збільшувала почуття некомфортності проживан-
ня на новому місці та перешкоджала психологічній адаптації.

Розділ 4. Побутові зміни і трансформація моделі поведінки
«Евакуйовані» в УРСР закерзонці повинні були облаштувати повсякден-

ний побут і на свідомому та підсвідомому рівні випрацювати іншу модель 
поведінки, адже вони потрапили в інше суспільство.

Згідно урядових документів держава зробила все для якнайскорішого 
пристосування людей до нових умов. Насправді, багатьом закерзонцям дово-
дилось переїжджати не лише з Польщі в СРСР. У пошуках хоч більш-менш 
придатного житла, вільної від колгоспів землі, врешті рятуючи своє життя 
від примари голоду, люди були змушені не тільки кочувати з села в село чи 
з району в район. Значній частині переселенців довелось подолати тисячо-
кілометрові відстані, перш ніж вдавалося осісти десь на постійно [39, с. 74]. 
Досить часто їм доводилось жити в тісних хатинах разом з місцевими людь-
ми або тулитись в зруйнованих війною будівлях чи навіть у землянках. На 
вересень 1945 р. з оселених в Східній Україні 38087 сімей, власні хати мали 
лише 11377 [8, с. 164––166]. Інші переселенці були змушені наймати житло 
у місцевих жителів за 200–300 крб. в місяць, урізуючи й без того малий сі-
мейний бюджет. У 1946 р. такі випадки фіксувались в Дніпропетровській та 
Херсонській областях [39, с. 74].

На кінець 1947 р. власні хати і квартири отримали 82,3% сімей [18, с. 16]. 
Правда, таке зростання рівня життя пояснюється не будівництвом житла, 
а масовим відтоком депортованих у західні області.

Збудувати власні глиняні хати переселенці з Польщі просто не вміли, 
оскільки хати на Лемківщині будують з дерева, якого на сході обмаль. Уря-
дові асигнування для цієї мети або не виділялись, або використовувались не 
за призначенням. Наприклад, в кількох районах Дніпропетровської області 
товари для переселенців продавали колгоспникам, оскільки прибулі не були 
пайовиками СільПО [39, с. 74–75].

Станом на 1945 р. з прибулих до 11 районів Дніпропетровської області 
2893 сімей житло отримали лише 187 (7%), але й воно не було закріплене за 

переселенцями (не передане у власність). Із запланованих для будівництва 
5218 будинків для переселенців станом на 25 травня 1946 р. в області збудо-
вано лише 75, ще 306 перебували на стадії будівництва [21, с. 702–703].

Не кращим був стан і з наділенням землею. Індивідуальних земельних 
ділянок, як це обіцялось, переселенці так і не отримали. Навіть кілька при-
садибних арів виділялися із значним запізненням. На 23 липня 1945 р. в Ко-
товському районі Дніпропетровської області городи отримали лише 76 сімей 
з 193, в Синельниківському –  64 з 367 [39, с. 74].

На трудодень в більшості колгоспів нараховували всього по 300–500 грам 
зерна. Колгоспи не тільки не оплачували людської праці, а й у примусовому 
порядку позичали у переселенців зерно [39, с. 75].

Зимою «новоспеченим» колгоспникам ніхто не поспішав виділити підво-
ди для палива. Вивезену із Польщі худобу нічим було годувати, бо районні 
чи обласні чиновники вчасно не проводили взаєморозрахунки із переселен-
цями й, відповідно, не компенсували зданого на батьківщині сіна й соломи. 
Весною людям забороняли випасати корів на колгоспних пасовищах. Тому 
більшість людей була змушена порізати худобу. Схожою була ситуація по 
всіх областях УРСР [39, с. 75–76].

Таким чином, ми можемо констатувати, що урядовими колами не було 
створено реальної програми розселення. Економічні й політичні інтереси 
держави були поставлені набагато вище від інтересів 482 тисяч переселених 
закерзонців. Не було продумано практично жодних стимулів, за виключен-
ням силового, які б змогли примусити людей залишитися у тих областях, 
куди їх поселили. Силове залучення людей до колгоспів та безоплатна їх екс-
плуатація не могли не призвести до пасивного опору, що вилився в самовіль-
ній міграції в Західну Україну. Наслідком були розірвані сім’ї, втрата майже 
всього привезеного з Польщі майна, нестача продуктів харчування, поши-
рення хвороб і зростання смертності. Частина переселенців гинула дорогою, 
арештовувалася органами охорони порядку через відсутність документів та 
протиправні дії (міграція була забороненою). Все це призвело до ще одного 
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витка в ускладненні соціально-економічного та психологічного адаптування 
людей в новому середовищі [39, с. 83].

Під час опитування, проведеного нами серед вихідців із Закерзоння, які 
в теперішній час проживають у Томаківському районі, не було виявлено тих, 
хто у 1944–1946 рр. направлявся в Дніпропетровську область з території 
Польщі. У місцевому історико-краєзнавчому музеї та районному архіві вза-
галі відсутні будь-які документи з даного питання.

Закерзонці переїхали або завербувалися у послідуючі роки з інших об-
ластей УРСР в Томаківський район Дніпропетровської області у пошуках 
кращого життя у зв’язку з або несприятливими умовами проживання на по-
чатковому місці переселення, або голодом, або утисками зі сторони УПА чи 
НКВС, або пропагандою швидкого індустріального розвитку східних облас-
тей УРСР, або родинними зв’язками.

Пройшло чотири роки поневірянь, переїздів за тисячу кілометрів, поки 
сім’я Щербяка А. С., уродженця Закерзонння, у 1946 р. переселена в Тер-
нопільську область, а потім в 1950-х рр. завербована в Дніпропетровську 
область, осіла в маленькому селі Томаківського району Дніпропетровської 
області: «На Веселій Долині нам хату дали безплатно. Не виплачували ніде 
нічого, а тільки вона була наполовину, одні стіни стояли… і половина хати, 
один вугол повністю розкритий був…».

Путря М. Д. згадує, що після виселення з Польщі у 1946 р., вона з рідни-
ми опинилася в Тернопільській області. Їх поселили в один будинок разом 
ще з двома іншими родинами. У кожну кімнату поселили по сім’ї. Пересе-
ленцям, які мали велику сім’ю, дали більшу кімнату, іншим –  по меншій. 
Так вони прожили по кілька років: «І ото ми там 46-й, 47-й рік: голодовка, 
ходили собирали колоски. Лободу їли… Коли у нас в Польщі була своя зем-
ля…». Сім’я Путрів пізніше також завербувалась у Томаківський район, де-
який час проживала в одному із маленьких сіл, потім переїхала в Томаківку 
і була поселена в приміщення дитячого садочку колгоспу «18-й партсъезд». 
Згодом батько взяв ссуду на придбання будинку з послідуючою щомісячною 
виплатою.

Сім’я Філіпчуків (прабабусі і бабусі автора) була виселена з Польщі 
у 1944 р. і привезена в село Шингорка Запорізької області, колишнє поселен-
ня німців-колоністів. Вони проживали разом з господинею будинку, яка не 
дуже приязно сприймала спільне проживання з великою родиною. Пізніше 
їх направили в Хортицю цієї ж області. Згодом разом з сім’єю прабабусиного 
брата виїхали у Волинську область, поближче до рідного краю, але у 1950 р. 
прабабуся і прадідусь з дітьми завербувались на схід і осіли в Томаківці Дні-
пропетровської області. Тут вони спочатку жили по квартирах, а пізніше от-
римали будинок, побудований колгоспом та виплачували за нього кошти.

На прикладі опитуваних бачимо, що обіцяні радянською владою компен-
сації та виплати за майно, землю і зерно, залишене в Польщі, якщо й на-
давалися, не були еквівалентними до тих втрат і страждань, яких зазнали 
переселенці.

Путря М. Д. з гіркотою і болем говорить: «У 47-му році, як не вродило, то 
мама із стріхи смикала солому і кормила корову, шоб вижила …».

У Г. М. Ляшенко (Дзябко) до цього часу перед очима стоїть жахливий ви-
падок, пережитий в дитинстві: «І було даже таке, шо в голод їсти хочеться, 
ми малі, пішли собирать колоски…Це на селекційній станції було…, в Тер-
нополі. Собирали колоски, собирали… Їде якась така бричка як ото тачанка 
(…). Ну, ми раньше, як хто їде такий, так ми тікали. А це –  та хай, шо ми тут 
таке робимо… Так вони як приїхали, Боже, як вони нас загребли… Ми пла-
чемо. Ну шо то дітвора, голодні всі… Юля був 45-го году, шо ж йому було 
там, я не знаю, мабуть, год був чи шо. В колисочкі таке зігнуте, якось так … 
колосочки …так ото збирає і лускає ті колоски сам… (…) Виводять маму. 
Виходять два з автоматами. Маму поставили до стіни, а нас напротів».

Її старша сестра О. М. Сарана (Дзябко) із слізьми на очах доповнює: «…Я 
ходила і по базарях, де мене тільки не було, шо я пухла не була. Той кусочок 
десь яблука викинув, недоїв –  підібрала… А Юля не ходив іще, сидів. Оце 
вона (старша сестра Ганя –  автор) прийде, йому висипе… колоски, і він з ко-
лосків оце зерно вибирав і їв. Пухлий був. Мама пухлі були тоже. Уже один 
раз вмирали, совсім уже те… Курка сиділа в нас на бильці в хаті і знесла, як 
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вроді це було нада хоч одне яічко те, вона знесла, то ми плакали над мамою 
стояли, шо випийте. Випили і після того трохи відійшли. Була в нас і коза, 
должна була окотиться, тоже вона в хаті з нами жила.(…) Солому всю поїла 
із кроваті, їсти не було чого, і она з голоду здохла. Снігу ж було повно, нічого 
ніде…».

З метою швидшої адаптації переселенців до нових умов Рада Народних 
Комісарів УРСР і ЦК КП(б)У спільною постановою № 1620–118 рекоменду-
вали місцевим органам радянської влади висувати переселенців на керівні 
посади в колгоспах і органах місцевого самоврядування. Наприкінці 1947 р. 
у південних і східних областях переселенці вже обіймали 274 керівні по-
сади середньої ланки, а в західних областях, де їх на той час знаходилося 
понад 80% від прибулих в УРСР 573 [21]. Частина науковців вважає, що ця 
кількість є мізерною, адже становить навіть менше, ніж 0,2% від кількості 
переселених закерзонців. За словами опитаних томаківчан-переселенців пе-
реважна більшість з них не вступала до комсомолу чи в члени комуністичної 
партії –  чи з причин сімейного устрою (одна із жінок говорить, що мама була 
набожною і заборонила), інші чи не бажали, чи їм навіть не пропонували. 
Але з часом все змінилося: їхні діти, особливо внуки масово вступають в піо-
нери і комсомольці, вони вже не знають і не дотримуються самобутніх народ-
них традицій, релігійних обрядів, асимілюються серед місцевого населення 
і вже нічим не відрізняються, хіба що пам’яттю про розповіді рідних, спо-
гадами про страх і несправедливість, пережиті і пронесені через все життя.

Підсумовуючи досліджений матеріал, приходимо до висновку, що початок 
вживання холмсько-підляських, надсянських та лемківських переселенців 
у суспільство підрадянської України був важким через зміну повсякденного 
побуту і поведінки. Трансформація соціальних практик закерзонців відбува-
лась під впливом тоталітарної державно-політичної системи та колективно-
го господарювання в СРСР, на фоні суцільної бідності та голоду. З плином 
часу вони адаптувалися до існуючої системи, погодилися з правилами життя 
і трансформували модель поведінки, «вросли в новий ґрунт» за висловом 
М. Трухана [2], адже іншого виходу не мали. «Евакуйовані» закерзонці пере-

жили процеси трансформації та габітуалізації («узвичаювання») діяльності 
і способу життя [1, с. 37].

Висновки
У результаті проведеного дослідження було реконструйовано процес 

трансформації соціальних практик переселенців Закерзоння на теренах Дні-
пропетровщини, зокрема в Томаківському районі. Для досягнення мети було 
розв’язано такі завдання:

1. Проаналізовано літературу та джерела з теми.
2. Виявлено передумови, причини та вивчено процес депортації україн-

ців з території Польщі в УРСР у кінці Другої світової війни та повоєнні роки.
Встановлено, що депортації українців з території Польщі в кінці Дру-

гої світової війни та повоєнний час стали лише побічним ефектом складної 
геополітичної гри найбільших світових держав. Зазначено, що Радянський 
Союз під керівництвом Й. Сталіна мав на увазі декілька цілей переселення: 
переселяючи поляків з СРСР за кордон, він усував небажану опозицію, якою 
була польська національна меншина, а переселяючи українців з Польщі до 
УРСР, усував компактно розселену, національно свідому групу українців, 
які проживали поблизу кордонів СРСР. З Надсяння, Лемківщини, Холмщини 
і Підляшшя депортували корінне українське населення не через воєнні, а че-
рез етнополітичні мотиви, знищуючи українську етнічну територію.

Депортації стали потужним втручанням радянської і польської влади 
у свідомість і поведінку людей, що було викликано прагненням не допустити 
консолідації західних українців у єдину національно-політичну силу.

3. Розроблено анкети для опитування осіб, переселених з Польщі в УРСР 
у 1944–1946 рр., які сьогодні проживають у Томаківському районі Дніпро-
петровської області. Зібрано свідчення і документи (евакуаційні листи, до-
відки з Державного архіву тощо) очевидців та учасників акції переселення 
українців з Польщі, проведено їх аналіз. Вивчено документи Томаківського 
районного архіву й історико-краєзнавчого музею та встановлено, що питан-
ня переселення українців на територію Томаківського району замовчувалося 
і не зафіксоване в документах.
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4. Вивчено процес встановлення нових соціальних зв’язків переселенців 
Закерзоння на теренах Дніпропетровщини (стосовно виробничих і сусід-
ських взаємовідносин, укладення шлюбу, віросповідання, здобуття освіти 
та ін.).

Встановлено, що досить тривалою та незавершеною залишалася соці-
ально-психологічна адаптація в незвичній для них тоталітарній системі, де 
зневажалися приватна власність, релігійні погляди, рідна мова, національ-
но-культурні традиції та звичаї. Депортовані часто існували як чужий еле-
мент у середовищі місцевих українців, адже система колективного госпо-
дарювання і уклад життя в УРСР, при якому кожна людина була, образно 
кажучи, усуспільнена, виявилися психологічно несумісними з життєвим 
досвідом та соціальними практиками переселенців. Доведено, що «евакуйо-
вані» закерзонці пережили процеси трансформації та габітуалізації («узви-
чаювання») діяльності, способу життя [1, с. 37].

5. Початок вживання холмсько-підляських, надсянських та лемківських 
переселенців у суспільство підрадянської України був важким через змі-
ну повсякденного побуту та необхідності трансформації моделі поведінки. 
З плином часу переселені закерзонці адаптувалися до існуючої системи 
в СРСР, погодилися з правилами життя і трансформували модель поведін-
ки, «вросли в новий ґрунт» за висловом М. Трухана [2], адже іншого виходу 
вони не мали.

Встановлено, що переселенці з території Польщі, які сьогодні прожива-
ють в Томаківському районі, зазнали, за визначенням Т. Гонтар, «подвійно-
го» переселення [23, с. 431], тобто були направлені в інші області, звідки 
пізніше «завербувалися» чи переїхали в Томаківський район, де асимілю-
валися з місцевим населенням, знайшли другу батьківщину, створили сім’ї 
і сьогодні є його невід’ємною частиною, але страшні спогади про минуле 
живі в їхніх серцях.

Польсько-українські міжетнічні і міждержавні взаємини є уроком щодо 
уникнення помилок, встановлення порозуміння і співпраці між народами 
і країнами.

Вивчення теми переселення українців з території Польщі буде продовже-
но з метою розкриття невідомих сторінок історії Дніпропетровщини.

Перелік умовних скорочень
1.  АК –  Армія Крайова
2.  ВП –  Військо Польське
3.  НКВС –  Народний комісаріат внутрішніх справ
4.  ОУН –  Організація українських націоналістів
5.  УПА –  Українська Повстанська Армія
6.  ПКНВ –  Польський комітет національного визволення
7.  ПНР –  Польська Народна Республіка
8.  РП –  Річ Посполита
9.  СРСР –  Союз Радянських Соціалістичних Республік
10.  УРСР –  Українська Радянська Соціалістична Республіка
11.  ЦК КП(б)У –  Центральний Комітет Комуністичної партії (більшовиків) 

України
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Деберина Софія

Український націоналізм та «єврейське питання» за 
часів Голокосту

Вступ
Актуальність роботи. Після Другої світової війни в СРСР тема єврей-

ського минулого, антисемітизму, Голокосту піддавалася жорсткій ідеологіч-
ній обробці. Під впливом комуністичної пропаганди в радянському суспіль-
стві сформувалися стійки стереотипи щодо українсько-єврейських відносин. 
Створений радянськими ідеологами образ «українсько-німецького націона-
ліста»-антисеміта деякі політичні сили намагаються використовувати і сьо-
годні, приписуючи бійцям УПА єврейські погроми і участь у каральних опе-
раціях нацистів проти єврейського населення.

Тривалий час українському і єврейському народам приходилося боротися 
за збереження власної національної ідентичності і протистояти асиміляцій-
ним процесам з боку інших держав, прагнучи здобути незалежність. Але, 
на жаль, історія обох народів, а особливо період ХХ століття, сповнений 
важких моментів їх співіснування на одній території і це іноді переростало 
у міжнаціональну ворожнечу. Найбільш гострі суперечки і сьогодні вини-
кають з приводу антисемітизму українського національно-визвольного руху 
під час німецько-радянської війни.

Нині в Україні проблеми міжетнічних взаємин у часи Другої світової 
війни починають досить активно досліджувати. З’являються цікаві статті, 
збірники документів, монографії. Найбільш цікавими в цьому питанні є до-
слідження Жанни Ковби «Людяність у безодні пекла», монографія Макси-
ма Гона «Із кривдою на самоті. Українсько-єврейські взаємини на західноу-
країнських землях у складі Польщі», стаття відомого українського історика 
Ярослава Грицака «Українці в антиєврейських акціях у Другій світовій вій-
ні». Також питання українсько-єврейських відносин частково розглядаються 
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й у бюлетенях «Голокост і сучасність» публікованих Українським центром 
вивчення Голокосту.

Відносини українського визвольного руху та євреїв розглядають деякі 
автори в загальних роботах з історії ОУН та УПА. Проблеми історії україн-
ського визвольного руху досліджують такі науковці, як Анатолій Русначенко, 
Василь Деревінський, Володимир В’ятрович, Леся Онишко, Володимир Ко-
сик, Іван Патриляк та ін.

Об’єктом роботи є український націоналістичний рух і єврейське 
питання.

Предметом роботи є ставлення українських націоналістів до єврейсько-
го населення в окупованій нацистами Україні.

Мета роботи полягає у прагненні показати витоки і наслідки антисе-
мітської політики в Україні під час нацистського режиму, проаналізувати 
ставлення представників українських націоналістичних організацій до «ос-
таточного вирішення єврейського питання». Виходячи з цього, основними 
завданнями роботи є:

1. Проаналізувати основну мету і напрями діяльності українського націо-
нально-визвольного руху;

2. Визначити, якою була позиція ОУН і УПА до «єврейського питання» за 
часів Другої світової війни.

3. З’ясувати, чи дійсно представники українського національно-визволь-
ного руху є винними у масовому знищенні євреїв за часів Голокосту.

Методи дослідження даної роботи: аналіз джерел, останніх досліджень 
і публікацій з тем Голокост в Україні та діяльність українського національ-
но-визвольного руху (ОУН і УПА).

Розділ 1. Український національно-визвольний рух
1.1. Витоки українського національно-визвольного руху
Українському народові майже всю історію його існування не вдавалося 

створити повноцінну довготривалу незалежну державу. Весь час він боров-
ся за проголошення своєї незалежності у власній суверенній державі. Сотні 
тисяч і мільйони українців гинули, прагнучи добитися цієї мети. Ми шукали 

допомоги інших країн, вступали в союзи з іншими державами, але все було 
марно.

В XX ст. починається новий етап руху за самостійність. Створюються 
національні партії і організації, які починають відкриту боротьбу. Перша сві-
това війна, революція в Росії та падіння Російської та Австрійської імперій 
посилили боротьбу українців за власну державність.

Але громадянська війна на теренах колишньої Російської імперії затвер-
дила владу більшовиків, в тому числі і в Україні. Поразка Української рево-
люції не зупинила відданих своїй державі патріотів. Боротьбу продовжили 
люди, які були готові віддати життя за свою країну і за свій народ. Це були 
члени Української Військової Організації (УВО), а пізніше Організації Укра-
їнських Націоналістів (ОУН) та створена згодом за нею Української Пов-
станської Армії (УПА).

Український націоналістичний рух як монолітна політична сила існував 
не довго. Власне, свій початок він бере у 1929 р., коли у Відні на першому 
Конгресі українських націоналістів було створено Організацію Українських 
Націоналістів, яку очолив визначний державний і політичний діяч полковник 
Євген Коновалець. Діяльність ОУН під проводом Є. Коновальця –  найяскра-
віша сторінка не лише в історії націоналістичного руху, а й національно-ви-
звольної боротьби українського народу. На цьому етапі свого розвитку наці-
оналістичний рух досяг найголовнішого: було закладено ідейні і політичні 
засади боротьби за відновлення державності, а «українське питання» постав-
лено на міжнародній арені. Смерть Коновальця, який був ліквідований за 
особистим наказом Сталіна у 1938 р., нанесла сильний удар по єдності укра-
їнських націоналістів й засвідчила наміри більшовицької агентури зробити 
все, щоб нейтралізувати вплив ОУН.

Вже в 1940 р. стався перший розкол ОУН: націоналісти поділилися на 
прихильників Андрія Мельника (ОУН(м)) та Степана Бандери (ОУН(б)). 
Цей розкол послабив вплив українських націоналістів на суспільно-політич-
не життя України та еміграції.
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ОУН та УПА приписують фашистські і нацистські погляди і діяння, але 
це не зовсім так. Фашизм в Італії зародився для придушення анархії, німець-
кий нацизм –  для возвеличення німецької раси з приниженням інших, і для 
світового панування. Український націоналізм хоча і вважав за доцільне 
використовувати тоталітарні методи на першій стадії розвитку майбутньої 
держави, але лише для затвердження нового ладу, для зміни поглядів радяні-
зованого населення України. Український націоналізм, перш за все боровся 
за створення власної держави, а не за якісь ідеї, він прагнув лише реалізувати 
споконвічну мрію українського народу. Головні цілі українських націоналіс-
тів відбилися в їх десяти заповідях.

1.2. Мета українських націоналістів під час Другої світової війни
22 червня 1941 р., з нападом Німеччини на СРСР, починається німець-

ко-радянська війна. Радянські війська починають активно відступати, адже 
були не готові протистояти німецькій армії. Скориставшись відступом Чер-
воної армії і наближенням союзної Німеччини 30 червня у Львові збирають-
ся Українські Національні Збори і проголошують відновлення Української 
Самостійної Держави. На цьому з’їзді формується Українське правління на 
чолі з Ярославом Стецьком. Через кілька днів було створено Українську На-
ціональну Раду на чолі з К. Левицьким. Українці починають перебирати вла-
ду у свої руки. За короткий час було створено повний адміністративний апа-
рат з обласними, районними і сільськими центрами, реорганізовано міліцію, 
відновлено господарське і кооперативне управління, ліквідовано колгоспи 
і повернено землю до приватної власності, налагоджено поштовий і теле-
фонний зв’язок та залізничний рух.

Залишаючись вірними інтегральному націоналізму, обидві організації 
(ОУН(м) і ОУН(б)) ставили перед собою одну мету –  незалежність України, 
проте погляди на шляхи її досягнення суттєво відрізнялися. Якщо мельни-
ківці розраховували на значну допомогу Німеччини у вирішенні українсько-
го питання, то прихильники Бандери вважали, що українська держава може 
бути встановлена лише внаслідок національної революції, в ході якої розра-
ховувати можна лише на власні сили українського народу, відкинувши зага-

лом орієнтацію на чужі сили. Однак з наближенням нападу Гітлера на СРСР 
обидві течії ОУН зробили ставку на нацистську Німеччину. Така еволюція 
позиції пояснюється намаганням максимально використати всі чинники, які, 
на думку бандерівського проводу, могли сприяти становленню української 
державності.

Молоді радикали вимагали від лідерів ПУН (Провід українських націона-
лістів) переглянути політику ОУН стосовно орієнтації лише на одну державу 
(зокрема, Німеччину), налагодити контакти з західними країнами, зосереди-
ти всі зусилля на боротьбі власне в Україні, розгортати революційну діяль-
ність, незважаючи на втрати від репресій радянської влади. Члени ж проводу 
ОУН, люди старшого віку, схилялися в основному до помірних дій.

Боротьба в 1941–1942 рр. йшла за програмою затвердженою в вересні 
1941 р. на I конференції ОУН:
а) перебрати адміністрацію на низах в свої руки і продовжувати процес пе-

реходу до самостійності;
б) пропаганда гасел визвольної боротьби, захоплення друкарень і випуск 

преси, маніфестації народу в містах і селах;
в) боротьба з голодом, який виник через вивезення німцями продовольства;
г) акції проти масового вивозу людей на роботу до Німеччини;
д) пропагандистсько-роз’яснювальна підготовка до активної боротьби з ні-

мецьким окупантом і радянськими військами і диверсійними групами;
е) збір зброї та боєприпасів;
ж) вишкіл нових кадрів для визвольної боротьби;
з) поширити на українських землях тактику і методику проведення підпіль-

ної діяльності і активних визвольних дій.
Від літа 1942 р. на території західноукраїнських земель почали діяти пер-

ші повстанські загони, які пізніше дістали назву Української Повстанської 
Армії. Офіційною датою створення Української Повстанської Армії вважа-
ється 14 жовтня 1942 р. козацьке свято Покрови, коли Сергієм Качинським 
(псевдонім –  Остап) було сформовано перший відділ УПА під керівництвом 
ОУН(б), але реально окремі українські націоналістичні збройні формування 
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існували вже від початку війни. Першим командиром УПА був Д. Клячків-
ський (псевдонім Клим Савур), а шефом штабу –  полковник УНР Л. Ступ-
ницький (Гончаренко), начальником оперативного відділу став полковник 
УНР М. Омелюсік. Місцем постою командування УПА була Костопільщина.

ОУН і УПА тісно співпрацювали. Роль і функція ОУН не обмежувала-
ся функціями політичної партії. Окрім пропагандистських і організаційних 
заходів вона виконувала і адміністративну функцію. Командир Військового 
округу входив у склад обласного проводу ОУН з правом вирішального го-
лосу. З другого боку обласний провід ОУН не міг втручатися в діяльність 
загонів УПА, а тільки висловлювати свої побажання щодо перенесення 
або припинення бойових дій. Права видавати доручення ОУН до УПА не 
мала [16, с. 137]

УПА постала на Поліссі й Волині насамперед для оборони населення 
перед німецьким терором та від радянських партизан, які від зими 1942–
1943 рр. наступали з білоруських лісів, грабували населення та своїми акці-
ями провокували ще сильніші німецькі репресії. Творці УПА розглядали її 
як можливий зародок регулярної української армії. Силою УПА було те, що 
вона могла спиратися на розгалужену мережу Організації Укрaїнськиx Наці-
оналістів, яка мала підтримку населення; що в її творенні взяли участь стар-
шини попередніх українських військових формацій; що до неї йшли люди 
різних політичних переконань; що вона могла виступати як загальна націо-
нальна сила. Політична платформа Української Повстанської Армії включа-
ла гасло самостійності України та боротьбу за основні громадські права, за 
демократію, за рівні права меншостей і співпрацю з іншими поневоленими 
народами проти нацизму і більшовизму.

Основним завданням УПА був захист українського населення від загарб-
ників. В зв’язку з цим майже кожний відділ УПА пов’язувався з певною 
територією. А тому і в основу організаційної побудови УПА ліг принцип 
територіальності.

Створена із бойових відділів революційної ОУН, Українська Повстанська 
Армія стала дуже скоро всенародною та міжнаціональною армією, єднаючи 

під своїми прапорами прихильників різних політичних концепцій та пред-
ставників багатьох націй.

1.3. Український націоналістичний рух за часів німецької окупації
Німці не були зацікавленні в створенні держави «нижчою расою». Тому 

вже через кілька днів після відновлення Української Держави у Львові з’яви-
лися загони СД і Гестапо і почали виконувати свою чорну місію. На відмову 
відкликати Акт відновлення української держави, німці починають арешти 
серед українських націоналістів. За грати сідають Ярослав Стецько з кілько-
ма членами уряду і голова ОУН Степан Бандера [16, с. 54].

Україну було перетворено на німецьку колонію, яка входила в німецький 
«життєвий простір» і стала джерелом харчів і робочої сили, адже 85 відсо-
тків усього постачання Німеччини продуктами з території СРСР було з Укра-
їни. З 2,8 млн. чол., в основному молоді, примусово відправлених на роботи 
до Німеччини, 2,4 млн. були з України.

Для інтенсивнішої експлуатації населення німці зберегли колгоспну си-
стему. Приватна торгівля, за винятком базарів і української кооперативної 
організації, була заборонена. Промисловість німці не відбудовували, за ви-
нятком галузей, пов’язаних з видобуванням деяких видів сировини.

Усі культурні товариства, зокрема «Просвіта», були ліквідовані. Допуска-
лась тільки початкова освіта, чотирикласні школи. Закрито наукові устано-
ви, бібліотеки, музеї, театри. Преса (близько 115 часописів) перебувала під 
контролем німецької адміністрації.

Людство ніколи не забуде і не пробачить нацистам масового знищення 
населення. Масовий терор проти українського народу німці застосовували 
ще з більшою жорстокістю і в більших розмірах, ніж в інших окупованих 
країнах. Відділи СС знищували цілі села.

У жовтні 1941 р. Україна спізнала свою першу Хатинь: село Обухівку на 
Полтавщині було спалено, а все населення розстріляно. За час окупації по-
дібні варварські акції загарбниками були проведені у 250 населених пунктах.

Майже 3 тис. мирних жителів знищили гітлерівці у м. Берестечку. Оче-
видці розповідають, що фашисти закопали напівживих людей, над якими ще 
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довго ворушилася земля. У вересні 1941 р. у Львові було вперше застосовано 
автомобілі –  газові камери, в яких жертви умертвлялись під час руху відпра-
цьованими газами.

На території України нацисти створили 50 гетто і понад 180 великих кон-
центраційних таборів. Тільки за кілька місяців окупації гітлерівці замордува-
ли близько 1 млн. євреїв. Нелюдським було ставлення німців до радянських 
військовополонених. У перші шість місяців війни до полону потрапили міль-
йони червоноармійців. Впевнена в перемозі, поспішаючи ліквідувати «над-
лишок» слов’ян, фашистська влада позганяла полонених в оточені колючим 
дротом табори, де вони вмирали від голоду, холоду, хвороб. Нерідко їх стра-
чували. Як наслідок, з 5,8 млн. радянських полонених, що потрапили до рук 
німців, загинуло близько 3,3 млн., із них майже 1,3 млн. українців.

На завойованих територіях нацисти починають терор, грабують міста 
і села, знищують людей. Все це вплинуло на зміну програми ОУН. З цьо-
го моменту вона вступає на новий етап визвольної боротьби, але тепер ще 
й з німецькими окупантами. В цей час розповсюджується підпільна бороть-
ба. Українські націоналісти друкують підпільні газети, розсилають листівки 
з метою підняти український народ на боротьбу.

Німці починають придушувати і знищувати будь-які прояви самостій-
ності на території України. Під час цих акцій гинуть багато українських літе-
раторів і митців, розстріляні відомі політичні діячі і патріоти. Так, в 1942 р. 
була розстріляна Олена Теліга за організацію «Союзу українських письмен-
ників», що підтримував самостійницькі ідеї. Від куль Гестапо також заги-
нули: Сергій Шерстюк, Анна Максимець, Дмитро Мирон-Орлик, Василь 
Бандера.

Репресії гестапо набували дедалі більших масштабів. У Миргороді на 
Полтавщині розстріляно заступника Крайового провідника ОУН Миколу 
Лемика, в Житомирі –  членів обласного Проводу ОУН В. Хому і М. Крав-
ця, в Києві –  В. Щибру і О. Сидницького. Від рук німецької поліції загину-
ли в Кривому Розі Г. Максимець, С. Шерстюк, на Волині –  Г. Максим’юк, 
О. Бродич, в Джанкої (Крим) –  М. Любик та ін.

Слід підкреслити, що репресії проходили у більшості регіонів України. 
Це свідчить про те, що мережа оунівських організацій була поширена майже 
по всій державі, а не тільки в західноукраїнських теренах.

Окрім цього, замість української поліції німці у 1943 р. створили поль-
ську поліцію, яка разом з німцями повела каральні акції проти українського 
населення за підтримку УПА. Це призвело до виступів українських повстан-
ців проти ворожих до українців поляків та проти польських повстанців. По-
декуди й загони УПА брали участь у цій кривавій польсько-українській бо-
ротьбі, що їх зі свого боку провокували німці.

Нацисти намагалися знищити УПА масовими акціями (військові опе-
рації) й засобами пропаганди. «У селах і над лісами розкидали листівки, 
в яких ОУН називали «знаряддям жидівського большевизму», стверджува-
ли, що УПА керують «агенти Москви», що «Бандеру призначили старшим 
большевиком України», що «в проводі ОУН сидять агенти Москви…ОУН 
означається як національно замаскована большевицька бойова частина» та 
інші нісенітниці» [16, с. 252].

Таким чином в умовах різкої зміни одного тоталітарного режиму (ра-
дянського) на інший (нацистський) перед українськими націоналістами 
в 1942 р. виникає проблема зміни політичної стратегії і тактики боротьби. 
Метою українських організацій та їхніх провідників в окупованій Україні 
стає боротьба за національні інтереси і оборона їх як від нацистів, так і від 
СРСР.

Розділ 2.Український національний рух і єврейське питання
2.1. Єврейське питання під час Голокосту
Складовою частиною нацистських планів встановлення світового пану-

вання, найважливішим елементом ідеології, політики і практики нацистської 
Німеччини 1933–1945 pp. був антисемітизм –  одна з форм національної не-
терпимості, що виражається у ворожому ставленні до євреїв. На практиці він 
вилився в прагнення поголовного фізичного знищення євреїв у всьому світі. 
Це трагічне явище в історії людства здобуло назву Голокост [5].
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Першою жертвою державного антисемітизму стала єврейська громада 
Німеччини, що налічувала понад півмільйона людей. Рішення єврейського 
питання в цій країні передбачало кілька етапів. Перший з них (1933–1939) 
складався в примусі євреїв до еміграції за допомогою законодавчих заходів, 
а також економічних і фізичних акцій проти них.

1 квітня 1933 р. був організований по всій країні «бойкот єврейських ма-
газинів і товарів». Через 10 днів був оприлюднений декрет, який привласнив 
євреям статус «неарійців». Євреїв виганяли з держустанов, шкіл і універси-
тетів, медичних закладів, засобів масової інформації, армії і судових установ. 
Нацистська пропаганда створювала з них образ «внутрішнього і зовнішньо-
го ворога», винного у всіх бідах країни. 10 травня 1933 р. відбулося масове 
спалення книг, написаних «неарійцями».

Прийняті у вересні 1935 р. закони «Про громадян рейху», «Захист ні-
мецької честі і німецької крові», юридично оформили позбавлення євреїв 
Німеччини всіх цивільних і політичних прав. Власників підприємств і фірм, 
примусово зобов’язували передати їх «арійцям». Чоловікам і жінкам впи-
сувалося в паспорт «Ізраїль» або «Сара» (згодом букву «J», від німецького 
Jude –  єврей). Після приєднання Австрії було створено спеціальне бюро для 
здійснення «добровільної еміграції євреїв» на чолі з начальником «єврей-
ського відділу» Управління імперської безпеки К. Ейхманом.

У листопаді 1938 року світ був вражений подіями «Кришталевої ночі». 
У ніч з 9 на 10 листопада були спалені або зруйновані всі 1400 синагог Ні-
меччини, розграбовані єврейські будинки, магазини, школи. 91 єврей був 
убитий, кілька тисяч поранено, десятки тисяч відправлені в концтабори.

Напередодні Другої світової війни Німеччину покинуло понад 300 тисяч 
євреїв. Більш інтенсивним темпам еміграції перешкоджали високий ступінь 
асиміляції німецьких євреїв, неможливість масового виїзду в інші держа-
ви, а також у підмандатну Палестину через відмови британської влади їх 
прийняти [7].

Поневіряння єврейського населення в Європі розпочалось після захо-
плення Польщі, де під контролем нацистів виявилося більше двох мільйонів 

громадян цієї нації. Були створені спеціальні єврейські квартали (гетто) у мі-
стах. Найбільшим в Європі було Варшавське гетто, створене в кінці 1940 р. 
Тут 500 тисяч євреїв –  третина населення міста –  були розміщені на вули-
цях, що складали не більше 4,5% території Варшави. Недолік продовольства, 
хвороби та епідемії, непосильна праця вели до величезної смертності.

Систематичне знищення мирного єврейського населення було розпочато 
нацистами (вперше в Європі) відразу ж після окупації Німеччиною західної 
частини СРСР. У винищуванні євреїв брали участь 4 айнзацгрупи СС (А, В, 
С і D), додані до відповідних груп військ вермахту, поліцейські батальйо-
ни СС і тилових частин вермахту, місцеві колабораціоністи, союзники на-
цистської Німеччини. Під час нацистського Голокосту були знищені, досить 
часто планомірно, мільйони людей на великому географічному просторі. 
З цією метою будувались табори смерті в багатьох країнах Європи, де запро-
ваджувалась система винищення людей.

Для здійснення Голокосту використовувалися ефективні та нові на той 
час методи знищення людей. Так, вживалися нові види хімічних та механіч-
них засобів вбивства людей, будувалися крематорії, використовувалися об-
числювальні машини з перфокартами (носії інформації, виготовлені з тонко-
го картону, і призначені для використання системами автоматичної обробки 
даних) для контролю над кількістю знищених.

Нацистський Голокост відрізняється своєю жорстокістю. Існують числен-
ні приклади використання полонених для медичних експериментів, тортур. 
Характерною рисою Голокосту є намагання підтримувати «чистоту раси», 
знищуючи представників усіх верств мирного населення, включаючи дітей.

На превеликий жаль, Голокост не обійшов стороною Україну. Друга сві-
това війна стала трагедією для українських євреїв. За даними, наведеними 
в засобах масової інформації, на окупованих ворогом територіях колишнього 
Радянського Союзу було знищено 2,5 мільйони євреїв.

Нацистський смерч понад три роки душив Україну. Спалено сотні сіл, 
знищено понад шість мільйонів мирних жителів. Серед них –  півтора міль-
йона єврейських жінок, дітей і немічних старих. Із теренів України зметено 
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цілі містечка –  штетли зі своєрідною культурою, святими книгами, молитов-
ною силою.

Тільки в Києві 35000 євреїв було розстріляно в Бабиному Яру. Під час ні-
мецької окупації Києва у 1941–1943 рр. саме Бабин Яр став місцем масових 
розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських військо-
вополонених; переважно євреїв, українців та циган –  за етнічною ознакою, 
а також партійних та радянських активістів, підпільників, членів Організації 
Українських Націоналістів, заручників, «саботажників», порушників комен-
дантської години та інших. Лише за два дні 29 та 30 вересня 1941-го року 
тут розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Усього за роки нацистської окупації 
Києва (1941–1943 рр.), за різними джерелами, було знищено близько 100000 
осіб [8].

Страшних епізодів масових убивств євреїв, жахливих фактів із життя 
в гетто є досить багато. Україна, а особливо її Правобережна частина, се-
ред усіх республік колишнього СРСР зазнала найбільших втрат. Небаченими 
були людські жертви та матеріальні збитки.

Як не оцінена трагедія України, так само належно не оцінена і ката-
строфа українського єврейства, яке за вироком німецького нацизму на чолі 
з Адольфом Гітлером, мало бути повністю і негайно знищене. Знищення ці-
лого народу не можна виправдати рішенням однієї чи декількох диктатор-
ських систем. Терор проти єврейства став основою національної політики 
гітлерівської Німеччини, центром усього державно-політичного, суспільно-
го механізму.

2.2. Ставлення українських націоналістів до євреїв
Чимало стереотипів поширено щодо українсько-єврейських відносин під 

час Другої світової війни та Голокосту, ставлення ОУН та УПА до нацист-
ського «остаточного вирішення єврейського питання». Науковий аналіз про-
блеми дає змогу умовно визначити три основні групи українського населен-
ня відповідно до позиції, яку вони зайняли стосовно Голокосту:

• сторонні спостерігачі нацистських злочинів
• вбивці та їх поплічники

• рятівники євреїв
Передумови «стороннього спостерігання» за вбивством сусідів були різ-

нобічними: пасивна життєва позиція, турбота за збереження власного життя, 
сподівання на отримання матеріального зиску за рахунок майна жертв тощо. 
Очевидно, мовчазна згода з насильством могла бути зумовленою і радян-
ською спадщиною «одностайного» засудження «ворогів народу», зневажан-
ня цінності людського життя, а також тотальною деморалізацією від ката-
строфи Червоної армії на першому етапі війни [10].

Атмосфера насильства та заохочення до вбивств, помножена на антисе-
мітизм частини населення та інші чинники, створила відповідні суспільні 
настрої сприйняття масового винищення євреїв як «норми» за умов нацист-
ського «нового порядку». Але настрої українців змінювалися, коли вони ста-
вали свідками жахливих злочинів нацистів –  таких, як розстріли в Бабиному 
Яру у 1941 р.

Ставлення до нацистського «остаточного вирішення єврейського питан-
ня» з боку українських націоналістичних організації, ОУН та УПА, не було 
сталим та зазнало певної зміни упродовж війни. На початку 1940-х рр. іде-
ологія ОУН мала очевидне антисемітське спрямування. Відомо, що справж-
нім переломом для всіх народів Західної України стали події, якими озна-
менувався початок Другої світової війни. Приєднання цих земель до СРСР 
кардинально змінило соціальні та національні співвідношення в краї. По-різ-
ному ставилися до приходу нової влади поляки, українці та євреї. Останні 
ставилися позитивно до зміни влади й вітали прихід радянських військ. Та 
це й не дивно, адже євреї мали небагато підстав співчувати знищеній поль-
ській державі, яка, особливо в останні роки свого існування, була до них 
явно ворожою. Крім того, для євреїв, що постійно стикалися в Польщі з фак-
тами дискримінації, нова влада стала можливістю реалізуватися на держав-
них посадах. І в перші місяці окупації їм це чудово вдавалося. У створених 
із приходом у 1939 р. Червоної армії керівних органах –  ревкомах Станіслав-
щини, Тернопільщини та на Волині –  третину складу становили саме євреї. 
Першим мером міста Бережан був єврей Куньо Град, довоєнний комуніст. 
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Саме такі ризькі зміни соціального статусу євреїв негативно сприймали їхні 
сусіди –  представники інших національностей, особливо поляки й українці. 
Але вже за кілька місяців значна частина новопризначених євреїв втратили 
свої посади, багато з них як і українці та поляки, потрапили в жорна репре-
сій, були депортовані чи навіть страчені. Проте в пам’яті більшості значно 
чіткіше закарбувалися не ці події, а активність єврейства в перші дні радян-
ської окупації.

Значний відсоток євреїв у більшовицькій партії та в каральних органах 
СРСР породжував переконання про виняткову роль євреїв у злочинах біль-
шовицького режиму. Саме тоді зародилось багато невирішених проблем, які 
вибухнули в роки німецької окупації. Тому, характеризуючи формування по-
зиції ОУН у період Другої світової війни, слід розуміти обставини, в яких 
воно відбувалося. Для самої організації 1939–1941 рр. були чи не найтрагіч-
нішим відтінком її історії. Зіткнення з каральною машиною СРСР призвело 
до великих втрат, тисячі членів ОУН засуджено, сотні з них страчено. Ново-
посталий Революційний провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою розпочав 
роботу з підготовки антирадянського повстання [3, с. 53].

Гострі суперечки виникають з приводу антисемітизму українського наці-
онально-визвольного руху під час нацистської окупації України. У програмі 
ОУН(б), що писалася вже в умовах Другої світової війни, були антимосков-
ські гасла і йшлося про національну революцію «в московській імперії СРСР 
у парі з визвольною війною поневолених народів під гаслом: «Свобода на-
родам і людині». Водночас євреї визначалися як «підпора московсько-біль-
шовицького режиму». В Інструкціях для членів ОУН(б) йшлося, що «в часі 
хаосу можна дозволити собі ліквідацію небажаних польських, московських 
та жидівських діячів, особливо прикленників большевицько-московського 
імперіалізму».

У квітні 1941 р. відбувся Другий великий збір ОУН, який мав затверди-
ти нову програму діяльності організації. Одне з його рішень безпосеред-
ньо торкалося ставлення ОУН до євреїв. «Жиди в СССР є найвідданішою 
підпорою пануючого большевицького режиму та авангардом московського 

імперіалізму в Україні. Протижидівські настрої українських мас використо-
вує московсько-большевицький уряд, щоб відвернути їхню увагу від дійс-
ного спричинника лиха і щоб у час зриву спрямувати їх на погроми жидів. 
Організація українських націоналістів поборює жидів, як підпору москов-
сько-більшовицького режиму, освідомлюючи рівночасно народні маси, що 
Москва –  це головний ворог». Саме ця постанова, на думку деяких дослідни-
ків, є неспростовним доказом антисемітського змісту програми ОУН. Проте 
подібні висновки є абсолютно не обґрунтовані. Адже перша частина тези 
є констатацією поширеної в той час тези про участь єврейства в утверджен-
ні радянської влади. У другій же частині наголошується, що ОУН поборює 
тих євреїв, які є підпорою ворожому режимові, при цьому зазначено, що ос-
новним її ворогом залишається саме цей режим [3, с. 54].

Недоречно стверджувати, що антиєврейські акції, які прокотилися Захід-
ною Україною в перші дні війни, були реалізацією інструкцій ОУН. Тим паче, 
що зобов’язуючи силу для членів організації й надалі мали рішення Другого 
збору ОУН, у яких давалася негативна оцінка можливим погромам. Коли ж 
говорити про коріння акцій, то потрібно звернути увагу на слушне зауважен-
ня Я. Грицака: «Основна смуга погромів у 1941 році збігається з територія-
ми, що їх у 1939–1940 роках окупували совєтські війська, –  Західну Україну, 
Литву, Латвію, Естонію. Це були території, які зазнали швидкої «совєтізації» 
і тут совєтський терор був особливо жорстокий. Тому німецькій пропаганді 
було досить легко спровокувати антиєврейські погроми» [21, с. 163]. З цього 
випливає, що причиною, поширених у перші дні німецько-радянської війни 
антисемітських настроїв і участі місцевого населення у антиєврейських ак-
ціях була саме «совєтізація», а також той факт, що ключову роль у ній при-
писували євреям.

Якщо ж говорити про офіційну позицію ОУН(б) в єврейському питанні 
в перші місяці німецької окупації, коли стартувала пекельна машина знищен-
ня євреїв, то нічого нового поза згадування постановами Другого великого 
збору видано не було. Мабуть, тому що на той час ці постанови залиша-
лися актуальними і не потребували уточнень. Проте не менш важливу роль  
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відігравало те, що в другій половині 1941 р. оунівці самі стали мішенню для 
гестапівських репресій. За ґратами опинилися спочатку провідники орга-
нізації, а згодом, почалося систематичне винищування її кадрів. Очевидно, 
в такій ситуації, яка посилювалася ще й загальним зростанням тиску німець-
кої окупаційної влади на українське населення, єврейське питання в діяльно-
сті ОУН відходить на другий план. Головним завданням націоналістичного 
руху, що повертався до підпільної боротьби, визначено збереження власних 
організованих кадрів і захист населення від утисків окупанта. Тобто головна 
мета українських націоналістів була здобуття української державності.

Чому ж організація не виступила з заявами, в яких засудила б знищен-
ня євреїв? 1941–1944 р. –  це роки не тільки масового знищення євреїв, але 
й час, коли величезних втрат у боротьбі з німцями зазнала як сама органі-
зація, так і весь народ. У критичній ситуації опинились два народи, і кожен 
з них самостійно вирішував питання боротьби за життя. Інші могутні країни, 
які оголосили війну Німеччині, також не стали на захист євреїв.

Одним з найпопулярніших звинувачень проти українських націоналістів 
є їх участь в організованих нацистами акціях знищення єврейського насе-
лення. Радянська пропаганда зробила їх чи не головними виконавцями ос-
таточного вирішення нацистського «єврейського питання». Ці закиди стосу-
ються в основному бійців батальйону «Нахтігаль» і української поліції. Але 
«доведеним нині фактом є: вояки батальйону у кількості 300 осіб, одягнені 
у німецьку польову форму у складі 17-ї армії, не вступаючи у бої, пробу-
ли до Львова разом з першим батальйоном Бранденбурзького полку. Мали 
завдання: охорона важливих дорожніх об’єктів, промислових підприємств, 
складів, водосховищ, відділень зв’язку, телеграфу. Попри те, що командир 
батальйону Р. Шухевич, провід ОУН(б) мали свої плани щодо батальйону 
як української військової одиниці, накази вермахту були обов’язкові. Серед 
інших об’єктів батальйон зайняв радіостанцію, і це було чи не єдиним, чим 
вояки прислужилися ОУН, проголошеній державі. Стало можливим прове-
сти дві радіопередачі, де був зачитаний Акт 30 червня 1941 р. Вояки, вільні 
від несення сторожової служби, були на казарменому режимі, пересування 

містом суворо регламентувалося. Є факти, про сутички вояків, які охороняли 
продовольчі склади, з натовпом. За участь у зборах представників україн-
ських кіл у будинку «Просвіти» під час проголошення відновлення держав-
ності Р. Шухевича розжалували. 7 липня за наказом вермахту батальйон був 
виведений зі Львова і невдовзі розформований.

Трибунал ФРН у 1960 р. не знайшов жодних підстав для звинувачень сол-
датів «Нахтігаль» у розстрілах єврейського та польського населення. Канад-
ська комісія розслідування воєнних злочинів також не виявила участі баталь-
йону у злочинах проти євреїв і поляків. Немає фактів про участь батальйону 
у протиєврейських акціях у збірниках: «Советская Украина в годы Великой 
Отечественной войны», «Історія застерігає» [11, с. 236–237].

Існують також свідчення про ставлення оунівців, що за дорученням орга-
нізації служили в українській поліції, до спроб німців залучити їх до антиєв-
рейських акцій. Богдан Казанівський, активний діяч ОУН того часу, наводить 
у своїх спогадах епізод. До крайового провідника ОУН І. Климова-«Леген-
ди» звернувся один із заступників комісара української поліції по пораду, 
яким має бути їхнє ставлення до німецьких акцій. «Ми не маємо жодного 
інтересу в тому, –  почав Климів, –  щоб нищити жидів, бо після жидів прийде 
на чергу українське населення. Ми заопікувалися кількома жидами старши-
нами з УГА, лікарями й іншими фахівцями, які хотіли ділити долю з нашим 
рухом у підпіллі. Вони радо погодилися працювати для ОУН, але їх не бага-
то. Даю доручення, що у протижидівській акції не сміє взяти участь ні один 
член ОУН. У тій справі вкротці отримаєте інструкції на письмі». Чи була 
видана така інструкція, наразі не відомо –  її не знайдено в архівах. Можливо, 
І. Климів-«Легенда» і не встиг її видати через те, що незабаром сам у 1942 р. 
був заарештований нацистами і по-звірячому замордований [3, с. 69].

Можливо, що дехто поставиться упереджено до цього свідчення, як до 
спроби виправдати позицію ОУН її активним членом. Однак німецькі доку-
менти, авторів яких годі звинувачувати в симпатіях до українських націона-
лістів, наводять навіть цікавішу інформацію –  факти допомоги євреям з боку 
ОУН.
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Про виготовлення ОУН документів для євреїв свідчать донесення ні-
мецької служби безпеки СД: «Сьогодні точно встановлено, що рух Бандери 
забезпечує фальшивими паспортами не тільки своїх членів, а й також єв-
реїв» [12, с. 557]. Збереглася пам’ять про організацію, що надавала євреям 
фальшиві документи. Це була гуртівня «Галіціан Ферра» для торгівлі буді-
вельними матеріалами у Львові. Її власниками були члени ОУН А. Маланяк, 
В. Величко, Я. Бернардин. Також через Львівську міську управу був налаго-
джений збір коштів для організації допомоги євреям. Є факти, які свідчать, 
що організована допомога євреям не припинялася у 1942–1943 рр., коли по-
силюються репресії окупантів проти українців та поляків.

У Перемишлянах завдяки членам ОУН врятувалися багато євреїв. Нази-
вають різні цифри від 35 до 1500 [11, с. 116–117].

У постановах Другої конференції ОУН, що проходила у 1942 р., було 
наголошено: «Незважаючи на негативне відношення до жидів як знаряддя 
московсько-большевицького імперіалізму, вважаємо за недоцільне в сучас-
ний момент міжнародної ситуації брати участь в протижидівських акціях, 
щоб не стати сліпим знаряддям у чужих руках і не відвернути уваги мас від 
головних ворогів» [Літопис УПА. Т. 24. –  с. 52].

Ю. Киричук наводить важливий фрагмент інструкції Головної команди 
УПА від 1 листопада 1943 р. для пропагандистських служб: «…поширити, 
що ми толеруємо всі національності –  також жидів, які працюють на користь 
української держави. Вони будуть лічитися повноправними громадянами 
України. Про це говорить з лікарями –  жидами і іншими фахівцями, які у нас 
затруднені». Це був перший публічний виступ бандерівців на захист єврей-
ського населення [3, с. 73].

Поряд з визволенням ув’язнених німцями українців, відділи УПА здій-
снювали також звільнення людей єврейської національності. Найвідоміша 
така акція відбулася навесні 1943 р. у Рівному, коли загін УПА здійснив напад 
на німецьку охорону гетто, звільнив кілька сотень євреїв й розмістив їх по 
навколишніх селах, де вони дочекались відступу німецьких військ з України.

Згідно зі спогадами Б. Айзеиштайна-Кешева, окремі відділи УПА збира-
ли євреїв, котрі переховувались в лісах, у цілі табори, де кожен з них пра-
цював за своїм фахом або в сільському господарстві. У квітні 1943 р. один 
з таких таборів чисельністю понад 100 євреїв розмістився поблизу населе-
ного пункту Прицька на Волині, інший чисельністю понад 400 євреїв –  у во-
линському містечку Кудринки за 30 км від міста Тучина й був розпущений 
лише у середині червня 1943 р., коли УПА зазнала нападу й відчутних втрат 
з боку моторизованого поліцейського батальйону під командуванням генера-
ла Ганса Гінцлера.

Існує багато підтверджень того, що українські націоналісти надавали до-
помогу і притулок переслідуваним євреям. Після відкриття архівів СБУ стало 
відомо, що дружина Головного командира УПА Наталія Шухевич протягом 
1942–1943 рр. переховувала семилітню єврейську дівчинку Ірину Райсінберг. 
Роман Шухевич знав про це і допоміг виробити їй фальшиві документи на 
ім’я Рижко Ірини. Згодом, коли Наталію заарештували німці, дівчинку пере-
ховали у монастирському сиротинці в с. Куликові.

Праведником народів світу у 1998 р. був визнаний віце-президент Україн-
ської головної визвольної ради, оунівець Федір Вовк. У Нікополі Федір Вовк 
разом із дружиною Єлизаветою допомогли шкільній учительці єврейці Сарі 
Бакст врятуватися разом із матір’ю, сином та небожем. «Мій чоловік був 
українець, –  згадує Сара Бакст, –  тому ходив вільно і увесь час шукав можли-
вість врятувати сім’ю… Федір Іванович обіцяв допомогти. Наступного дня 
з’явилася до нас його дружина Єлизавета Максимівна Шкандель і уточнила, 
скільки чоловік у небезпеці, кого треба рятувати. Незабаром вона прийшла 
знову з колегою Олександрою Григорівною Дорошенко і вручила невеликий 
папірець з планом, кого куди ховати… План був написаний рукою Федора 
Івановича…». Так Сара Бакст із чоловіком, двома дітьми, матір’ю та небо-
жем пережили німецьку окупацію [4, с. 162]

З ініціативи українського підпілля був організований і до 1942 р. діяв 
легально Український Червоний Хрест. Заборонений німецькою окупа-
ційною владою, він пішов у підпілля і фактично став медичною службою  
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повстанської армії. Ще за часів легального існування у Львові місцевий голо-
ва Червоного Хреста мав постійний таємний контакт з представником єврей-
ських лікарів у львівському гетто, допомагаючи євреям ліками і необхідними 
матеріалами [13].

Згідно з розпорядженням окупаційної влади кожен, хто переховував вій-
ськовополонених, надавав медичну допомогу пораненим червоноармійцям, 
переховував оточенців, євреїв, чи допомагав партизанам –  підлягав роз-
стрілу. Але не зважаючи на покарання смертю за допомогу євреям, багато 
українців допомагали їм сховатися та пережити лиху годину. І такі приклади 
непоодинокі. Поміж них сьогодні відомі імена митрополита Андрія Шеп-
тицького, греко-католицького священика Омеляна Ковча, протоієрея Олексія 
Глаголєва, монахині Олени Вітер та багатьох інших людей, яких перш за все 
об’єднували загально –  людські цінності.

2.3. Євреї в УПА та ОУН
На жаль, участь євреїв в українському визвольному русі, діяльності ОУН 

та УПА поки що дуже мало досліджена. Але можна виявити окремі уривчас-
ті відомості про участь євреїв у визвольній боротьбі. Ось як описує участь 
євреїв в українському русі опору виконувач обов’язків керівника ОУН(б) 
в 1941–1943 р. Микола Лебідь: «Більшість лікарів УПА були євреями, котрих 
УПА рятувала від винищення гітлерівцями. Лікарів –  євреїв вважали рів-
ноправними громадянами й командирами української армії. Необхідно під-
креслити, що всі вони чесно виконували свій тяжкий обов’язок, допомагали 
не лише бійцям, але й всьому населенню, їздили територіями, організовува-
ли польові шпиталі та лікарні в населених пунктах. Не полишали бойових 
лав в непростих ситуаціях, навіть тоді, коли мали можливість перейти до 
червоних» [10].

Серед лікарів-євреїв можна назвати таких: «Чорний» з Рівного, курінний 
лікар у курені Я. Ждана –  «Острий»; Гридоель з Луцька, лікар підстаршин-
ської школи УПА на «Січі»; Берензон з Матієва (Ковель, Волинь), медсестра 
у відділі, який дислокувався у районі Матієва; «Білий», лікар на північних 
теренах групи «Турів» [13, с. 18].

Безпосередній учасник національно-визвольної боротьби –  курінний 
М. Скорупський («Макс») згадував, що у с. Антонівці на Крем’янеччині, де 
містився великий упівський пункт, він зустрів кількох щойно прибулих ліка-
рів-євреїв, яких викрали оунівці з львівського гетто. Серед них були відомі 
фахівці і хірурги [13, с. 84]. У с. Малий Стидинь на Костопільщині (місце дій 
військової округи «Заграва») у шпиталі працювали лікарі-євреї «Льодовий», 
«Боско», «Попер» і «Гіль» [13, с. 103].

Майже легендарною постаттю став лікар «Кум». Прізвище його невідоме. 
Медичну освіту здобув у Італії, практикував також у Відні і Празі. Перед 
війною мав приватну лікарню в Дрогобичі Львівської обл., там же працював 
за часів першої радянізації Західної України у 1939–1941 рр. На початку ні-
мецької окупації нацисти знищили усю рідню лікаря, сам він переховувався 
у лісах. Коли почалося формування українських збройних загонів, зголо-
сився до медичної служби УПА. У лютому 1944 р. у карпатських лісах біля 
Сколе відбувався вишкіл другої старшинської школи УПА «Олені». «Кум» 
був направлений до вишкільної сотні хорунжого «Щита». Там він викладав 
першу медичну допомогу й інші санітарні дисципліни. Після розформуван-
ня школи залишився лікарем у сотні «Щита», з нею рейдував і брав участь 
у боях. Після закінчення Другої світової війни мав можливість легалізувати-
ся і жити цивільним життям у нових радянських умовах, але вирішив зали-
шитися в УПА.У 1945–46 рр. завідував підпільним шпиталем у карпатських 
лісах. 23 січня 1946 р. шпиталь оточили війська НКВС. Лікар «Кум» і пора-
нені повстанці, не бажаючи потрапити до рук ворога, застрелилися. Поста-
новою Української головної визвольної ради від 30травня 1947 р. посмертно 
був нагороджений Срібним Хрестом Заслуги [3, с. 80–82].

Не меншої слави зажив лікар Абрагам Штерцер. Він студіював медици-
ну у Львові, Кракові і Празі. На момент приходу німецьких окупантів пра-
цював лікарем у Львові. Як і усі євреї, був загнаний до гетто, звідки втік 
у 1942 р. Потрапив до УПА, був лікарем у четвертій військовій окрузі УПА 
«Говерля». Невдовзі після цього до нього приєднався і його брат Арієг. У той 
час при повстанській армії діяло більше десятка неукраїнських загонів.  
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Штерцер був уповноважений від командування терену, на якому пробував 
створити такий відділ із євреїв. І таку бойову одиницю створили в Чорному 
Лісі біля Станіслава (теперішній Івано-Франківськ), загін отримав від коман-
дування терену зброю і амуніцію, а селяни доставляли їм провіант і одяг. 
На жаль, про подальшу долю цього повстанського загону нічого не відомо. 
Абрагам Штерцер і його брат після закінчення війни щасливо дісталися 
Палестини [13, с. 347–348].

Геройською смертю загинув в УПА лікар Самуель Нойман –  «В. Мак-
симович». Перед війною він працював у Стрию Львівської області. Під час 
німецької окупації завдяки членам ОУН (до яких сам звернувся по допомогу) 
уникнув запроторення до гетто. Жив разом із матір’ю у своєму помешканні. 
Невдовзі його матір все ж таки заарештовували і відправили до гетто, Но-
йман, не бажаючи залишати її одну, відправився туди ж добровільно. Звідтіль 
Службою безпеки ОУН вони були викрадені і під прикриттям підпільників 
переховувалися. В цей час Нойман надавав медичну допомогу членам ОУН 
і цивільному населенню. У вересні 1943 р. за дорученням члена головно-
го військового штабу УПА Олекси Гасина-»Лицаря» лікаря «Максимовича» 
було переведено в околиці с. Ямельниця, де тоді знаходився штаб УПА-За-
хід. Нойман був головним лікарем і викладачем медицини у старшинській 
школі УПА «Олені» (там же перебував і «Кум»). Ймовірно, що «Максимо-
вич» загинув у Чорному Лісі з іншими членами штабу УПА під час наступу 
військ НКВС у липні 1945 р. [13, с. 349–351].

До 20 років каторги за належність до медперсоналу УПА було засудже-
но Варм Шая Давидовича –  «Скрипача». Народився він у Варшаві 1909 р. 
У 1937 р. закінчив Варшавський медичний інститут. Проживав у с. Свічів 
Володимир-Волинського району. З 1943 р. –  лікар в УПА, підпільна лікарня 
розміщувалася у с. Вовчак Турійського р-ну. Пізніше рейдував із відділом Ан-
тонюка («Сосенка»), опісля –  у курені «Голубенка» на Холмщині [13, с. 359–
361]. Заарештований органами НКВС 9-го серпня 1944-го і 16 вересня того ж 
року засуджений до 20 років каторги.

В архівних документах зустрічаються відомості і про євреїв, які сприяли 
розвитку українського руху Опору в найрізноманітніших ділянках.

Ці дані руйнують міфи про фашистську сутність УПА, розповсюджувані 
деякими джерелами. Адже в УПА вступали в тому числі і євреї, щоб бороти-
ся з німецько-фашистськими і більшовицьким загарбниками.

Отже, український національно-визвольний рух ОУН і УПА і антисемі-
тизм –  речі протилежні. Ми бачимо, що ці структури надавали допомогу 
євреям, а ті, в свою чергу, були безпосередніми учасниками національно-ви-
звольної боротьби. Ярослав Дашкевич, доволі впливова в українській істо-
ричній науці людина, зауважив: «Євреї хоробро боролися у лавах УПА. Ми 
не знаємо випадків їх негідної поведінки» [11, с. 46].

Висновки
Сьогодні майже неможливо дати точні дані про тих, хто співчував, або, 

ризикуючи життям, рятував євреїв. Втрачено багато документів, загинули 
свідки, а ті, хто залишилися в живих, довгий час не наважувалися назвати 
усіх фактів, імен. В документах і свідченнях, що зараз опрацьовуються іс-
ториками, погляди на одні і ті самі події Другої світової війни під впливом 
радянської і нацистської пропаганди різняться. Але поступово ми намагає-
мося позбутися перекручення фактів і історичних стереотипів радянського 
минулого.

Голокост є найстрашнішою катастрофою за час єврейського існування, 
коли здійснювалось тотальне винищення єврейського народу. Багато україн-
ських сімей, ризикуючи життям, рятували від фашистської розправи прире-
чених, передавали продовольство і одяг до гетто, надавали притулок євреям. 
Недаремно нині серед тих, хто рятував євреїв під час війни, чи не найбільше 
саме українців удостоєно почесної єврейської відзнаки «Праведник народів 
світу». Серед них є і українські націоналісти.

На основі нашого дослідження можемо зробити висновок, що формуван-
ня позиції націоналістичного руху щодо євреїв проходило паралельно з ідей-
ним визріванням цього руху, воно було його невід’ємною частиною. Судячи 
з документів, які зараз вивчені істориками, у проводі ОУН до 1943 р. не було 
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єдиної визначеної позиції щодо євреїв як етносу взагалі. Проти єврейських 
погромів на початку радянсько-німецької війни виступали лише розрізнені 
групи, окремі представники українського націоналістичного руху. Головним 
упродовж всієї війни для ОУН були українські проблеми. Але, стаючи свід-
ками масового винищення нацистами єврейського населення, відбувається 
еволюція поглядів націоналістів на українсько-єврейські відносини. Відомі 
факти про допомогу євреям під час Голокосту дозволяють зробити висновок, 
що в більшості випадків українці ставилися до євреїв як до співгромадян, 
доля яких викликала співчуття. Окрім цього в ОУН і УПА вступали не тільки 
українці, а й євреї, щоб боротися з німецько-фашистськими і більшовицьким 
загарбниками.

Питання українсько-єврейських міжнаціональних відносин і сьогодні за-
лишається актуальним. В процесі доволі напружених відносин між україн-
цями та євреями, які розвивались упродовж багатьох століть, сформувались 
стереотипи українофобії та юдофобії. Подолання цих стереотипів необхідно 
нам для збереження миру і взаєморозуміння між обома народами.
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Демченко Кирило

«Чорнопіджачники» як невід’ємна частина української 
Другої світової війни

Вступ
Актуальність роботи. Українська Друга світова –  один з найбільш ви-

кривлених фрагментів історії України. Знаходячись під владою іноземної 
імперії, український народ довгий час знав її спотвореною або не знав вза-
галі. Написана «переможцями», вона була викривлена задля маніпуляції над 
цілим народом, з боку іншої держави.

Про трагедію, яка розглядається в цій роботі –  примусово мобілізованих, 
мирних, не підготовлених до військових дій людей, переважній більшості 
української спільноти невідомо нічого –  ця подія була заборонена для висвіт-
лення у радянські часи. В будь-який момент, навіть найменша згадка про неї 
могла зіпсувати радянські міфи про Другу світову війну. Зараз же, українське 
історичне суспільство не має доступу до більшості документів, що розпові-
ли б про цю подію. Більше того –  з кожним днем людей, що можуть розпові-
сти на власному прикладі про тогочасні події, стає все менше.

Дана робота створювалася на спогадах очевидців подій, наразі єдиних 
хто більш-менш об’єктивно може розповісти про події в УРСР 1943–1944 рр. 
У радянській історіографії про «чорнопіджачників» не було жодного слова. 
Деякі письменники намагалися розповісти про них, замаскувавши трагедію 
під героїзм. Зараз, коли нема щільної цензури, яка б заборонила розгляд цієї 
події, і ще залишаються люди, які пам’ятають те, що бачили на власні очі, 
у нашої історії залишається останній шанс дізнатися істину, яку у разі без-
діяльності, вже через декілька років доведеться відтворювати на припущен-
нях. Адже, лише за період з початку опитувань свідків до завершення напи-
сання цієї роботи деякі люди пішли з життя.

Мета роботи –  дослідити процес мобілізації мирного населення УРСР 
під час вигнання нацистських окупантів у 1943–1944 рр.

Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання:
• зібрати і проаналізувати джерела і літературу по темі, з’ясувати ступінь 

достовірності;
• відобразити мобілізаційні процеси на українських теренах у 1943–1944 рр.;
• показати ступінь військової підготовки та забезпечення мобілізованих по-

льовими військкоматами;
• відобразити бойове застосування «чорнопіджачників» під час військових 

дій 1943–1944 рр.
Об’єкт дослідження –  доля мобілізованого радянським військовим керів-

ництвом мирного населення УРСР під час вигнання нацистських окупантів.
Предмет дослідження –  мобілізаційні процеси і використання у бойових 

діях «чорнопіджачників».
Історіографія. Історія радянських мобілізацій досліджена і відповідно 

відображена лише з радянської точки зору у багаточисельних працях, що 
присвячені «блискучим перемогам» Червоної армії у «визволенні України», 
та категорично заперечували наявність «чорнопіджачників». Сучасні укра-
їнські історики почали процес вивчення даної проблеми однак до сьогодні 
їх огляд події обмежується короткими статтями. Таким чином, ґрунтовної 
дослідницької праці, за розглянутою нами темою, на сьогодні не існує

Для створення репрезентативної джерельної бази дослідження нами 
було зібрано свідчення людей, що пережили процеси радянської мобіліза-
ції. З цією метою було опитано 18 чоловік, що проживають у різних регі-
онах України, переважно сучасних Київської, Дніпропетровської, Запорізь-
кої, Луганської областей. Анкети, з якою можна було б звернутися до наших 
респондентів, розробити не вдалося передусім через особливості пам’яті 
і ставлення опитуваних до подій, які до сих пір викликають різку негативну 
реакцію. Враховуючи поважний вік респондентів часто доводилося зміню-
вати тему розмови і відходити від заздалегідь продуманого опитувальника. 
Нами було опитано 11 чоловіків, 7 жінок, які пам’ятають різні аспекти ра-
дянської мобілізації, але в їх поєднанні дозволяють скласти цілісну картину.
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Для доповнення джерельної бази було залучено надруковані спогади оче-
видців подій, таких як: Тетяна Барабаш, Іван Клименко, письменник-фрон-
товик Анатолій Дімаров тощо. Джерелами даної роботи слугують також 
накази радянського військового керівництва, а саме опубліковані різними 
авторами, копії наказів № 089 від 9 лютого 1942 р., наказ НКО № 0283 від 
14.04.1942 р., інші накази та директиви Ставки Верховного Головнокоман-
дування ЗС СРСР.

Розділ 1. Мобілізаційні процеси в Україні на територіях, 
підконтрольних СРСР у 1943–1944 рр.

1.1 Створення польових військкоматів
З початком Радянсько-Німецької війни 1941–1945 рр. вносилися значні 

корегування до Конституції СРСР 1936 р. і закону «Про військову повин-
ність» 1939 р., в тому числі й у сфері мобілізаційних процесів: вимог до 
призовників, порядку мобілізації та повноважень військкоматів. На хід мо-
білізаційних процесів на територіях УРСР в період 1943–1944 р. найбільше 
вплинули такі постанови:

Наказ № 089 «О призыве граждан на освобождаемых от оккупации 
территориях и о сформировании запасных полков» Ставки Верховного Го-
ловнокомандування Військових сил СРСР від 9 лютого 1942 р. Згідно з цим 
наказом на територіях СРСР, що певний час знаходилися у статусі «окупова-
них територій», через відсутність постійних військкоматів, силами «першого 
ешелону наступаючих військ» та НКВС створювалися польові військкома-
ти [22]. У наказі ставки також значилось: «Оскільки діюча армія повинна 
своєчасно діставати поповнення живою силою, а підготовлений військовий 
контингент тилу через транспортні труднощі затримується в дорозі й при-
буває в діючі частини несвоєчасно, військові ради армій дістають дозвіл на 
самостійне поповнення своїх частин живою силою в ході наступу», що стало 
приводом для мобілізації в обхід військкоматів.

Наказ НКО № 0283 від 14.04.1942 р. «Про роботу військкоматів з обліку 
військовозобов’язаних та їх призову» значно знизив ланку відсіву осіб, що 

потрапляли під призов, тим самим скасовуючи існуючі до цього установ-
ки. А саме: змінювався мінімальний призовний вік з 18 років, передбачених 
Конституцією СРСР 1939 р. до 17 років; знижувалися медичні вимоги для 
людей, що перебувають на військовій службі [12].

Директива Ставки Верховного Головнокомандувача Військових сил 
СРСР «Про недопустимість огульного зарахування людей, у тому числі 
й призовників у категорію осіб, відсіяних з політико-моральних міркувань» 
від 10 лютого 1943 р. Відтепер керівництвом до дії стала сталінська теза: 
«Син за батька не відповідає». Це означало, що анкетні дані на зразок «бать-
ко засуджений» або «брат вилучений органами НКВС» більше не бралися до 
уваги при зарахуванні до лав Червоної армії.

Директива Ставки ВГК № 46015 від 29.01.1943 р. наказувала: «команду-
вачам військ Південно-Західного, Південного та Північно-Кавказького фрон-
тів було наказано з лютого 1943 р. розпочати виведення у резерв найбільш 
виснажених стрілецьких з’єднань для їх доукомплектування та відпочинку 
з подальшим введенням їх у бій» [16].

1.2 Мобілізація та правові порушення, вчинені польовими військко-
матами на території УРСР

Згідно з наказом № 089, за даними, опублікованими центральним архівом 
міністерства оборони РФ, на територіях УРСР у період з вересня 1943 по 
лютий 1944 р., польовими військкоматами було призвано 201340 осіб. Згідно 
неофіційних даних, що в інтерв’ю газеті «Факти» озвучив доктор історичних 
наук Віктор Король, на момент початку форсування річки Дніпро (до 20-тих 
чисел вересня 1943 р.) польовими військкоматами було призвано до 300000 
мешканців Лівобережжя, а за весь час «вигнання з територій УРСР нацист-
ських окупантів» першим ешелоном наступаючої армії було мобілізовано до 
900000 осіб [7, 8].

За показами очевидців, навіть знижені вимоги до мобілізації постійно по-
рушувалися зі сторони польових військкоматів. Зазвичай такими порушен-
нями ставали:
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1. Призов людей, що за віком не підлягали службі в армії (вік особи був ниж-
че або вище вікових обмежень –  17–55 років).

2. Призов небоєздатних за медичними показниками.
3. Призов без подальшого офіційного зачислення в діючу армію (що в по-

дальшому впливало на забезпечення призваних, їх повоєнний статус, та 
статистику армійських втрат при загибелі призваного).
У спогадах очевидців можна часто бачити дані, що вказують на порушен-

ня під час мобілізації польовими військкоматами:
Так, за словами письменника-фронтовика Анатолія Дімарова: «Никаких 

медкомиссий не было. На фронт забирали калек и больных. Я уже в 20 лет 
был инвалидом, слепой и глухой от контузии –  все равно взяли…». Дане свід-
чення підтверджує факт призову небоєздатних за медичними показниками, 
не тільки встановлених довоєнними нормами, а й нормами передбаченими 
наказом НКО № 0283 від 14.04.1942 р.

Зі спогадів Івана Клименко з с. Германівська Слобідка Обухівського ра-
йону Київщини: «Коли появилися наші, то польовий військкомат зібрав усіх 
військовополонених, зібрав тих, хто повернувся з полону, зібрав тих, хто за 
ці роки підріс до того, до призовного віку. До призову оце всіх цих зібрав, і їх 
вигнали за село, сказали, що треба взяти оту могилу. А на тій могилі були 
німці з кулеметом. І там їх всіх перестріляли. Тому, що рушницю дали на 
п’ять чоловік одну, у своїй одежі погнали брати цю дорогу… цю могилу. А на 
спині і мати дала мішка, там білизну напевне і… То німці їх всіх перестріля-
ли. І батьки пішли туди на поле до тої могили, забрали своїх дітей і похова-
ли. Принесли у село і поховали. Мій сусід, наприклад, Сергій Сєкало, Сєкало –  
це прізвисько, а прізвище Сулима, свого сина, Максима, приніс на плечах. Не 
було волів, не було повозки, не було конячки. Приніс на плечах і так…».

Приміщення чи якогось іншого офіційного місця роботи польового вій-
ськкомату не існувало. Дії військкоматів нагадували «облавний» характер. 
Під час призову робітники військкомату, переміщувалися між місцями про-
живання населення, заходячи в будівлі насильно забирали будь-кого. Жод-
них документів, що вказували б на вік людини –  не вимагалося. Оцінка віку 

проводилася самими робітниками військкоматів «на око». Присутня велика 
кількість випадків, коли при достеменно відомому віці, за яким людина б не 
могла потрапити д армії, людину все одно призивали.

У своїх спогадах Тетяна Барабаш яскраво описує картину примусової 
мобілізації: «Врываясь в дома, забирали не только подростков, но и чудом 
уцелевших мужчин. И каждый, уходя воевать, как правило, надевал старую 
фуфайку, надеясь, что новая еще пригодится в хозяйстве. Все думали, что 
вернутся домой. Из еды брали с собой ломоть хлеба и шмат старого сала. 
А через день-два мы уже хоронили их в братских могилах по 200 человек 
с этими же торбочками и в этих же черных фуфайках. В тех местах были 
глиняные яры, а по краям яров стекали ручейки, полные крови».

За спогадами Миколая Івановича Сторогнатенка, у 1943 р. мешканця се-
лища поблизу смт Козелець, коли чутки про мобілізацію у такий спосіб у од-
ному селі доходили до іншого –  люди тікали від відчаю. Не взявши з собою 
жодних навіть найнеобхідніших речей, мешканці східних районів Київщини 
та півдня Чернігівщини, люди швидко поверталися де були приречені стати 
мобілізованими польовими військкоматами. Часом доходило до каральних 
акцій проти тих хто намагався уникнути призову. З часом супротив роботі 
польовим військкоматам набере колосальних масштабів, паралельно з цим –  
наберуть жорсткості міри, що до тих хто намагався ухилитися призову. Про-
ти «найгарячіших точок», застосовувалися загони НКВС, що подекуди при-
зводило до знищення цілих населених пунктів. М. І. Старогнатенко пригадав 
одну з фраз що характеризували тодішню ситуацію: «Що не допалили німці 
допалять червоні…».

Згідно свідчень очевидців, мобілізованих польовими військкоматами роз-
поділяли серед частин наступаючого першого ешелону. За офіційним доне-
сенням штабу Воронезького фронту за період 1.01.–1.03.1943 р. до складу 
частин фронту –  3-ї гв. танкової, 40-ї, 60-ї та 38-ї армій було мобілізовано 
33080 чол. з раніше окупованих територій. Упродовж 20-ти днів березня 
1943 р. – 20899 чол. З них на 5.02.1943 р. – 6380 чол. колишніх військовополо-
нених та оточенців. Однак у більшості випадках офіційно до армії потрапляло  
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30–40% мобілізованих, які законно потрапляли під мобілізацію. Більша ж ча-
стина мобілізованих, офіційно не були зараховані до діючої регулярної армії; 
цю масу людей складали люди, що були мобілізовані з порушеннями (офі-
ційно не потрапляли під призов).

Так у селі Великоолександрівка, Павлоградського району, Дніпровської 
області, у перший тиждень заняття села Червоною армією, польовим вій-
ськкоматом було призвано понад 400 осіб й лише 92 з них були офіційно 
зараховані до армії. Іншу частину складали: юнаки до 17 років, люди старші 
за 55 років, люди з обмеженими можливостями, що за медичними нормами 
не потрапляли під мобілізацію.

Загалом, за вересень –  жовтень 1943 р., польовими військкоматами, до 
складу Південного (згодом 4-го Українського) фронту було призвано 100–
140 тис. новобранців. До складу Степового (згодом 2-го Українського) фрон-
ту, за вересень-жовтень 1943 р., за наказом № 089 було призвано 90–100 тис. 
осіб, а у період з січня по лютий 1944 р. ще 200–250 тис. осіб. До складу Во-
ронезького (згодом 1-го Українського) фронту, за вересень-жовтень 1943 р., 
було мобілізовано 120–150 тисяч людей [11].

За результатами роботи польових військкоматів чисельність українців, 
що офіційно чи неофіційно служили у рядах Червоної армії різко зросла. 
Якщо до вересня 1943 р. за різними оцінками 17–21% особового складу Чер-
воної були українцями, то в березні 1944 р., лише поставлених на забезпе-
чення українців було 27–29%. З припиненням роботи на території УРСР ро-
боти польових військкоматів, темпи збільшення співвідношення мешканців 
України у Червоній армії –  зменшилися, однак у квітні-травні 1945 близько 
31–33% бійців Червоної армії, були призвані саме на території УРСР, у різні 
часові проміжки [13].

Розділ 2. Військова підготовка та забезпечення частин, 
сформованих з призваних польовими військкоматами. 

Чорносвитники.
2.1 Військова підготовка мобілізованих польовими військкоматами 

на території УРСР
Офіційно, новомобілізовані бійці мали б пройти скорочений курс підго-

товки до бойових дій (за наказом № 089, особи призвані польовими військ-
коматами не проходили повний курс підготовки новобранців, передбачений 
законодавством СРСР, натомість такі особи мали б проти скорочене військо-
ве навчання). Однак свідчення очевидців вказують на те що мобілізовані по-
льовими військкоматами, або мобілізовані першим ешелоном наступаючих 
військ Червоної армії, не проходили жодної військової підготовки, а одразу 
розподілялися серед частин армії що понесли втрати або новостворених ча-
стин, з подальшим, негайним використанням у бою. Під час виконання бойо-
вих завдань це значно впливало на боєздатність призваних.

Донесення про хід мобілізації у Ворошиловграді наркома внутрішніх 
справ УРСР В. Т. Сергієнка: «У визволених від німецьких окупантів райо-
нах призов до Червоної армії громадян призовного віку 1925–1893 р.н., які 
залишились на тимчасово окупованій території, почався одразу ж після 
вигнання окупантів. Відповідно до наказу командувача Південно-Західного 
фронту № 1 були укомплектовані призовні комісії з місцевого активу під 
головуванням представників Південно-Західного фронту. Призовні комі-
сії були створені у всіх районах Ворошиловградської області, визволених 
від окупантів. У м. Ворошиловград таких комісій було чотири. Станом на 
15.03.1943 р. у районах Ворошиловградської області було призвані й переда-
ні до військових частин Південно-Західного фронту 37452 чол., у тому числі 
придатних до стройової –  25674, до нестройової –  5074, колишніх оточенців 
і військовополонених –  6704 (зараховані до запасних частин). По м. Вороши-
ловград до діючої армії направлено 6252 чол., у запасні частини –  455 чол.». 
З наведеного вище можна констатувати, що під час проведення мобіліза-
ції на території Ворошиловградської області призовні комісії відправляли  
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військовозобов’язаних не до запасних полків, як це передбачалося наказом 
№ 089, а одразу до військових частин [20].

Фрагмент спогадів Левка Лук’яненка: «…мого батька і всіх мобілізова-
них селян без жодного військового навчання, у своєму цивільному одязі через 
два тижні після мобілізації привезли на фронт біля Лоєва на Дніпрі…».

Отже припустимим є висновок, що мобілізовані нашвидкуруч мешканці 
Лівобережжя не проходили бойового вишкілу, що було прямим порушен-
ням не тільки законодавства СРСР, а й письмових директив та наказів СВГВ 
СРСР.

2.2 Транспортування мобілізованих польовими військкоматами до 
лінії фронту

За спогадами опитаних очевидців та опублікованих спогадів свідків, ме-
ханізована транспортація мобілізованих польовими військкоматами була 
відсутня, що подекуди призводило до великих небойових втрат під час про-
сування до лінії фронту. Також мали місце факти навмисного ускладнення 
просування мобілізованих до місць боїв, частинами НКВС.

Зі спогадів у 1943 році мешканця села Кірово Миколая Івахненко: «У нас 
за перший день пів села забрали, і мене. А потім нас до Запоріжжя повели, 
там до тих пір були німці. Тоді дощ цілий день йшов, так дорогу розмило, 
а нас ведуть по тій дорозі…».

Зі спогадів Олексія Дорменка: «Ми йшли скоріше не як армія, а як по-
лонені, йдемо колоною по три без зброї, а по боках червоноармійці з авто-
матами, і підганяють завжди, один з моїх товаришів тоді правду сказав: 
«Йдемо –  як свині на забій».

2.3 Забезпечення частин сформованих з мобілізованих польовими 
військкоматами

За спогадами опитаних очевидців і публікацій інтерв’ю свідків подій, 
достеменно відома відсутність належного забезпечення мобілізованих по-
льовими військкоматами. Прикладом можуть слугувати спогади Левка 
Лук’яненка: «Про мого батька», а також численні розповіді очевидців і без-
посередніх учасників подій. В усіх спогадах фігурує відсутність

З-за відсутності однострою у частинах мобілізованих польовими військ-
коматами, у народі за ними закріпилися назви: «чорносвитники», «чорно-
піджачники», «піджачники», «чорносорочники», вказуючи на одежу в якій 
доводилося виконувати бойові завдання мобілізованим. Сьогодні не вщуха-
ють суперечки стосовно коректності терміну «чорнопіджачник», адже дане 
слово є русизмом. Однак слід зауважити, що в переважній більшості статей, 
сучасні українські історики використовуючи термін «чорнопіджачник» під-
креслюють відокремлене до них ставлення командирів Червоної армії, адже 
термін до словообігу ввели термін ввели саме вони.

В більшості частин, сформованих з призваних польовими військкома-
тами наявність уніформи по особистому складу не перевищувала 10–15%. 
В окремих, новосформованих частинах, форма була відсутня взагалі (фраг-
мент спогадів Левка Лук’яненка про його батька: «…дали одну гвинтівку на 
кілька чоловіків і по свіжому білому сніжку в сірих, чорних та інших темних 
піджаках кинули німцям під кулі…»). Наявність зброї у таких частина була 
не більш як у 20–40% мобілізованих, відомі випадки абсолютної відсутності 
зброї, у рядовому складі, частин «чорносвитників».

Так у селі Великоолександрівка, Павлоградського району, Дніпропетров-
ської області, з понад 400 призваних польовим військкоматом обмундиру-
вання отримали лише 86, зброю –  92.

За даними, озвученими професором Віктором Королем, з посиланням на 
капітана капітана Юрія Коваленка (що за його словами, на той час перебу-
вав на посаді офіцера з особливих доручень штабу Воронезького (1-го Укра-
їнського) фронту), під час наради штабу фронту у селі Требухів відбулася 
така ситуація (зі слів Короля): «Коли зайшла мова про можливе озброєння 
призовників автоматами, то відвертість заступника Верховного Головноко-
мандувача перейшла всі межі: «Автоматическим оружием этих людей не 
вооружать! У них же за спиной заградотряды! Дай им 300 тысяч автома-
тов –  из заградотрядов ничего не останется. Они всех перекосят и чкурнут 
к немцам. Трехлинейку им образца 1891 года!» [9]. Але заступник командува-
ча 1-го Українського фронту по тилу генерал Кулешов доповів, що на складах  
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є тільки 100 тисяч трьохлінійок. Тоді командувач Білоруським фронтом ге-
нерал К. Рокосовський запропонував послати до Москви у Ставку кур’єра, 
який би доповів обставини і попросив допомоги із озброєнням та обмунди-
руванням. І тут прозвучала цинічна фраза Жукова: «Зачем мы, друзья, здесь 
голови морочим. На хрена обмундировувать и вооружать этих хохлов. Все 
они –  предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется 
в Сибирь после войны ссылать». Тоді присутній К. Рокоссовський наголосив 
на тому, що: «это –  геноцид», однак генерал армії Ватутін заявив, що: «не 
хочет портить отношения с Жуковым из-за этой молодежи». Достеменно 
відомий лише сам факт наради у селі Требухів, тоді як з-за відсутності публі-
кацій протоколу наради (чи самого протоколу взагалі), невідомо відбувалася 
така розмова, чи ні.

Отже з-за навмисної направленості дій, що призвели до великих втрат 
серед непідготовленого, мирного населення, можна стверджувати, що вже 
вишкіл і бойове забезпечення загонів «чорнопіджачників» мали чіткі риси 
геноциду українців з боку як СВГВ СРСР, так і польової армійської влади [1].

Розділ 3: Бойове застосування частин «чорнопіджачників» 
в УРСР у 1943–1944 р.

3.1 Бої 1943–1944 р. на територіях УРСР за участю «чорнопіджачників»
Розповіді очевидців і статті сучасних українських істориків наголошу-

ють на нелюдському ставленні до «чорнопіджачників». Насамперед масова 
відсутність зброї і халатність у плануванні операцій призводили до катастро-
фічних втрат у лавах новомобілізованих.

У виданні «ZN.ua» Володислав Гриневич опублікував статтю якою на-
голосив, що ставлення до мобілізованих українців було схоже на ставлення 
до штрафних батальйонів і переформованих загонів військовополонених. 
У всіх ланках керівництва Червоної армії навмисно було створено умови з-за 
яких виконання бойових завдань ставало неможливим, що далі призводило 
до величезних втрат [2].

З інтерв’ю газеті «ФАКТИ» Віктора Короля: «…Их использовали просто 
для того, чтобы немцы израсходовали свой боезапас, а за ними уже шли 
вооружённые красноармейцы…» [7].

Також на таке використання «чорнопіджачників» вказують і спогади 
свідків подій. Новопризваних іноді використовували й для «вимотування» 
супротивника –  велику групу «чорнопіджачників» розділяли на декілька ок-
ремих. Ці групи переходили у (з дозволу сказати) атаку протягом цілої доби: 
вдень і вночі. Таким чином супротивника змушували повірити у фальшивий 
початок наступу, чи просто не давали покою, однак у таких умовах новопри-
звані були приречені на загибель. Деякі українські історики вважають, що 
майбутній «нічний режим» у Запоріжжі, став «вдосконаленням» використан-
ня «чорнопіджачників»

Зі спогадів Анатолія Дімарова: «…Видали ті половинки цеглин, показа-
ли велетенську водойму, скуту кригою, і сказали чекати сигналу –  ракети. 
А коли вона злетить, дружно висипати на кригу й бігти на ворога, який засів 
на протилежному боці за міцною огорожею, й… вибивати його звідти на-
півцеглинами. А він хай думає, що то… гранати. Назад повернути ніхто не 
міг, бо нам показали добре обладнані шанці, у яких через кожні три кроки си-
діли смершівці з націленими нам у спину кулеметами. Мене врятувало лише 
те, що я вже порох нюхав і біг не в першому ряду, а у п’ятому. Ми добігли за 
метрів сто від тієї огорожі, німці нас підпустили. Ви уявляєте, голий лід, 
нема де сховатися! І як сипонули з кулеметів кинджальним вогнем! Хлопці 
переді мною падали, як підкошені, я теж впав і лежав, а солдат переді мною 
аж крутився від куль, що у нього потрапляли».

Факт неможливості відступу попри все з-за створення «заслону» силами 
загород загонів та частинами НКВС передрікав долю «чорнопіджачників»: 
оскільки перемогти при такій підготовці і забезпеченні («з цеглою в руках») 
було неможливо, люди були приречені на загибель [10].

Після бою траплялася така ситуація: якщо хтось з «чорнопіджачни-
ків» виживав то він –  іноді, міг бути офіційно зарахований до Червоної 
армії (якщо такого не відбулося до цього), іноді залишки окремих загонів  



309308

об’єднувалися в один (якщо склад загону офіційно не входив до Червоної 
армії). Також відомі випадки знищення уцілілих після бою: «за законом 
військового часу» позбавлялися зайвих свідків трагедії, що могли зберегти 
пам’ять про неї. З незареєстрованими в армії просто вчиняли розправу, а офі-
ційних «червоноармійців-чорновіджачників» могли знищувати за сфабрико-
ваними справами військового трибуналу.

Зі спогадів Миколая Івахненка, учасника боїв за Запоріжжя: «…А коли 
ми до Запоріжжя підійшли так ніч була, і люди вже померзлі і спати хоті-
лося, а ми все йдемо. Коли під містом були, так нам одразу сказали, що он 
йдіть там німці засіли, і їх вибить треба. Я тоді не розумів, що це нас без 
зброї без форми без нічого туди привели, і перед атакою кожен собі брав чи 
палю чи цеглу чи ще щось. А німці в Запоріжжі як у фортеці там будівлі 
цегляні ми йдемо, а вони з кулеметів нас один за одним перебивали. Я тоді 
зі своїми односельчанами там був так тільки ми першу вулицю пройшли, 
а вже половини з нас нема». В той час як радянська історіографія висвітлює, 
взяття Запоріжжя, як успішний дебют «нічного режиму бою», бої за місто 
напередодні його взяття характеризувалися величезними людськими втра-
тами, особливо в рядах загонів «чорносвитників». Практика вичерпування 
боєзапасу ворога тут, досягала найбільших масштабів.

У виданні «UAHIST», з посиланням на очевидців подій, описана історія 
коли під час атаки «чорнопіджачників», німецькі війська, що тримали обо-
рону навіть не відкривали вогонь по них. Не переслідуючи жодних гуманіст-
ських ідей, а просто з розумінням того, що єдине завдання «чорнопіджачни-
ків» –  вичерпати їх боєзапас.

Факти наведені Ростиславом Пилявцем у статті видання «Історична 
правда», також підтверджують навмисність керівництва Червоної армії, по 
створенню умов для загонів, мобілізованих польовими військкоматами, що 
ставали запорукою великих втрат [14]. Офіційна радянська та російська іс-
торіографія (у тих фрагментах, де хоч якось задуються «чорнопіджачники» 
та сателітні їм частини), списують великі втрати серед новопризваних на 
прорахунки фронтового командування, загальне погане забезпечення, і не-

обхідність найшвидше завершити ті чи інші військові операції заради за-
гальної стратегічної переваги. Однак, сучасні українські історики, надають 
підтвердження того, що на загальнодержавному рівні за мету ставилося не 
доцільне використання «чорнопіджачників», як частин регулярної армії, а їх 
знищення. Іноді причинами цього ставали внутрішньополітичні цілі вищого 
керівництва СРСР, а саме: вирішення у такий спосіб міжнаціональної кризи 
в СРСР –  пригнічення окремих груп населення, за національними ознаками, 
а також демонстрація домінації окремого народу.

Зі слів Віктора Короля: «Тем не менее у Красной армии была возмож-
ность освободить Киев без таких ужасных потерь. Тогда войска Централь-
ного фронта под командованием Константина Рокоссовского уже захва-
тили плацдармы в районе Лютежа и Вышгорода общей протяженностью 
22 километра. Столицу Советской Украины с минимальными потерями 
готовы были взять непосредственно бойцы 60-й армии под командованием 
нашего земляка генерала Ивана Черняховского, о чем Рокоссовский доложил 
Иосифу Сталину. Вождь позвонил Жукову, члену Военного совета Хрущеву 
и генералу Ватутину. Все трое высказались категорически против предло-
жения Рокоссовского. Ведь на кону стояла честь взятия Киева. Тогда Ста-
лин сообщил Рокоссовскому: «Им на месте виднее» –  и приказал сделать 
разграничительную полосу. В результате этого часть Украины, включав-
шая Киев, досталась Воронежскому фронту под командованием Ватутина 
с последующим его переименованием в Первый Украинский фронт» [9].

Отже головною метою керівництва Червоної армії, відповідального за ви-
користання загонів «чорнопіджачників», було не ефективне їх використання, 
а їх знищення, що по суті являє собою геноцид проти українців. На це вказу-
ють як спогади свідків подій, так і коментарі вчених сьогодення.

3.2 «Живі» розмінування загонами «чорнопіджачників» протягом 
вигнання з України нацистських окупантів

За спогадами свідків подій (власно опитаних та фрагментів публікацій), 
під час боїв 1943–1944 рр. на території УРСР, постійно мали місце так звані 
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«живі» розмінування. Суть яких полягала у знищенні мінних перешкод, шля-
хом підриву на них людей.

Зі спогадів, у 1943 р. мешканки села Новоселка, Валентини Михайлівни 
Симеренько: «Ото коли ще німці у селі були ми з мамою пішли у поле і по-
бачили, що німці у землю щось закопують, а сусід наш казав ото, що хтось 
із села тоді там підірвався коли там ходив, а третього дня там надпис 
поставили, що міни там, а коли наші ото до села підходили то ми побачили, 
що сусід наш вийшов і каже, ото не йдіть сюди не йдіть, а командир їхній, 
потім він ночував ще у нас, все одно казав щоб солдати йшли туди, а вони 
ото що там міни не знали і погинуло там їх багато, і ми з мамою потім ще 
ходили та прикопували їх, бо їх отам так і полишали». Існували випадки 
знищення очевидців таких неправомірних дій керівництва Червоної армії. 
Треба наголосити, що «живі» розмінування, на відміну від явища «чороно-
піджачників» (у великих масштабах), мали місце не тільки в межах УРСР. 
Подібна практика продовжувалася за межами СРСР у 1944–1945 рр, а також 
до початку «вигнання з України нацистських окупантів». Однак концентра-
ція випадків таких розмінувань досягла свої найбільших масштабів під час 
просування Червоної армії по Лівобережжю. Полишені нацистами під час 
відступу мінні поля, не тільки стримували просування військ, а також ство-
рювали труднощі у забезпеченні армії, тому після просування фронту, у ти-
лах живі розмінування стали постійною практикою [10]. З сіл, поруч з якими 
знаходилися небезпечні мінні поля, збиралося уціліле місцеве населення за 
допомогою якого, в такий жахливий спосіб проводилося розмінування. Ре-
сурсом для таких розмінувань, з-за призову усіх чоловіків та юнаків до армії 
польовими військкоматами, могли слугувати: жінки, старці та діти.

У книзі «Солдати імперії» Фелікс Чуєв наводить, документально не 
підтверджений, уривок розмови маршала Г. К. Жукова і Д. Д. Ейзенхауера: 
«Коли ми наштовхувалися на мінне поле, то наша піхота атакувала його 
так само, нібито його там не було. Втрати, які ми несли від протипіхотних 
мін, ми вважаємо рівними тільки тим, які б понесли від кулеметного вогню 
й артилерії, якби німці замість мінних полів вирішили захищати цю ділянку 

сильним військовим з’єднанням. Проте атакуюча піхота не підриває міни 
протитанкові. І після того, як вона проникає в глибину мінного поля і ство-
рює плацдарм, підходять сапери й роблять проходи, через які може про-
йти наша бойова техніка» [22]. При підтверджені існування даної розмови, 
можна наголошувати на неправомірних діях маршала, що до його підлеглих. 
У такому випадку недоцільним є й використання саперів –  лише для потреб 
важкої техніки.

Сама наявність «живих» розмінувань і тим більше їх присутність при 
наявності саперів, вказують на цілковитому порушенні радянських установ 
ведення бою.

Висновки
Мобілізація мирного населення в роки радянсько-німецької війни у спеці-

альній історичній літературі висвітлена достатньо мало, процес дослідження 
цієї події лише починається. Тому спогади очевидців відіграють значну роль 
у створенні цілісної картини процесу мобілізації.

Сама мобілізація проходила з порушеннями вчиненими польовими вій-
ськкоматами. Постійним явищем став призов людей, що були молодші або 
старші за призовний вік. Також мали місце випадки призову інвалідів та лю-
дей з обмеженими можливостями, що за законом не мали б нести військову 
службу. Загалом польовими військкоматами було призвано до 900000 чоловік.

З призваних польовими військкоматами, як правило створювали окре-
мі загони або розподіляли між частинами першого ешелону наступаючих 
військ. У переважній кількості випадків новобранців офіційно не зарахову-
вали до регулярної Червоної армії, що в подальшому впливало на їх забезпе-
чення, та відношення до них армійського командування.

Погане забезпечення призвело до відсутності форми у переважної біль-
шості новобранців, саме тому за призваними польовими військкоматами 
закріпилося ім’я «чорнопіджачники» –  ті, що воюють у домашньому одя-
зі –  піджаках, причому такий термін до словообігу ввели сами командуачі 
Червоної армії, підкреслюючи відмінність звичайних бійців від призваних 
на українських землях людей. Найбільшою проблемою «чорнопіджачників» 
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стала відсутність вогнепальної зброї, що в поєднанні з відсутністю військо-
вої підготовки робило з них «гарматне м’ясо».

На передовій «чорнопіджачників» використовували лише як ресурс для 
вимотування противника та позбавлення його боєзапасу. Відступу з лінії 
зіткнення перешкоджали загородзагони. Навіть при можливості використан-
ня професійних військ, командування надавало перевагу загибелі великій 
кількості небоєздатних, з мінімальним успіхом. Постійним явищем також 
стали «живі» розмінування. Завжди існував поділ за національними озна-
ками. Загалом, за різними оцінками у вигнанні з України нацистів загинуло 
понад 700000 «чорнопіджачників». За сукупністю всіх цих фактів такі дії 
командування Червоної армії можна назвати геноцидом проти українців.
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