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ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО
В сучасну епоху державного і духовного відродження України важливого 

значення набуває історична освіта учнівської молоді. Інтеграція національ-
ної системи освіти в європейський і світовий освітній простір актуалізує пи-
тання підвищення її якості та конкурентоспроможності.

Історія відіграє важливу роль у розвитку особистості. Вивчаючи розви-
ток своєї країни, учні розвивають допитливість та уяву, критичне та творче 
мислення, здатність аналізувати історичні події, шукати відповіді на складні 
запитання сьогодення. В умовах розгортання сучасних процесів глобалізації, 
формування нової системи цінностей та опанування західної моделі сприй-
няття реальностей дедалі більше наростає необхідність прагнення пізнати 
коріння свого минулого, збереження своєї національної самобутності, охоро-
ни пам’яток природи, культури та історії Батьківщини.

У цьому контексті цілком логічним є потужний розвиток Малої академії 
наук України –  освітньої системи, що органічно інтегрує освітні процеси від 
шкільної лави до університету та наукової установи. Висвітлення результатів 
дослідницьких робіт на конференціях, семінарах, засіданнях секцій Дніпро-
петровського відділення Малої академії наук України дозволяє старшоклас-
никам долучитися до діяльності вищої школи, підсилює їхню зацікавленість 
у здобутті освіти, допомагає багатьом довести юнацьке захоплення до логіч-
ного завершення –  вибору майбутньої професії та визначення свого покли-
кання у житті.

Тож перед Вами особливе видання. Це збірник наукових текстів, авторам 
яких від 14 до 17 років! Дослідницькі роботи цих молодих людей побачили 
світ завдяки власному вибору авторів та допомозі, яку їм надали вчителі, що 
виступали в ролі наукових керівників цих учнівських робіт. Саме такі наукові 
роботи вже багато років презентуються та захищаються учнями з усієї країни 
на щорічному Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких ро-
біт учнів-членів МАН України. Підготовка до конкурсу та участь у ньому –  
це величезна повсякденна інтелектуальна робота. Завдяки участі в конкурсі 
МАН формується нове покоління українських науковців і практиків. 
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Приємно усвідомлювати, що в Дніпропетровській області стільки талано-
витої молоді, яка обирає нелегкий шлях самореалізації в науковому пошуку.

Бажаємо Вам творчої наснаги, нових успіхів, оптимізму, реалізації свого 
потенціалу та віри у власні сили!

Нехай Вам підкоряться найвищі вершини!
З повагою,

директор КПНЗ «“Мала академія наук учнівської молоді” ДОР»
Тягло Наталія Василівна

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Приємно, що минулорічне видання «Історичні етюди – для сучасності» 

має продовження в нинішній підготовленій праці переможців і призерів 
підсумкової сесії Малої академії наук 2016 р. Вітчизняна історична наука 
вельми потребує притоку свіжих ідей, відкритть, суттєвого прирощення 
історичних знань. Адже наше суспільство знову відкриває для себе власну  
історію, яка правдиво, чесно, без політичних і цензурних купюр має відбива-
ти минувшину в усій її багатоманітності. 

Це має бути історія не тільки політична або соціальна, а й історія повсяк-
дення, ментального, культурного та родинного світу, природного середови-
ща та дозвілля тощо. В непростому сучасному світі особливої актуальності 
набуває історія міжнаціональних та міжетнічних взаємин, бо без порозумін-
ня, мовно-культурної та духовно-конфесійної толерантності не можна досяг-
ти успіху. Не менш важливими є ще не пізнані сторінки військової історії 
України, бо мужність, вміння захищати свою рідну землю викликали повагу 
в усі історичні часи. 

Наша батьківщина-Україна має все активніше ставати суб’єктом між-
народних відносин. Тому вивчення всесвітньої історії уявляється є вельми 
важливим, щоб осягнути коло близьких і віддалених країн і народів, з якими 
в різні періоди історії перетиналися інтереси нашої країни. 

Українські землі зберігають численні археологічні артефакти, а різні ре-
гіони багаті на етнографічні традиції та звичаї. Усі ці скарби потребують  
ретельного вивчення і зберігання.

У царині історії України та історичного краєзнавства, всесвітньої істо-
рії, археології та етнографії існує запит суспільства на сучасні наукові до-
слідження. І науково-дослідницькі роботи учнів-членів Дніпропетровського 
відділення Малої академії наук України є першим, але важливим кроком на 
шляху до високої науки. Участь у збірці «Історичні етюди – для сучасності 
2016» – чудова нагода для нинішніх учасників Малої академії наук перевіри-
ти свої сили, здобути певні вміння та навички у справи написання наукових 
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розвідок. І це, безперечно, Ваша творча перемога. То ж побажаю манівцям 
нових продуктивних пошуків, креативних ідей і відкриттів, а читачам цієї 
збірки доброго зацікавленого читання.

З повагою,
доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету, 

професор кафедри історії України  
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

С. І. Світленко

ДО ВЕЛЬМИШАНОВНОГО ЧИТАЧА
Книга, яку маємо честь тримати в руках, є унікальною не тільки через 

прекрасний авторський склад (презентований талановитою молоддю Дні-
пропетровщини), а передусім через умови її появи. Ті самі умови, які пізніші 
покоління науковців назвуть історичними обставинами. Адже це є друге ви-
дання наукових досліджень переможців конкурсу молодих істориків, учнів 
Дніпропетровського відділення Малої академії наук. А друге число в даному 
випадку є найбільш відповідальним: воно свідчить про успіх першого ви-
пуску, а з іншого боку дає надії сподіватись на продовження у наступні роки. 
Отже, можемо фіксувати зародження традиції – традиції підтримки молоді, 
освіти, науки. Прикметно, що відбувається це у складний для Української 
держави час чергових випробувань, коли є багато інших, можливо для когось 
більш необхідних життєвих завдань, ніж видання книги. Тож особливо при-
ємно, що є люди, які і у важкий час бачать майбутні переможні перспективи, 
закладають фундамент, на якому пізніше легше буде почати будівництво. 

Історичні обставини творять люди. Тож і це видання є результатом копіт-
кої і тривалої праці різних людей, яких об’єднала спільна  справа підтримки 
молодих науковців, розвитку української освіти і науки. Передусім йдеться 
про колектив творчих і небайдужих співробітників Дніпропетровського від-
ділення Малої академії наук, який в останні роки демонструє справжній ге-
роїзм, долаючи перешкоди, не просто підтримує конкурс молодих науковців, 
а шукає якісно нові можливості розвитку молодих талантів. 

Традиційна подяка викладачам історичного факультету Дніпропетров-
ського національного університету ім. Олеся Гончара: завдяки високо фа-
ховим консультаціям учнівські роботи з кожним роком стають все кращими, 
а роботи переможців наближаються до солідних наукових досліджень, які 
мало чим відрізняються від праць фахових істориків.

Особливі слова подяки хочеться висловити на адресу співробітників 
Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума», який надихає, створює 
надзвичайну атмосферу для наукових пошуків, а інколи не дає можливості 
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зупинитись і відпочити  Хоча така зупинка була б потрібна для того, щоб  
усвідомити – як багато всього прекрасного робить цей чудовий колектив! 

Однак зусилля всіх цих небайдужих людей виявились б марними, якби 
не автори збірника – юні, розумні, прекрасні, що обрали собі нелегкий, але 
цікавий шлях науковців. Для кожного з них публікація їхньої праці – коло-
сальна перемога. Маленька перемога над власними лінощами,  байдужістю 
однолітків, спокусами інших життєвих можливостей, і велика перемога бути 
кращим, отримувати визнання, гортати книгу і бачити своє прізвище – пріз-
вище автора… Гарний початок дорослого життя…

Куратор наукового відділення історії Дніпропетровського регіонального 
відділення МАН України, к.і.н., доцент кафедри історії України Дніпропе-

тровського національного університету ім. Олеся Гончара 
С. М. Каюк

ЗВЕРНЕННЯ ВІД ІНСТИТУТУ «ТКУМА»
Український інститут вивчення Голокосту «Ткума» радий представити 

у даній збірці роботи учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського кон-
курсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України.

Ця збірка є продовженням досвіду співпраці нашого Інституту з Малою 
академією наук Дніпропетровської області. Презентуючи минулого року 
перший випуск «Історичних етюдів – для сучасності», ми ще раз перекона-
лися у важливості цього видання. Можливо, з точки зору «справжніх» си-
вочолих академіків, тексти, які ми опублікували тоді, і які публікуємо зараз, 
є в чомусь недосконалими з точки зору методології, їх автори часто занадто 
категоричні у висновках, присутня подекуди і компіляція. Але, разом з тим, 
школярі провели велику самостійну роботу, аналізуючи та інтерпретуючи ма-
сиви джерел та літератури, особисто збираючи усні свідчення очевидців. І ці 
творчі надбання можна вважати реальним вкладом до розвитку історичної 
науки. Та, головне, той блиск в очах учнів, які вперше побачили свої наукові 
роботи опублікованими, та гордість на обличчях батьків та вчителів переко-
нують, що ця перша публікація є одним з найважливіших текстів у науковій 
біографії молодих дослідників. Тому що є першою – початком того довгого 
шляху, який, можливо, приведе декого з учнів й до академічних ступенів.

Цьогоріч ми з радістю констатуємо, що в нас з’явилися «постійні допису-
вачі». Є автори, які другий поспіль рік продемонстрували високі результати, 
та їх роботи знову були рекомендовані до друку.

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 редколегією були відібрані лише роботи тих 
авторів, які посіли І місця, та кращі роботи з історії Другої світової війни 
і Голокосту. 
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Той факт, що значна кількість юних науковців звернулася до вивчення 
проблем Другої світової війни та Голокосту, є особливо важливим для на-
шого Інституту. Це ще раз підтверджує, що історія найбільших катастроф 
ХХ сторіччя є важливою складовою національної та індивідуальної історич-
ної пам’яті, зумовлює національну та громадянську ідентифікацію. Особли-
во ж приємним є те, як школярі намагаються розглядати ці події – по-новому, 
відмітаючи догми, які нав’язувалися десятиліттями. Це зайвий раз переконує 
весь колектив Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума», що наша 
діяльність є недаремною.

Редколегія збірника вважала за потрібне залишити без змін авторську 
стилістику та зміст робіт (ілюстрації та додатки були скорочені), бо прагнула 
продемонструвати у першу чергу самостійні здобутки учнів на початку їх-
нього наукового шляху.

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

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

І. Я. Щупак

Шуніна Марина

ЧЕРНЯХІВСЬКА КУЛЬТУРА НА КРИВОРІЖЖІ

Вступ
Черняхівська культура Криворіжжя є невід’ємною складовою черняхів-

ської спільноти доби раннього заліза на території України.
Актуальність теми обумовлена необхідністю проведення комплексного 

дослідження особливостей вказаної культури. Наявний матеріал поселень, 
поховальних комплексів та речей може бути цікавим не тільки для Криворіж-
жя, а й усього Північного Причорномор’я.

Своєрідність і різноманітність складових черняхівської культури до цьо-
го часу викликають суперечки серед вчених щодо її походження. Частина 
фахівців вважає дану культуру готською, інша –  слов’янською, третя –  полі-
етнічною. Дискусія продовжується і на сьогодення, бо жодна із зазначених 
гіпотез поки що так і не знайшла остаточного підтвердження. Не виріше-
не також і питання подальшої історичної долі черняхівських племен та їх 
внеску в становлення власне слов’янських народів у добу раннього серед-
ньовіччя [14; 20; 32; 34].

Об’єктом дослідження стали деякі аспекти процесу формування та роз-
витку черняхівської спільноти.

Предметом дослідження є поселення та поховальні комплекси черняхів-
ської культури Криворіжжя.

Джерельну базу складають матеріали з шести поселень на території 
Криворіжжя (два з них в Широківському районі) та один могильник, які були 
відкриті протягом 1955–2002 рр.

В дослідженні використано методику аналізу І. С. Винокура із книги  
«Історія та культура черняхівських племен Дністро-Дніпровського межиріч-
чя ІІ–V ст. н. е.».

Хронологічні рамки дослідження охоплюють ІІ–ІV ст. н.е.
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Територіальні межі. Ареал досліджених пам’яток охоплює басейн се-
редньої течії р. Інгулець в межах сучасних Криворізького та Широківського 
районів [38].

Мета полягає у спробі інтерпретації планіграфічних особливостей по-
селення «Скелька» та дослідженні, систематизації інвентарю могильників 
черняхівської спільноти на Криворіжжі.

Відповідно до поставленої мети визначено основні дослідницькі 
завдання:
• проаналізувати стан вивчення теми та комплекс джерел, що висвітлює її;
• виявити топографічні і планіграфічні особливості місцевих поселень;
• охарактеризувати та систематизувати результати розкопок поселень та 

могильника;
• розглянути питання класифікації інвентарю;
• зробити порівняльний аналіз місцевих пам’яток з регіональними.

Наукова новизна дослідження визначається тим, що в ній здійснена 
спроба підсумкового аналізу та спроба систематизації всіх досліджених 
типів господарчих споруд, комплексів та інвентарю культурно-історичної 
спільності, виявлених в результаті археологічних розкопок на Криворіжжі.

Практичне значення. Дослідження може бути корисним під час прове-
дення краєзнавчої та наукової гурткової роботи, на уроках краєзнавства, фа-
культативах та ін.

Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, виснов-
ків, переліку використаних джерел та літератури (57 позицій)

Розділ 1. Історіографія та джерельна база

1.1. Історія дослідження та історіографія
Старожитності зарубинецької та черняхівської культур були відкриті на 

Київщині в 1899 р. археологом В. В. Хвойкою [24, с. 213]. Він перший дослі-
див вказані пам’ятки, що відносилися до початку першої половини І тис. н.е. 
Заслугою В. В. Хвойки є не тільки відкриття цих культур, а й вирішення про-
блеми про їх місце в загальноєвропейському історичному процесі. 

На основі вивчення поховального обряду черняхівських могильників та 
порівнянь з відповідними аналогами В. В. Хвойка визначив хронологічні 
рамки культури –  ІІ–V ст. н. е., не відкидаючи при цьому думки і про більш 
пізнє її існування.

Ідеї В. В. Хвойки були підтримані іншими вченими, але остаточно визна-
ною вона не стала. В середовищі німецьких вчених згодом виникла інша ідея, 
яка в літературі отримала назву так званої «готської теорії». Першим таку 
думку висловив П. Райнеке на поч. ХХ ст., вказуючи на зв’язок черняхівської 
культури з готами та германськими племенами [26, с. 5] До 50-х рр. в ра-
дянській археології домінувала слов’янська концепція В. В. Хвойки. Її під-
тримували О. О. Спіцин [48, с. 301], Б. О. Рибаков [42], П. М. Третьяков [51], 
М. І. Артамонов [13], Є. В. Махно [37] та інші видатні археологи.

В середині 60-х рр ХХ ст. П. М. Третьяков обґрунтував концепцію полі-
етнічності культури. Подальше вивчення пам’яток показало, що вони під-
даються як територіальному, так і хронологічному членуванню. В межах 
ареалу розповсюдження культури виділено певні області із специфічними 
рисами матеріальної культури [52].

Сучасні погляди вчених на етнічну належність носіїв черняхівської 
культури різні: слов’янами їх вважають М. Ю. Смішко [47, с. 67], Є. В. Мах-
но [17, с. 349; 36], Є. О. Симонович [17, с. 363; 43]; германцями – М. О. Тіха-
нова [17, с. 366; 50, с. 89], Ю. В. Кухаренко [33]. А на думку В. Д. Барана [19], 
І. С. Винокура [28], П. М. Третьякова [51], Б. В. Магомедова [34] –  це полі-
етнічне утворення, до якого входили як слов’янський, так і германський та 
сарматський компоненти.

Велике значення для вивчення черняхівської культури мають римські 
монети. Їх вивченню приділили увагу такі археологи, як Д. Я. Самоква-
сов, В. Є. Данилевич, В. Г. Ляскоронський, О. В. Фенін, В. В. Кропоткін та 
інші [16, с. 46].

На сьогодні розробкою методики польових досліджень та наступ-
ної лабораторної обробки матеріалу займається український археолог 
О. В. Петраускас [40, с. 117–128].
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Можливо черняхівці могли використовувати місцеву залізну руду як 
сировину для виплавки заліза. Багато видатних дослідників писали про її 
доступність та легкоплавкість. Так, С. О. Конткевич в свій час зазначав: 
«…В некоторых из местных рудных залежей есть следы значительных 
древних разработок…». Вчений називав цілий ряд місцевих балок, в яких 
він особисто виявив сліди давніх розробок (Дубова, Червона, Кандиба та 
ін.) [31, с. 342]. Про давні розробки криворізької залізної руди писали також 
П. Рубін [41, с. 15], І. І. Танатар [49, с. 5] та Е. К. Фукс [53, с. 4–7].

Перші пам’ятки черняхівської культури на Криворіжжі були відкриті ар-
хеологом, вчителем історії Христофорівської середньої школи Костянтином 
Єфремовичем Горбом в 1954–1960 рр. Він разом з учнями, членами шкіль-
ного археологічного гуртка, провів пошукові роботи по течії річок Інгулець, 
Бокова і Боковенька, де відкрив п’ять поселень і зібрав численний підйомний 
матеріал, що довгий час зберігався в шкільному музеї. Звіти про проведені 
пошуки К. Є. Горбом були направлені в Інститут АН УРСР та Криворізький 
історико-краєзнавчий музей [1, с. 1–10].

Повторно розвідки та шурфовку на найбільшому поселенні «Скелька» 
біля с. Христофорівка проводив археолог Г. Г. Михайлюк в 1978 р. [2, с. 3]. 
В 1980 р. О. О. Мельником на поселенні був закладений шурф 9х1 м на 
північній межі пам’ятки та зібрано велику кількість підйомного матеріа-
лу [3, с. 7]. В 1982 р. експедиція Криворізького історико-краєзнавчого музею 
заклала на поселенні «Скелька» розкоп площею 800 м2 [4, с. 44]. У 1983 р. 
були оглянуті пам’ятки і зібрані матеріали на поселеннях «Боковенька-1» 
біля с. Христофорівка, «Боковенька-2» біля с. Павлівка та «Мис Горбика» 
біля с. Кудашівка Криворізького району. Здійснені розкопки могильника на 
правому березі річки Боковенька у с. Христофорівка [5] В 1984 р. Криворізь-
кий музей провів археологічні розвідки в Широківському районі, де огляну-
то три поселення: «Ганнівка-1», «Ганнівка-2», «Михайлівка» [6, с. 78].

В 1985 р. продовжувалися розкопки поселення «Скелька». Було розкрито 
300 м2 площі. Досліджено залишки наземного житла та двох господарчих 
прибудов [7, с. 126]. Польові звіти зберігаються в НА ІА НАНУ та фондах 

Криворізького музею. Стислий огляд досліджених пам’яток черняхівської 
культури викладено О. О. Мельником в книзі «Кто мы?» [39, с. 95–99].

В 1999 р. експедиція Дніпропетровського історичного музею імені Дми-
тра Яворницького почала розкопки поселення «Ганнівка-2» Широківського 
району [8; 9, с. 161] та продовжила в 2000 р. [10, с. 61]. В 2001 р. експедиція 
Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького продов-
жила розкопки поселення «Ганнівка-2» Широківського району. Паралельно 
проведені розвідувальні роботи на поселеннях «Ганнівка-1», «Ганнівка-3», 
«Ганнівка-4», «Ганнівка-5» [11; 12, с. 240].

1.2. Джерельна база
Основу джерельної бази роботи склали звіти про розкопки Криворізького 

історико-краєзнавчого музею, які зберігаються у фондах:
– К. Є. Горб. Звіт про розвідки за 1955 р.: поселень «Скелька», «Боко-

венька-1», «Боковенька-2», «Боковенька-3», «Боковенька-4», «Боковень-
ка-5», «Боковенька-6» біля с. Христофорівка [1, с. 1–10].

– Г. Г. Михайлюк. Звіт про розвідки за 1978 р.: поселення «Скелька» біля 
с. Христофорівка [2].

– О. О. Мельник. Звіти про розвідки за 1980 р.: поселення «Скель-
ка» біля с. Христофорівка [3]; за 1982 р.: «Скелька» біля с. Христофорів-
ка [4]; за 1983 р.: «Мис Горбика» біля с. Кудашівка [5]; 1984 р. розвідки 
в Широківському районі [6]; 1985 р. «Боковенька-1» біля с. Христофорів-
ка, «Боковенька-2» біля с. Павлівка та звіт про розкопки «Скелька» біля 
с. Христофорівка [7, с. 25–35].

– Л. Н. Чурилова, Т. В. Сардак, М. И. Сердюк, В. В. Титов. Звіти про 
роботу археологічної експедиції Дніпропетровського історичного музею 
в 1999 р. [8; 9]; в 2000 р. [10].

– Т. В. Сардак, М. И. Сердюк. Звіт про роботу археологічної експедиції 
Дніпропетровського історичного музею в 2001 р. [11; 12].
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Розділ 2. Черняхівська культура

2.1. Основні риси культури
Між Дністром і Дніпром, за свідченням таких відомих авторів VІ ст., як 

Йордан та Прокопій Кесарійський, в першій половині І тис. жили племена 
антів. А такі вчені, як Б. Рибаков, П. Третьяков, М. Брайчевський та інші до-
слідники вбачають в антах південну частину слов’янських племен епохи «ве-
ликого переселення народів» [26, с. 32]. Сюди, напевно, входили і сарматські 
племена. Схрещення та взаємовплив таких слов’янських культур, як заруби-
нецька, пшеворська, липецька вплинуло і на процес формування власне чер-
няхівської культури, який протікав в межах ІІ–ІІІ ст. Черняхівська ж культура 
носить провінційно-римський характер [57, с. 83]. Постійні взаємостосунки 
черняхівців з сусідніми племенами та народами викликали в кінцевому ра-
хунку і ту етнічну та культурну строкатість місцевого населення, яка пізніше 
нівелювалася під впливом Римської периферії. Саме в таких складних умо-
вах у нашому краї в ІІ–V ст. сформувалась черняхівська культура [54]. Зане-
пад та загибель культури пов’язується з навалою гунів [46, с. 301]. Проблема 
фіналу черняхівської культури перш за все включає питання про хроноло-
гію найпізніших пам’ятників цієї спільноти і форми її існування в гунську 
епоху [29, с. 9].

Досягнення римлян в економіці та культурі через деякий час розповсю-
дились і в Південно-Східній Європі, що сприяло, в першу чергу, розвитку 
ремесел, зокрема гончарства (проникнення на зазначені території гончарно-
го круга та нових типів кераміки), металургії та металообробки [30, с. 44]. 
В процесі товарообміну в загальний обіг починає входити і римська грошо-
ва система. Про це свідчить знахідка римського динарія імператора Комода 
(180–192 рр.) на поселенні «Скелька» в 1980 р. під час розвідок. Криворіжжя 
входило в основний район формування та становлення черняхівської куль-
тури в межах ІІ–V ст. Згідно з розрахунками, середня щільність населення 
в цьому регіоні в даний період досягала 4–5 чоловік на 1 км2. На початку 
ХІХ ст. загальна кількість населення Правобережної та Лівобережної Укра-

їни дорівнювала 7,5 млн. чоловік [26, с. 42]. Таким чином, ми бачимо, що 
наша територія була досить густо заселеною вже в період існування черня-
хівської культури.

Певну інформацію про матеріальну культуру та домобудівництво в регіо-
ні можуть дати результати аналізу розкопок поселення «Скелька», які прово-
дилися в 1982, 1985 рр. У процесі вищезгаданих досліджень було відкрито 5 
жител, 3 господарчі споруди, 7 господарчих ям, 2 вогнища за межами споруд. 
У 1999–2001 рр. ДІМ досліджував поселення «Ганнівка-2» Широківського 
району.

Матеріали розкопок на Криворіжжі вказують на розвинуте орне земле-
робство та вирощування зернових та технічних культур, зокрема знахідки 
ротаційних млинів, наральника фрагментів рала, жорен, серпів та ін. Від-
битки стеблин соломи та зерен в глиняній обмазці –  типове явище на черня-
хівських поселеннях. Обмеженість досліджень пам’яток черняхівської доби 
в районі дає лише деяку уяву про використання корисних рослин у тогочас-
ному місцевому землеробстві. Залучаючи дані розкопок інших пам’яток При-
чорномор’я, можемо зробити перелік основних типів польових культур, що 
вирощувалися: жито, пшениця, ячмінь, просо, овес, гречка, горох, коноплі.

Залишки кісток тварин підкреслюють і значну роль придомного скотар-
ства. Згідно з аналізами, зробленими співробітником ІА НАНУ В. Журавльо-
вим на основі матеріалу з поселення «Скелька», перше місце у стаді займав 
бик, потім корова, вівця, коза, свиня та кінь [4]. Крім великої і дрібної рогатої 
худоби, свиней і коней, в господарстві черняхівців значне місце належало 
птиці, звичним явищем на сімейних садибах була собака.

Характерним для планування комплексу № 2 є наявність прибудованого 
до східної стінки будинку навісу, що вказує на можливість стійлового утри-
мання худоби –  в загонах влітку і в закритих приміщеннях взимку.

У черняхівців отримали розвиток різноманітні ремесла та домашні 
промисли. На поселеннях було добре розвинуте залізообробне та гончар-
не ремесло, зустрічаються також вироби та заготовки місцевих ювелірів. 
Наприклад, заготовка намистини з сердоліку («Скелька»). Перше місце за  
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значенням займала обробка заліза. На місцевих поселеннях, зокрема, на по-
селенні «Скелька», зустрічалися уламки криці та залізні шлаки. На жаль, до 
сьогодні залишків плавильних печей на Криворіжжі ще не знайдено. У разі 
відкриття таких комплексів в майбутньому цілком справедливо може поста-
ти питання про існування місцевої бази чорної металургії. В Дністро-Дні-
провському межиріччі металургія ґрунтувалася на використанні болотної 
руди та застосуванні сиродутного процесу її переплавки. Основним типом 
плавильних печей були на той час так звані ямні горни, заглиблені своєю 
основою у землю [23]. Безпосередньо із залізообробкою була пов’язана і ко-
вальська справа. Про це свідчать знахідки наральника, фрагментів рала, сер-
пів, ножів, рибацький гачок, струг, долото, ножі, шпильки, шила, швайка, 
гребінець, фібула, пряжки, цвяхи, оковки, скоби. Як показали металографіч-
ні дослідження, при виготовленні цих знарядь, використовувалось кілька за-
собів гарячої та холодної обробки заліза [22].

Високоорганізованим було на черняхівських поселеннях і гончарне ви-
робництво, на що вказує розмаїття кружальної та ліпної кераміки. Його під-
несення відбулося завдяки поширенню гончарного круга в першій половині 
І тис. н. е., коли прогресивні технології римських провінцій та кельтів стали 
набутком племен Східної Європи. Про чіткість і якість форм цих виробів 
дає уяву кераміка з поселення «Скелька». Про неабияке вміння майстрів 
гармонійно поєднувати форму та орнамент свідчить триручна ваза з вирі-
заним на ній геометричним орнаментом. Такі вази деякі вчені пов’язують 
з пшеворською культурою [15, с. 376]. Техніка лощення передбачала спеці-
альне обпалювання в горні: посуд обпалювали в задимленому вогні, а по-
тім охолоджували у закритому горні. В керамічному виробництві доволі 
яскраво простежується явище загальнокультурних впливів римських провін-
цій та продовження місцевих традицій, особливо в ліпному посуді. Згідно 
з Е. О. Симоновичем, черняхівці використовували близько 25 способів на-
несення орнаменту на посуд, що говорить про надзвичайну майстерність 
давніх ремісників. Справжнім шедевром невідомого митця є знайдений на 
Криворіжжі чорнолощений кубок, орнаментований за допомогою зубчатого  

коліщатка. Заглиблення в глині майстер заповнив білою пастою, що під-
креслило об’ємність геометричного орнаменту. В своїй формі кубок імітує 
аналогічну імпортну скляну посудину. У мистецтві гончарного виробництва 
поєдналась самобутність місцевої традиції і різноманіття форм та прийомів, 
запозичених завдяки широким контактам з сусідніми європейськими племе-
нами та античними центрами.

2.2. Поселення
Поселення розташовані на перших надзаплавних терасах невеликих рі-

чок, потічків, біля джерел питної води. Інколи вони займають підвищені 
місця в заплаві річок (як поселення Ганнівка-1) або на мисах (наприклад, 
поселення Мис Горбіка), які заходять в заплаву. Переважно вони тяжіють 
до родючих чорноземних ґрунтів, що свідчить про землеробський характер 
господарювання черняхівського населення [19, с. 174].

Основним типом черняхівських поселень на Криворіжжі є відкриті не-
укріплені селища, топографія яких вказує на осілий землеробсько-скотар-
ський характер господарчої діяльності населення. Вісім з дев’яти відомих на 
сьогоднішній день поселень черняхівської культури розташовані на пологих 
схилах річок. Поселення біля с. Ганнівка Широківського району розміщене 
на невеликому підвищенні лівого берега Інгульця. Поселення займають пів-
денні та південно-східні схили. Сказати щось певне про густоту поселень на 
Криворіжжі сьогодні ще не можна через брак даних та недостатнє вивчення 
проблеми. Але слід зауважити, що деякі з відомих поселень розташовані на 
невеликій віддалі одне від одного. Зокрема, поселення «Ганнівка-1» та «Ган-
нівка-2» знаходяться на відстані 1 км; між поселеннями «Боковенька-1» та 
«Боковенька-2» –  до 3 км; між «Скелькою» та «Мисом Горбика» –  до 5 км по 
прямій. Можливо, це вказує на існування відповідних територіальних груп 
населення, що займали ту чи іншу місцевість. Під поселення вибирались 
місця з широкими луками, придатними для землеробства та скотарства.

Довжина поселень від 180 м («Боковенька-1») до 400 м («Ганнівка-2»), 
ширина від 90 («Михайлівка-1») до 200 м («Ганнівка-2»). Загальна площа від 
1,8 га («Михайлівка-2») до 8 га («Ганнівка-2»). Якщо брати до уваги те, що 
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розкопки проводилися лише на поселенні «Скелька», розміри інших можемо 
вважати приблизними. Довжина останнього становить 300 м, ширина 120 м, 
площа 3,6 га. Основним типом споруд на згаданих поселеннях були наземні 
будинки значних розмірів, де під одним дахом знаходились часом житлові, 
господарчі та допоміжні споруди. В них слід вбачати своєрідні господарчі 
комплекси індивідуального характеру. Деякі господарчі споруди зводились 
на основі стовпової конструкції з легких жердин, обплетених віттям, які об-
мазувались глиною. В житлах простежено залишки вогнищ, а в одному ви-
падку, в житлі № 1 на поселенні «Скелька», знайдено розвал наземної печі, 
викладеної з каменю. Поблизу будинків розташовувалися господарчі примі-
щення, ями для збереження припасів та літні вогнища.

Систему планування поселення «Скелька», на якому було розкрито біль-
ше 1200 м2 площі, можна реконструювати лише в загальних рисах. Поселен-
ня було одночасовим. В розміщенні жител простежується певний порядок. 
Сьогодні ми можемо говорити, як мінімум, про одну лінію жител, що про-
стягалась з півночі на південь на 250 м. Відстань між центрами жител № 2, 3, 
4 складає 22–23 м, розрив між ними 13–15 м. На вільній площі знаходились 
господарчі ями та вогнища. Таким чином, «вулиця» могла складатись з 10 
будинків, розташованих з одного боку. Розміщення господарчих споруд, при-
будованих до деяких жител, в якійсь мірі може вказувати на окремі госпо-
дарчі комплекси. Методом шифровки та буріння було встановлено наявність 
ще одного ряду споруд на 15–20 м вище по схилу. Таким чином, найбільш 
вірогідним є припущення про наявність на поселенні не менше 20 будівель. 
Виходячи з того факту, що мала етнографічна сім’я в той час могла нарахо-
вувати не менше 6 осіб, ми можемо встановити ймовірну кількість жителів 
поселення, яка складала на той час не менше 120 чоловік.

На високий розвиток зернового господарства вказують знайдені на посе-
ленні «Скелька» млинові жорна (2 пари). Це були пристосування для помолу 
значної кількості зерна. Млинові споруди, можливо, обслуговували все сели-
ще. Певну уяву про вигляд давніх млинів дає реконструкція споруди з села 
Іванківці Житомирської області, зроблена І. С. Винокуром [26, с. 46].

Провідним типом жител у місцевих черняхівців були на той час наземні 
кам’яні будівлі. Вони здебільшого заглиблені в грунт на 0,5–0,6 м від сучас-
ної поверхні –  стоять на передматериковій глині. Розвали досліджених жи-
тел близькі до чотирикутної форми, орієнтовані стінами за сторонами світу, 
з незначними відхиленнями. Розміри жител (реконструйовані): № 1–8×8 м; 
№ 2–6,5×10,1 м; № 3–8×9 м (з тамбуром). Споруди № 4, 5 розкопані не 
повністю.

В трьох зазначених житлах вдалося зафіксувати вхід (тамбур), який зна-
ходився на східній стороні будівлі. Приблизні їх розміри такі: № 1–5×2 м; 
№ 2–3×2 м; № 3–8×2 м. Найкраще збереглися деталі житлово-господарсько-
го комплексу № 4, що й дозволило з’ясувати деякі особливості домобуду-
вання та планування. Нижня частина стін була вкопана на глибину 15 см від 
давньої поверхні. Вона була складена з двох рядів плоских плит заввишки 
від 0,55 до 0,80 м, які стояли вертикально на відстані до 0,40 м. Простір між 
плитами було заповнено пошарово невеликими уламками граніту та гнейсу. 
Можливо, вище стіни також були складені з каменю, а як скріплювальний 
матеріал могла використовуватися глина.

Характер залишків будівель не дозволяє щось певне сказати про висоту 
стін, наявність фронтонів та конструкцію даху. Входи в житло, згідно з на-
шими спостереженнями, знаходились зі сходу. В межах контуру будівель 
не зафіксовано ям під опорні стовпи, що підтримували дах. Можливо його 
опорною базою були плоскі плити. При розчищенні залишків житла № 1 
в західному кутку було виявлено підовальну яму розмірами 2,1×0,8 м, дно 
якої знаходилося на глибині близько 1 м від поверхні. Стіни ями поступово 
звужувалися до дна.

В господарчому приміщенні № 1 будівлі № 2 виявлено конструкцію 
з плоских гранітних плит, що розташовувалась в центрі. Вона являла собою 
ящик, що лежав на двох кам’яних підпорках і був огороджений по периметру 
вертикально поставленими плитами. Ящик, можливо, використовувався для 
збереження припасів.
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Житлові приміщення мали вогнища, а в приміщенні № 4 була піч. Вог-
нища містилися в північно-західних кутках. Вони були в плані округлі або 
близькі до прямокутної форми. Їх розміри від 0,7 до 1,0 м в поперечнику. 
Черені їх були підмазані глиною, обкладені по периметру плоским камінням 
і знаходились на рівні підлоги, яку було зафіксовано на глибині 15–20 см 
від древньої поверхні. Піч мала глиняний черінь завтовшки 9–12 см і була 
викладена з плоских невеликих плит. Збереглися три нижні шари. Можливо, 
вона мала напівсферичний купол. ЇЇ нижній розмір складав 1,0×1,6 м, в пла-
ні підовальна, споруджена на долівці житла. Безпосередньо біля житла № 1 
знаходились залишки трьох стовпових конструкцій з обпаленої глини діаме-
тром 26–31 см і висотою 20–26 см. Призначення конструкції не з’ясовано.

Крім жител на поселенні «Скелька» було відкрито сім ям господарчо-
го призначення. Розташування ям по відношенню до жител не дає підстав 
пов’язувати їх з конкретними господарчими комплексами. Ями мали підо-
вальну в плані форму і звужену до низу. В одному випадку (яма № 1) мала 
грушоподібну форму. Дно ям нерівне, плавно переходить в стіни. Діаметр 
ям коливається від 0,5 до 2,5 м, глибина сягає 0,6–2,2 м. Для їх перекриття 
використовувались плоскі плити.

Поблизу житла № 2 зафіксовані сліди вогнища, яким, очевидно, користу-
вались жителі в літню пору. Воно мало підкладку з обпаленого шару глини, 
що лежала на плоских кам’яних плитах.

Вірогідно що ми маємо справу з продовженням місцевої домобудівної 
традиції. Подібні прийоми при спорудженні наземних будов ми бачимо при 
розкопках поселень доби пізньої бронзи –  поселення «Рибасове-2» (5-й 
мікрорайон Зарічний, 1990 р.) та «Миколаївка-1» (Широківський район, 
1987 р.). Вірогідно, що ми бачимо результат як місцевих, так і запозичених 
будівельних прийомів. Наявність господарчих комплексів типу будівлі № 2 
вказує на ймовірне існування на поселенні великих індивідуальних сімей, 
що мали територіально-господарчі відносини в колективі. Община у фіналь-
ній стадії свого розвитку могла бути сусідською. Наявність великих будинків 

типу № 3 площею до 70 м2 дає підставу для припущення щодо їх громадсько-
го призначення.

Побут черняхівських племен на території Криворіжжя має риси, харак-
терні для землеробсько-скотарського населення, що веде осілий спосіб життя 
і займається обробкою землі та вирощуванням польових і городніх культур.

2.3. Могильники
Черняхівські могильники зазвичай розташовані поблизу поселень. Як 

і житла, поховальні обряди черняхівського населення досить різноманіт-
ні [15, с. 376]. Могильники, як правило, великі, біритуальні –  з обрядами 
інгумації і кремації. Характерною ознакою перших є поховання з північною 
і західною орієнтацією, наявністю ритуально зруйнованих кістяків тощо. 
Других –  ямні та урнові трупоспалення, є й інші відмінності [56, с. 286]. На 
Криворіжжі кремація двох типів –  урнові (в посудині) та безурнові (в ямці). 
В процесі розвитку черняхівської спільності до неї долучаються представни-
ки негерманських народів із своїми поховальними звичаями. Внесок носіїв 
обряду тілоспалення (слов’яни, фракійці) міг мати локальне значення й ви-
ключити його неможна, але виділити такі поховання неможливо навіть ста-
тистично (за переважанням в регіоні певного типу кремацій). Внесок носіїв 
обряду інгумації –  сарматів та пізніх скіфів виявився дуже чітко [34, с. 6].

Розділ 3. 3.1. Речові пам’ятки
В заповненні приміщень зібрана значна кількість кераміки –  3259 екз., 

(96,3%) в основному гончарної, вироби з заліза, бронзи та кістки. З цікавих 
знахідок необхідно виділити римський динарій імператора Комода (180–
192 рр.), шість шматків гірського кришталю зі слідами обробки, пест-розти-
рач, дві ніжки амфори. В шурфі знайдено сім цілих пірамідальних глиняних 
відвісів від ткацького верстата рамного типу, глиняну намистину, фрагменти 
кружальної кераміки.

Черняхівський ліпний посуд значно поступається за кількістю кружаль-
ному [15, с. 377.] Та ж тенденція менш чітко проявилася на Криворіжжі. Дру-
га причина локальних відмінностей, згідно Б. В. Магомедова –  етнографічні 
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особливості, що розвинулися у місцевих гончарних школах. В основних сво-
їх формах новий гончарний посуд місцевого виробництва продовжує тради-
цію ліпного. Це, в першу чергу, такі загальновживані типи посуду, як горщик 
і миска. Але поряд з цим набувають поширення різноманітні вази, включаючи 
триручні, а також кубки, великі посудини для збереження припасів [34, с. 8].

Зв’язки з римськими провінціями сприяють поширенню в черняхівсько-
му середовищі привозної амфорної тари та інших керамічних форм, а також 
виробів із скла. Серед імпорту перше місце належить амфорам, що вказує на 
постійні зв’язки з провінційними античними центрами Північного Причор-
номор’я. Деякі уламки кераміки можна датувати порубіжними роками нашої 
ери, що вказує на глибоке коріння торговельних зв’язків місцевого насе-
лення. Амфори використовувались не тільки для зберігання та перевезення 
вина, а й для різних продуктів сільського господарства. Скажімо, вузькогорлі 
амфори слугували тарою для вина та олії, широкогорлі –  для зерна. Невелика 
кількість уламків червонолакового посуду також говорить про зв’язки з ан-
тичними містами Північного Причорномор’я та Малої Азії.

Знахідки заготовок з гірського кришталю, сережок з міді і бронзи, уламка 
намистини з сердоліку вказують на наявність місцевих майстрів-ювелірів. 
Фахівці вважають, що в якості сировини могли використовуватися і потерті 
римські срібні динарії. Крім залишків ювелірного виробництва при розкоп-
ках поселення та могильника «Боковенька-1» було виявлено також прикраси 
з бронзи. Це перш за все арбалетовидні фібули-застібки. Вони були широко 
розповсюджені в Європі в першій половині І тис. н. е. і використовувались 
як застібки для плащів-накидок та іншого одягу, чоловічого та жіночого 
вбрання. Схема цих виробів була загальноєвропейською, а місцеві ювеліри 
лише по-своєму оформляли окремі деталі. Поряд з фібулами у черняхівських 
племен нерідко зустрічаються також предмети поясного набору –  насампе-
ред пряжки. Вони литі та ковані, можуть бути з монолітним кільцем або 
шарнірні.

Привертають увагу вироби з кістки 56 (45%): гребні, що складаються 
з трьох частин, а також рукоять з вирізьбленим стилізованим рослинним 

орнаментом, голки для плетіння сіток, ковзани, проколки, штамп. На посе-
ленні «Скелька» та могильнику знайдено три гребені з дуговидною спин-
кою, які відносяться до другої чверті І тисячоліття. Вони складаються з ше-
сти пластинок, що закінчуються зубцями довжиною до 2,5 см. Пластини 
щільно прилягають одна до одної і мають 5–7 зубців. Вони затиснуті двома 
пластинами-окладами, які є в той же час зовнішнім оформленням гребеня 
і скріплюються за допомогою 5–6 бронзових штифтів. Гребінь, що повністю 
зберігся до нашого часу, має такі розміри: довжина –  9 см, висота –  до 7,5 см.

Значну групу знахідок складають вироби з каменю –  28 (22,5%). На по-
селенні «Скелька» були знайдені надзвичайно важливі для характеристики 
духовного світу місцевої групи населення домашні вівтарі, зроблені у вигля-
ді плоских фігурних вапнякових плит. Найбільш цікавими крім вже згаду-
ваних жорен та вівтарів є кам’яний якір, кам’яна праска (втрачена), уламок 
зернотерки з маятником, що використовувалась для домашніх потреб. Най-
більш численну категорію знахідок складають точильні бруски (9 одиниць) 
та грузила. Виготовлені вони з пісковика або сланцю. На двох з них є вузькі 
рівчаки для загострення шил та проколок. Крім того знайдено також кам’яне 
ковадло і пест-товкач.

Неабияке значення для характеристики рівня тогочасного господарства 
мешканців поселень має знахідка залізного наральника –  дерев’яного рала. 
За формою це клиновидне симетричне знаряддя з продовгуватою вузькою 
лопатою, що поступово розширюється догори, і втулкою із зігнутими бор-
тами. У порівнянні з іншими знаряддями подібного призначення, це було 
великим технологічним кроком вперед і дозволяло обробляти значно більші 
ділянки землі, підвищувати продуктивність праці та врожайність полів. Ви-
роби з металу –  всього 20 екз. (16%): ножі, залізний гребень, серп, пряжки, 
кільце, шило.

Матеріали розкопок могильника «Боковенька-1» (поховання № 1) мо-
жуть дати узагальнене уявлення про одяг місцевих черняхівців. Це окремі 
залишки (відбитки) тканини на фібулі та тлін шкіряних ремінців на пряжках. 
Залучаючи дані розкопок інших могильників, ми можемо в загальних рисах 
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зробити реконструкцію одягу [55, с. 84] з урахуванням відомостей, які дають 
давньоруські джерела та матеріали етнографії ХІХ ст. Як вважає А. В. Ар-
циховський, чоловіки в ті часи носили коротку підперезану сорочку. Довгі 
штани були заправлені в шкіряне взуття типу чобіт. Зимове вбрання виготов-
лялося з недорогих хутрових шкір. Найбільш поширеними могли бути кожу-
хи з овечої шкіри [18]. Залишки тканини на фібулах і пряжках свідчать про 
виготовлення одягу із грубої тканини: з шерсті або льону. Фібули, що найчас-
тіше зустрічаються в жіночих похованнях, розташовуються біля правого або 
лівого плеча, в деяких випадках –  на грудях. Це вказує на їх використання 
для скріплення верхнього одягу. Вірогідно, що це були тканеві плащі. Такі 
фібули знаходять, в основному, в похованнях з багатим інвентарем –  в бідних 
їх практично не буває.

Матеріали досліджень також підтверджують використання черняхівцями 
поряд з «чертами и резами» грецьких та латинських літер. Уламки керамі-
ки з латинськими літерами знайдено на багатьох поселеннях Придніпров’я. 
У цьому відношенні неабиякий інтерес представляє знайдений у 1983 р. в 
с. Ганнівка Широківського району уламок ручки амфори з прокресленою 
римською цифрою V. Цей факт, можливо, свідчить про зародки писемності 
та математичних знань безпосередньо на Криворіжжі.

Глиняні «хлібці» (імітації печеного хліба). Моделі глиняних хлібців та 
вапнякові жертовники знайдено і у нас на Криворіжжі на поселенні «Скель-
ка». Вірогідно, в окремих житлових будинках були свої домашні вівтарі, де 
приносили жертви покровителям дому та домашнього вогнища.

Сам обряд трупоспалення черняхівці успадкували від своїх попередни-
ків-носіїв зарубинецької, пшеворської (Волинь, Верхнє Подністров’я) та го-
то-фракійської (Молдавія) культур [27, с. 54–57]. Для них властиві різні типи 
трупоспалень –  в урнах і без урн, в ямах з речами і без них. На Криворіж-
жі –  в урні. Сармати також вплинули на черняхівський поховальний обряд. 
На думку Г. Б. Федорова, від них перейшов до черняхівців обряд трупопо-
кладення. Трупопокладення, як правило, неоднорідні за своєю орієнтацією. 
Більш стійкими є північна та західна орієнтації. Як підтвердили досліджен-

ня, поховання, орієнтовані в північному напрямку більш ранні, ніж похован-
ня із західною орієнтацією.

В ході досліджень виділено ще одну групу могил-кенотафів (імітація по-
ховання). В них взагалі немає ні залишків кістяка, ні попелу від кремації тіла. 
В поховальну яму міг ставитись лише посуд з жертовною їжею. Таке похо-
вання досліджено експедицією Криворізького історико-краєзнавчого музею 
в 1983 р. у ході розкопок могильника «Боковенька-1». Кенотафи, ймовірно, 
імітували поховання родича, що помер далеко за межами батьківщини, або 
коли тіла померлого не змогли знайти.

Цікавим явищем у поховальному обряді слід вважати зафіксований на 
Криворіжжі (п. № 5 «Боковенька-1») елемент –  в чашці було виявлено шка-
ралупу від чотирьох курячих яєць. Зверху вона була покрита іншою чашкою.

Поряд з поховальним обрядом певне місце в системі вірувань черняхівців 
належить деяким орнаментальним символам. На поселенні «Скелька» було 
знайдено глиняне прясло з нанесеним шляхом наколок кружальцем навколо 
отвору. Як відомо, в обрядах багатьох племен і народів веретено та прясло 
часто використовувались як символ плинності часу.

Відома також символіка води, що виступає у вигляді хвилястих ліній. Так, 
на глечику з поховання № 5, на зовнішній площині ручки прокреслена хви-
ляста лінія. Три стилізовані хвилясті лінії зображені у верхньому поясі три-
ручної столової вази, знайденої при розкопках поселення «Скелька».

Археологи Е. О. Симонович, М. Ю. Брайчевский, Б. В. Магомедов дійш-
ли до висновку, що серед черняхівців вже в ІІІ ст. почали поширюватись 
елементи християнської релігії. Проникнення йшло через Причорноморські 
міста, з якими місцеве населення підтримувало тісні зв’язки [25; 35; 44; 45]
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Висновки
В результаті дослідження стану вивчення теми по доступним джерелам 

(звітам про розвідки К. Е. Горба, розкопкам Криворізького історико-краєз-
навчого та Дніпропетровського історичного музеїв та бібліографії) ми дійш-
ли висновку, що узагальнюючих робіт за матеріалами досліджень зроблено 
не було.

У ході аналізу домобудивництва на поселеннях «Скелька», «Анновка-1» 
та «Анновка-2» встановлено, що основним типом споруд на них були на-
земні будинки значних розмірів, де під одним дахом знаходились житлові, 
господарчі, допоміжні споруди, ями для збереження припасів. Наявність ве-
ликих будинків типу № 3 (пос. «Скелька») площею до 70 м2 дає підставу для 
припущення щодо їх громадського призначення.

Реконструкція житла виконано безпосередньо автором даної роботи. До-
сліджений могильник «Боковенька-1» розташований поблизу поселення на 
узвишші, що є характерним для даної культури. Поховання представлені ін-
гумацією, кремацією та трупоспаленням на стороні, що також притаманно 
черняхівській культурі.

Основна категорія знахідок –  кераміка та її фрагменти –  3259 екз. Підра-
хунки показали, що переважає кружальна кераміка –  1850 (56,6%), уламки 
амфор –  1187 (36,4%), ліпний посуд –  222 (7%). Далі за кількістю йдуть виро-
би з кістки –  56 (45%). Вони представлені гребенями, голками, проколками, 
руків’ями, «ковзанами». Значну групу знахідок складають вироби з каменю: 
хатні вівтарі з вапняку, жорна ротаційного млина, ковадло, якір, зернотерка, 
товкач, точильні бруски тощо –  всього 28 екз. (22,5%). А далі вироби з мета-
лу: ножі, залізний гребень, серп, пряжки, кільце, шило, залізний наральник –  
20 (16%). Артефакти статистично оброблені, систематизовані.

Отримані результати розширюють наші знання про черняхівську культу-
ру та узагальнюють базу даних про типи домобудивництва та господарчих 
споруд. На підставі вище сказаного ми можемо дійти висновку, що Криво-
ріжжя входило до основного району формування та становлення черняхів-
ської культури в межах ІІ–V ст., а саме до причорноморської групи.

Перелік умовних скорочень
А –  Археологія
З –  захід
ІА НАНУ –  Інститут археології Національної Академії наук України
К. –  Київ
КДФ –  книга допоміжного фонду
М. –  Москва
мкр. –  мікрорайон
НА ІА НАНУ –  Національний архів Інституту археології Національної 

Академії наук України
НА КІКМ –  Науковий архів Криворізького історико-краєзнавчого музею
Од. зб. –  одиниця зберігання
п. –  поховання
Пд –  південь
Пн –  північ
пос. –  поселення
р-н –  район
С –  схід
с. –  село
СА –  Советская археология
смт. –  селище міського типу
суч. –  сучасне
с-ще –  селище
Ф. –  фонд
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Ожогіна Ольга

ПОВСЯКДЕННІСТЬ МАРІЇНСЬКИХ ГІМНАЗИСТОК 
ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СИТУАЦІЇ 

У ЖИТТІ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ 
(НА ПРИКЛАДІ КАТЕРИНОСЛАВА)

Вступ
Історія повсякденного життя залишається одним із популярних напрям-

ків дослідження для українських істориків протягом останніх років, а праці, 
що присвячені подібним сюжетам, швидко знаходять своїх читачів. Такий ін-
терес є цілком зрозумілим з огляду на занедбаність, а отже і недослідженість 
подібних сюжетів у працях радянських істориків. Однак саме подібні теми 
дають можливість відчути колорит епохи, краще зрозуміти і уявити наше 
минуле, наповнити його живими історіями. Вихід книги М. Кругляк «Життя 
та побут студенства підросійської України другої половини XIX –  початку 
XX ст.» і живий інтерес до неї колег по історичному цеху ще раз підкреслює 
актуальність (бажаність) подібних досліджень [8; с. 23]. Для шкільної молоді 
цікавість до проблем повсякдення підвищена ще й через те, що такі сюжети 
практично не представлені на сторінках підручників, які більше переобтяже-
ні прикладами політичної або соціально-економічної історії.

Відносна занедбаність досліджень з історії повсякдення може бути пояс-
нена ще й складністю подібних тем, що в свою чергу обумовлено практич-
ною відсутністю джерел, які дозволили б їх висвітлити. Особливо це стосу-
ється повсякдення не видатних, знакових персон, а героїв набагато меншого 
масштабу або різних соціальних, культурних, освітніх верств провінційного 
рівня. Столиці завжди приваблювали людей амбіційних, які воліли лишити 
про себе згадки в історії, отже багато чого фіксували. Повсякдення малень-
кого міста, а ще більше села, залишається практично невідомим. Між тим по-
дібні маленькі сюжети при їх узагальненні дозволяють накреслити своєрідні 
узагальнення щодо тих демографічних і соціальних змін, які відбувались 
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з українським суспільством, які фактори впливали на формування нового 
соціокультурного обличчя міста, що із провінційного швидко перетворював-
ся на потужний промисловий центр, отже специфіку формування і розвитку 
таких міст у південноукраїнському краї.

Дослідження історії життя і побуту мешканців міст є необхідною складо-
вою подальшого розвитку української етнології. Знаковим у цьому відношен-
ні є те, що у вересні 2015 р. на міжнародній конференції «Польська і укра-
їнська етнологія сьогодні. Традиції і перспективи», що відбулась у Львові 
окремо працювала секція «Етнологія і місто», а її організатори зазначали: 
«Динамічний розвиток культурології, антропології, міських та урбаністич-
них студій, в фокусі яких є міські спільноти, середовища і культури, значно 
змінили місце етнології у вивченні міста» [45]. Продовжуючи ці міркуван-
ня, учасниця цієї конференції аспірантка Інститут мистецтвознавства, фоль-
клористики та етнології ім. Максима Т. Рильського Національна академія 
наук Т. Полек підкреслила, що історично склалося так, що в Україні, «втім 
як і на Заході, етнологи (антропологи) переходили до вивчення міста лише 
після того, як сільська культура починала помітно змінюватися внаслідок ур-
банізаційних процесів та втрачати свою автентичність. Приблизно з другої 
половини ХХ ст. західні антропологи полишили досліджувати екзотичні не-
письменні народи та зосередилися на вивченні мешканців мегаполісів. На-
томість в Україні етнологи лише нещодавно почали відмовлятися від роман-
тичних уявлень про село як середовище „українськості” та звернули увагу 
на місто, величезний, але зовсім недосліджений у межах даної дисципліни 
пласт» [45, с. 39]. Ці зауваги цікаво порівняти з роздумами М. Костомарова, 
висловленими ще у середині XIX ст.: «если этнография есть наука о народе, 
то круг ее следует распространить на целый народ, и, таким образом, пред-
метом этнографии должна быть жизнь всех классов народа –  и высших и низ-
ших» [22, с. 724]. Тому зрозумілими є хвилювання сучасних українських 
етнологів, що за відсутності фахових досліджень з урбаністичних проблем 
наукова репрезентація української народної культури зводиться до розумін-
ня її як виключно селянської, що аж ніяк не відповідає дійсності [31, с. 19]. 

Отже, невеликі сюжети з життя мешканців українського міста можуть стати 
початком нового етапу розвитку української етнології.

Нашу увагу привернуло повсякденне життя гімназисток Катеринос-
лавської Маріїнської гімназії, що діяла у другій половині XIX –  на почат-
ку XX ст. і довгий час залишалась не просто центром жіночої освіти міста, 
а відігравала набагато більшу роль культурного і суспільного осередку, що 
визначав і в той же час був невід’ємною складовою специфічного соціокуль-
турного ландшафту. Конкретні питання щодо одягу гімназисток, організації 
освіти і дозвілля виникли під час підготовки до святкування 150-річчя гім-
назії (заснована у 1865 р.). Тоді ж невідомо звідки з’явилися фантастичні, 
але в той же час прекрасні міфи. Одним з них є розповідь про білі квіти, 
які начебто робили катеринославські гімназистки під час Кримської війни 
і продавали їх, щоб допомогти пораненим. Неправдоподібність таких міфів 
є відразу зрозумілою для професійних істориків (хоча б тому, що Кримська 
війна закінчилась за 10 років до виникнення Маріїнської гімназії). Однак 
бажання учнів і викладачів сучасної гімназії в них із задоволенням вірити 
підкреслило те, наскільки не вистачає подібних красивих історій мешканцям 
нашого міста. Ці квіти були зроблені і подаровані всім гостям, що завітали на 
150-річний ювілей гімназії.

Метою даного дослідження є відобразити повсякденне життя учениць 
Катеринославської Маріїнської гімназії у другій половині XIX –  на початку 
XX ст.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
• проаналізувати історію виникнення та існування Катеринославської Ма-

ріїнської гімназії;
• показати надзвичайну роль О. Я. Риндовської, яка була начальницею гім-

назії з перших часів її появи і протягом наступних 40-років, визначала її 
розвиток;

• реконструювати навчальний процес катеринославських гімназисток;
• показати можливу організацію вільного часу;



3938

• відобразити атмосферу, що панувала в гімназії та навколо неї, охоплюю-
чи батьків учениць і всіх бажаючих допомогти освітньому і культурному 
розвитку Катеринослава.
Об’єктом дослідження є Катеринославська Маріїнська гімназія другої 

половині XIX –  початку XX ст.
Предметом дослідження є навчальний процес і дозвілля учениць Кате-

ринославської Маріїнської гімназії.
Хронологічні межі роботи охоплюють другу половину XIX –  початку 

XX ст., що цілком зрозуміло з огляду на відкриття гімназії у 1865 р. (заходи 
катеринославського дворянства щодо її появи почалися на кілька років ра-
ніше). Верхня межа пояснюється тими політичним змінами, що відбулись 
у Російській імперії з 1917 р. і призвели до припинення діяльності гімназій 
в їх класичному варіанті.

Для створення історіографічної бази дослідження була залучена літе-
ратура з історії міста Катеринослава: жодна праця не обходиться без згадок 
про Маріїнську гімназію, її надзвичайну начальницю, яка була однією із 
знакових персон міста і збирала довкола себе небайдужих педагогів, діячів 
культури, видатних громадян, заохочувала до співпраці керівників міста [9; 
10; 11; 12; 16; 18; 19;].

Життю і творчості О. А. Риндовської присвячено багато невеликих за роз-
міром розвідок (переважно на рівні статей) місцевих краєзнавців і професій-
них істориків –  М. Кавуна, В. Лазебник, І. Лісниковської, М. Чабана, В. Мо-
роза [17; 20; 24; 25; 26; 27; 29; 44]. Переважно у працях цих же дослідників 
згадуються й окремі сюжети, що пов’язані з історією заснування і розвитку 
Маріїнської гімназії міста Катеринослава. Однак подробиці повсякденно-
го життя в них практично не зустрічаються. Серед викладачів гімназії крім 
самої О. Я. Риндовської окремої уваги заслужив лише І. Я. Акінфієв, що не 
тільки викладав, але й входив до так званого гуртку О. Я. Риндовської, був 
частим гостем на її суботніх вечорах, а відтак входив до того осередку, який 
виконував роль ініціатора, організатора, а часто і виконавця освітніх та куль-
турних проектів міста [46, с. 110].

Від самого початку створення джерельної бази дослідження увага пере-
дусім була сконцентрована на пошуку наративних джерел, в яких найвіро-
гідніше отримати інформацію щодо відтворення повсякденного життя. Така 
інформація дійсно була віднайдена у спогадах, що присвячені передусім 
самій О. Я. Риндовській: спогади Акінфієва; її колишніх учениць, що були 
надруковані у книзі, яка присвячена пам’яті О. Я. Риндовської і надрукована 
з нагоди її смерті [1; 2; 44]. Однак інформація щодо історії повсякдення має 
надто фрагментарний характер.

Неочікуваним стало те, що подробиці з історії повсякденного життя ка-
теринославських гімназисток, були віднайдені у джерелах, які можна від-
нести до документальних. Передусім це звіти, що складались наприкінці 
календарного року у самій гімназії. «Отчет о состоянии Катеринославской 
I Мариинской гимназии за 1911 гражданский год» зберігається в колекції 
навчально-виховного комплексу № 33 «Маріїнська гімназія» м. Дніпропе-
тровська [43]. Звіт щодо організації навчального процесу за перші 15 років 
її існування підготувала її директор О. Я. Риндовська [49]. Факт появи тако-
го звіту під назвою «Историческая записка о Екатеринославской Мариин-
ской женской гимназии со времени ея основания по 1 Августа 1881 года» 
та його публікація окремою книгою свідчить про значну увагу і роль гімна-
зії у житті мешканців Катеринослава. Щорічно друкувались і кілька з них 
збереглись «Отчеты о деятельности Общества вспомоществования нуждаю-
щимся ученицам Екатеринославской Мариинской Женской Гимназии» [35; 
36; 37; 38; 39]. Інформація, що міститься у цих звітах, дає можливість уя-
вити різноманітний етноконфесійний і соціальний склад гімназисток, ор-
ганізацію культурних заходів (музичних вечорів, балів тощо), а також ат-
мосферу взаємодопомоги, що склалась довкола Маріїнської гімназії. Інші 
звіти, як-то катеринославської земської управи, «Общества попечительства 
о женском образовании в г. Екатеринославе» мають швидше додатковий 
характер [40; 41; 42].

Робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел.
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Розділ 1. Історія створення Маріїнської гімназії міста 
Катеринослава та її видатні діячі

Ідея про створення в Катеринославі першого жіночого навчального за-
кладу виникла та втілилася в життя у непростий історичний період, який 
характеризувався реформами всіх сфер життя суспільства Російської імперії 
у 1860–1870-х рр. 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 Катеринослава була писемною і з неї тільки 31 відсоток 
припадав на жінок. Крім того жодна жінка у місті не мала вищої освіти.

Ще перед самим початком буржуазних реформ, у 1859 р., виникло пи-
тання про відкриття в Катеринославі жіночого навчального закладу за при-
кладом чоловічої гімназії. За інформацією М. М. Владімірова: «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» [6, с. 24].

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, мешканець 
Катеринослава та викладач місцевої духовної семінарії, виявив готовність 
пожертвувати під приміщення училища свій двоповерховий цегельний бу-
динок, що знаходився на Троїцькій площі. В його заповіті було написане на-
ступне: «Пожертвованный мной для дворянства Екатеринославской губер-
нии собственный мой двухэтажный каменный дом со всеми постройками для 
женской гимназии, но еще дворянством не принятый, прошу по смерти моей 
распорядится о сдаче того дома дворянству по принадлежности» [49, с. 53].

А. С. Понятовський тривалий час був учителем латинської мови у Кате-
ринославській класичній гімназії та активним помічником Я. Я. Ковалевсько-
го –  директора народних училищ і Катеринославської класичної гімназії, що 
входили до Харківського навчального округу. Сучасники згадують А. С. По-
нятовського як одного з найбільш авторитетних викладачів, якого поважали 
учні і батьки за небайдуже ставлення до своєї роботи, повагу до учнів. За 
свою плідну педагогічну діяльність Андрій Степанович був нагороджений 
орденом Св. Володимира 4-го ступеня, знаком «отличия беспорочной служ-
бы за XХХV лет» та медаллю на андріївській стрічці «в память войны 1853–
1856 г.». По завершенні педагогічної діяльності А. С. Понятовський актив-
но займався громадськими справами. Потреби освіти Катеринослава, а ще 
більше історичного часу, який переживала вся Російська імперія в очікуванні 
реформ були йому зрозумілі. В своєму заповіті він зазначав: «чтобы он ни 
под какое другое заведение кроме женскаго училища, никогда не был употре-
бляем; чтобы дом этот, как находящийся против храма Божия, не был продан 
евреям и чтобы в училище навсегда воспитывалось безплатно 10 беднейших 
девиц, преимущественно из духовнаго звания» (до якого належав і сам жер-
тводавець) [6, с. 26]. Подібні зауваги викликали деякі чутки, які в якості мі-
фів існують до сих пір. Передусім мова йде про твердження щодо заборони 
А. С. Понятовського навчатися у гімназії єврейкам. Однак аналіз документів, 
а саме історичні записи О. А. Риндовської, звіти комітетів допомоги гімназії 
тощо, крім самого заповіту, підтверджують неправдоподібність подібних чу-
ток. В гімназії навчались дівчата різних релігійних конфесій, вірогідна доля 
єврейських дівчат була чималою.

Після постанови дворянства 1859 р. і пожертвування А. С. Понятовсько-
го, у вересні 1862 р. Катеринославське губернське дворянство асигнувало 
на влаштування жіночого училища 31282 руб., оскільки будинок вимагав 
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.). Таким чином, датою заснування навчального 
закладу прийнято вважати 30 серпня (за новим стилем 11 вересня) 1865 р. 
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Саме в цей день відбулося урочисте відкриття «Жіночого училища першого 
розряду» у Катеринославі. У звіті Губернського Земства про народну освіту 
за 1905 р. вказувалося: «1-я Мариинская женская гимназия открыта 30 ав-
густа 1865 года по инициативе Екатеринославскаго губернскаго дворянства 
и на его средства, первоначально в составе четырех классов и приготови-
тельнаго при них» [33, с. 9].

Відкриття гімназії стало наслідком тих змін, а ще більше бажання змін 
і реформ з боку інтелігенції та всіх, кому не байдужою була доля рідного 
краю і народу. Після поразки Росії у Кримській війні і приходу до влади но-
вого імператора Олександра II все суспільство очікувало значних змін. Цей 
дух надії на краще настільки захопив небайдужих громадян, що викликав 
абсолютно нову як для російського суспільства атмосферу. У пам’яті сучас-
ників передчуття якісних змін і відповідні ілюзії закарбувались настільки 
сильно, що згадувались потім і через кілька десятиліть. У книзі, що вийшла 
на пошану і пам’ять О. Я. Риндовської у 1905 р. ця атмосфера описувалась 
наступним чином: «Несмотря на тяжелую, сгущенную атмосферу тогдашней 
русской жизни, общественную спячку и самодовлеющую 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» [44, с. 20]. Цим пояснюється то надзвичайне за-
хоплення, ентузіазм, готовність на самопожертву найкращих представників 
катеринославського дворянства, які згуртувались навколо відкриття гімназії.

За пропозицією виконуючого обов’язки голови зборів М. Д. Милорадо-
вича була створена піклувальна рада жіночого училища. До складу ради 
входили: директор училищ М. І. Білий та міський голова К. Д. Кисельов. Під 
час відкриття існували 4 основні та 1 підготовчий класи. Потім послідовно, 
щорічно відкривались наступні вищі класи. Нововідкрите училище повні-
стю сформувалося, згідно діючих тоді стандартів, у 1867 р., коли був відкри-
тий VI клас. За своєю програмою воно наближалося до програми чоловічої 
гімназії. Також, дуже важливо, що цей навчальний заклад мав всестановий 

характер: тут могли вчитися як дочки чиновників, так і діти священників, 
різночинців, а згодом і селян.

«Жіноче училище першого розряду» зберігало свій статус до 1870 р., 
коли воно отримало назву Маріїнської жіночої гімназії. Маріїнські устано-
ви отримали первісну назву від імені імператриці Марії Федорівни –  жін-
ки імператора Павла I. У добу Олександра II назва закладів стала асоцію-
ватися з іменем його дружини, імператриці Марії Олександрівни. Існувало 
«Відомство Імператриці Марії» –  спеціальний державний орган управління 
благодійними, жіночими та деякими спеціальними навчальними закладами, 
які знаходились під покровительством жінок з імператорської фамілії. Ма-
ріїнське відомство виникло у 1796 р., коли Марія Федорівна взяла під своє 
управління виховальні заклади та Смольний інститут в Санкт-Петербурзі. 
Після смерті імператриці (1828 р.) було створене «Відомство» на її честь. 
З тих часів жіночі навчальні заклади стали називати «Маріїнськими». На 
підставі нових правил, Височайше затверджених 24 травня 1870 р. жіноче 
училище в Катеринославі отримало статус жіночої гімназії, з семикласним 
навчанням. Нарешті, Маріїнська жіноча гімназія остаточно закріпила свій 
статус лише у 1872 р., коли додався ще один, VIII додатковий клас навчан-
ня: «со 2-й половины 1872 года, на средства, ассигнованныя Екатеринослав-
ским Губернским Земством (1200 руб.), открыт был VIII дополнительный 
класс» [33, с. 36].

Випускниці гімназії отримували диплом домашньої наставниці або до-
машньої вчительки.

У 1886–87 навчальному році в Маріїнській жіночій гімназії навчалося 
458 учениць. Близько половини складали діти дворян і чиновників, решта 
була дітьми почесних громадян і купців, міщан і священнослужителів.

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 
середньої освіти –  Катеринославською чоловічою класичною гімназією,  
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заснованою 1805 р. Так, наприклад, під час урочистого святкування 100-річ-
ного ювілею цієї гімназії у 1908 р. (святкування було перенесене з 1905 р.), 
колектив Маріїнської жіночої гімназії відправив вишукану поздоровну те-
леграму такого змісту: «От Мариинской Женской Гимназии. Екатеринос-
лавская Мариинская женская гимназия считает священной обязанностью 
присоединить свой голос к тем приветствиям и пожеланиям, которыя в день 
своего столетия услышит Екатеринославская Классическая Гимназия, свя-
занная с ней, словно кровными узами, не только общностью просветитель-
ных задач, но и в первые годы ея существования единством администрации 
и тождеством педагогических сил, работавших в том и другом учебных 
заведениях».

Директором гімназії або, як тоді казали, начальницею, з моменту відкрит-
тя і на протязі наступних 40 років була О. Я. Риндовська. Олександра Яки-
мівна стала найбільш знаковою фігурою на ниві освіти Катеринослава другої 
половини XIX –  початку XX ст., яка протягом 40 років очолювала Маріїнську 
жіночу гімназію (1865–1905 рр.). Вважалося, що жити в Катеринославі і не 
чути про неї неможливо. Донька стала вірним і гідним продовжувачем спра-
ви батька –  Я. Я. Ковалевського. Олександра Якимівна Ковалевська, в заміж-
жі Чернова і Риндовська, народилась 13 листопада (за новим стилем 25 ли-
стопада) 1829 р. у Харкові в родині дворянина Я. Я. Ковалевського. Вона 
рано залишилась без матері, батько одружився вдруге. Майже весь час свого 
життя Олександра Якимівна провела в Катеринославі. Незабаром після на-
родження Олександри, у 1830 р., її батька запросили сюди на посаду другого 
директора Катеринославської чоловічої гімназії.

З 13 років Олександра Якимівна поступила в «Одесский институт бла-
городных девиц», навчалась там тільки на «відмінно», закінчила інститут 
у 1846 р. з відзнакою. Вона повернулася в Катеринослав і незабаром вийшла 
заміж за багатого землевласника гвардійця Михайла Андрійовича Чернова.

У 1859 р. за один місяць раптово померли двоє синів пари Чорнових (Ми-
хайло та Володимир). Цей факт позначився на подальшій біографії Олек-
сандри Якимівни. Протягом трьох років вона «пішла в себе», і фактично  

знаходилася в прострації. Але знайшла в собі сили вийти знову в зовнішній 
світ, духовно переоцінити себе в ньому.

Великий вплив на світогляд та поведінку О. Я. Риндовської здійснив ві-
домий педагог барон Микола Олександрович Корф (1834–1883) –  знаковий 
діяч освітньої галузі Російської імперії. До того ж, барон Корф приходився 
Риндовській родичем –  чоловіком її рідної тітки, а також сусідом по маєтку. 
Відомий як теоретик та практик організації початкових земських шкіл на Ка-
теринославщині (мешкав і працював на території Олександрівського повіту, 
сучасна Запорізька область).

М. О. Корф і О. Я. Риндовська були добре знайомі. Саме барон Корф після 
тривалої депресії повернув О. Я. Риндовську до активного життя та спону-
кав її до активних дій в галузі жіночої освіти. Зрештою, Олександра Яки-
мівна прийняла рішення цілком присвятити себе педагогіці. У подальшому 
творчий зв’язок їх не переривався. Зокрема, на початку 1881–82 навчально-
го року барон Корф відвідав Катеринослав та Маріїнську жіночу гімназію. 
О. Я. Риндовська стала не просто директором, а людиною, на якій тримала-
ся вся жіноча освіта Катеринослава. Зі спогадів про О. Я. Риндовську: «Это 
была, если можно так выразиться местная достопримечательность, которою 
Екатеринославцы гордились, как гордятся своим старым Днепром, Потем-
кинским садом; на нее смотрели, как на почтенную реликвию, с умилитель-
ным уважением» [44, с. 7].

У 1884 р. помер чоловік О. Я. Чорнової, залишивши її одну з чотирма 
дітьми, практично без коштів для існування. У 1891 р., будучи вже зрілою 
жінкою, О. Я. Чернова вдруге вийшла заміж. Їй запропонував шлюб інший 
заслужений і відомий у Катеринославі педагог, Микола Семенович Риндов-
ський. Він, на відміну від Олександри Якимівни, мав значні статки, пенсіон 
по службі –  1 тис. руб. М. С. Риндовський мав 80 років, але шлюб відбувся. 
М. С. Риндовський прожив після весілля кілька місяців, залишивши Олек-
сандрі Якимівні прізвище і значну пенсію.

Олександра Чернова-Риндовська стала умілим натхненником і виконав-
цем великої справи народного просвітництва. Окрім Маріїнської жіночої  
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гімназії, в місті з’явилася ще ціла низка установ освітнього і просвітниць-
кого типу. Ідеї цих установ зароджувалися в кабінеті О. Я. Риндовської, що 
лаконічно підкреслив у своїх спогадах І. Я. Акінфієв: «Все, что делалось 
в городе по просвещению в эти годы, зарождалось в кабинете А. А. в осен-
ние вечера и приводилось в исполнение в декабре, или следующие зимние 
месяцы, чаще всего в течение великаго поста» [2, с. 15].

Саме О. Я. Чернова 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 ініціати-
ва О. Я. Чернової –  складений проект, а незабаром і організована «Комиссия 
народных чтений» для найширшої катеринославської публіки.

Унікальну інформацію про обставини виникнення ідеї «народных чте-
ний» на квартирі О. Я. Риндовської залишив І. Я. Акінфієв: взимку 1883 р. 
«в том же кабинете Ал. А-ны, по инициативе Ф. М. Попова, получил раз-
витие и разрешение вопрос о том, как устроить в Екатеринославе чтения 
для народа с демонстрацией картин при помощи волшебнаго фонаря. Это 
входило в то время во всеобщее распространение по городам. В предвари-
тельных обсуждениях этого вопроса принимал участие, по приглашению 
А. А., учитель-инспектор трехкласснаго городского училища М. И. Павлен-
ко» [2, с. 46]. 26 серпня 1881 р. за ініціативою Олександри Якимівни від-
крилося «Общество вспомоществования нуждающимся ученицам женской 
гимназии». При цьому варто зазначити, що квартира О. Я. Риндовської зна-
ходилась в приміщенні гімназії, отже всі ці ініціативи виникали і втілюва-
лись тут же. А значить, що коридорами гімназії постійно ходили люди, які 
були захоплені не просто вдосконаленням освіти, а змінами всього життя.

У 1880-і рр. і в самій будівлі Маріїнської гімназії влаштовувались різно-
манітні лекції і культурні зустрічі, з метою надання допомоги ученицям гім-
назії та під егідою Товариства піклування про жіночу освіту. Але у період 

контрреформ Олександра III у 1880-х рр. були видані урядові розпоряджен-
ня, якими заборонялося використання приміщень навчальних закладів для 
публічних лекцій та концертів. Тому всі ці заходи перемістились до інших 
приміщень.

О. Я. Риндовська померла 4 січня 1905 р. Похорон відбувся на міському 
кладовищі, ймовірно, поряд із могилою батька, Я. Я. Ковалевського, біля 
східної стіни Воскресенської кладовищної церкви. Могила не збереглася; 
в середині 1930-х рр. ця частина кладовища знищена, реконструйована під 
стадіон «Сталь» (згодом –  «Металург», «Дніпро-Арена тощо). Сама похоро-
нна процесія відбувалась так урочисто, всі учениці і викладачі гімназії, всі 
хто знав і шанував її, обов’язково відвідали цю церемонію (опис похорону 
був складений викладачами гімназії і надрукований у газеті «Придніпров-
ський край», 1905 р. – № 2398).

Одним із сучасників О. Я. Риндовської, головою педогогічної ради Марі-
їнської гімназії на протязі 10 років був видатний вчений І. Я. Акінфієв. Він 
першим на території України почав систематичні фенологічні дослідження. 
Об’єктом досліджень ученого були два географічних ареали –  власне Кате-
ринослав з його губернією і Кавказ та Передкавказзя. Три найважливіших 
наукових монографії І. Я. Акінфієва: «Очерк флоры г. Екатеринослава» 
(1885), «Растительность Екатеринослава в конце первого столетия его суще-
ствования» (1889), «Флора Центрального Кавказа» (1894).

І. Я. Акінфієв зібрав з 1881 по 1896 рр. унікальний «Полный гербарий 
екатеринославской флоры», до якого увійшло 1210 видів рослин. Герба-
рій І. Я. Акінфієва був представлений на Всеросійській художньо-промисло-
вій виставці в Нижньому Новгороді (1896 р.), де отримав найвищі оцінки, 
а сам учений був удостоєний ордена Святої Анни II ступеня. Цей же гербарій 
в сукупності з науковими роботами вченого отримав Велику срібну медаль на 
Всесвітній виставці в Парижі 1900 р. Гербарій зберігається в Дніпропетров-
ському національному університеті імені Олеся Гончара. Ще один гербарій 
І. Я. Акінфієва по Кавказу був придбаний Санкт-Петербурзьким Ботанічним 
садом у 1899 р. за 700 рублів. Наукова діяльність І. Я. Акінфієва була високо 
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оцінена науковою спільнотою. Він був обраний дійсним членом Новоросій-
ського товариства природознавців (1885), Товариства дослідників природи 
при Харківському університеті (1888), членом правління Катеринослав-
ського відділу Російського товариства садівництва (1889), дійсним членом 
Кавказького відділу Імператорського Російського географічного товариства 
(1892), членом-засновником Товариства для сприяння лісонасадження Кате-
ринославської губернії (1893), довічним членом Катеринославського науко-
вого товариства (1908).

І. Я. Акінфієв залишив досить детальний історико-психологічний пор-
трет особистості О. Я. Риндовської у спеціальному нарисі, опублікованому 
в 1915 р.: «Светлый ум и особая обоятельность –  вот те две черты, прояв-
лявшияся в Александре Акимовне так рельефно и сильно, которыя мне не 
приходилось встречать совместно ни в одной женщине» [2, с. 16]. Зберегли-
ся свідчення того, як висловлювала сама О. Я. Риндовська своє педагогічне 
кредо. Зокрема, збереглася частина урочистої промови О. Я. Риндовської під 
час святкування її ювілею 1899 р., наведена в спогадах І. Я. Акінфієва. «Все 
благодарят меня между прочим за любовь к учащимся; но разве можно не 
любить детей, которыя составляют то поколение, какое является на смену 
нам в жизни. Я не знаю, в чем же, собственно, моя личная заслуга, за кото-
рую вы меня благодарите, если в моей душе заложено, помимо моей воли, 
так много любви и участия к детям, как это вы находите?». У цьому ж висту-
пі О. Я. Риндовська яскраво змалювала своє педагогічне кредо: «Я должна 
сказать, что мое отношение к учащимся давалось мне всегда легко и радост-
но. Какия бы тяжелыя минуты ни выпадали на мою долю в личной жизни, 
стоило мне подняться из кабинета туда, на верх, и увидеть учениц, я все за-
бывала. Я испытывала только те радостныя чувствования, которыя называ-
ются любовью к детям. Даже когда я, стараясь быть строгой начальницей, 
делала ученицам замечания, и по привычке в повышенном тоне, выговоры, 
без чего нельзя обойтись в нашем деле, и тогда я испытывала в своей душе 
побуждения только добра детям. Мой гнев, для видимости, оканчивался в ту 
же минуту, когда я отворачивалась от разгневавших меня. От него в моей 

душе не оставалось ни следа, как только я видела новую ученицу пред со-
бою. Поэтому благодарить вам меня за то, что мне было всю жизнь отрадно 
делать, я не вижу такой большой нужды» [44, с. 16]. Сучасники згадували, 
що О. Я. Риндовська завжди віддавала перевагу «суспільному благу» перед 
задоволенням особистих потреб. Наприклад, коли виявилося, що існуючих 
площ у будівлі недостатньо для проведення занять, директор виділила для 
уроків декілька кімнат власної квартири, яка за традицією знаходилася в цій 
же будівлі. Сучасники свідчили, що Олександра Якимівна була не тільки ви-
датним організатором освіти, а ще й викладачем французької мови. У VIII 
класі вона здійснювала класне керівництво.

За свідченнями І. Я. Акінфієва, квартира О. Я. Риндовської в будівлі 
Маріїнської гімназії стала епіцентром вироблення політики в галузі освіти 
серед освіченої версти міста. О. Я. Риндовська практикувала нетрадиційні 
форми спілкування. Вечорами в казенній квартирі начальниці гімназії зби-
ралася культурна і освітня еліта Катеринослава, представники інтелігенції та 
найкращі учениці за спеціальним дозволом. Судячи з джерел, свій інтелек-
туальний притулок отримувала тут і та частина інтелігенції, яка сповідала 
дещо відмінні від офіційних погляди на суспільний устрій.

На «вечорах» О. Я. Риндовської зазвичай обговорювався широкий круг 
питань, починаючи з суто культурних до громадсько-політичних. Сучасники 
та учасники «вечорів» у своїх спогадах прозоро натякають, що досить часто 
тональність та предмети бесід виходили за рамки офіційно дозволених та 
загрожували їх учасникам певними покараннями. Діалоги під час цих «ве-
чорів» балансували на межі тогочасної «політкоректності», але, звичайно, 
«вечори» О. Я. Риндовської не можуть бути кваліфіковані як революційний 
гурток або щось у такому роді. Скоріше, це був найбільший в Катеринославі 
приклад інтелігентського дисидентства другої половини XIX ст.

Стосовно персоналій, які відвідували «вечори» О. Я. Риндовської, в спо-
гадах І. Я. Акінфієва відсутній детальний список, однак згадуються кілька 
прізвищ: «На вечерах у Ал. А-ны людей было немного, как сказано, и пре-
обладали всегда мужчины. Кроме Попова и меня чаще всего был еще здесь 
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И. А. Невский, по началу иногда И. В. Мацков –  преподаватели того же ре-
альнаго училища, а также преподаватели духовной семинарии: Маркевич 
и Корольков. Оба они состояли и преподавателями Мариинской гимназии. 
Женщины на вечерах А. А. присутствовали очень редко. Обыкновенно, оне 
испытывали здесь скуку, при отсутствии возможности заниматься пересу-
дами и вести разговоры о модах и платьях и при преобладании серьезных 
бесед, а потому оне избегали частых посещений кабинета А. А.» [2, с. 45]. 
З інших джерел відомо, що вечори, зокрема, відвідували: брати Малаш (За-
хар і Микола Федоровичі), Божовський –  українофіл, суддя Кузнецов, пись-
менник Андрієвський [28].

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 перейме-
нування Маріїнської жіночої гімназії в «Романовську», із заснуванням 
при ній гуртожитку для дворянських дітей. Таким чином реформа гімна-
зії мала на меті перетворити цей всестановий заклад на елітарний, чисто 
дворянський [49, с. 55].

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. Ця пропозиція 
М. П. Урусова отримала практичні наслідки. Гімназія змінила назву та стала 
елітарним дворянським закладом. У довідковій книзі «Весь Екатеринослав» 
на 1915 р. названа: «Мариинская Дворянская в память трехсотлетия дома 
Романовых женская гимназия» [49, с. 56]; в «адрес-календаре» на 1915 р. 
поданий дещо інший варіант: «Мариинская дворянская женская гимназия 
в память 300-летия Царствования Дома Романовых» [14, с. 34].

У період Першої Світової війни, доля Маріїнської гімназії, тим не 
менш, хвилювала місцеві освічені кола. У жовтні 1916 р., виступаючи на 
надзвичайних губернських зборах, князь Н. П. Урусов висловлював надію,  

що й у подальшому дворянство буде опікуватись гімназією, зокрема, не від-
мовить їй у кредитах, необхідних на заснування власної лікарні [47, с. 130].

Проте виконати свою обіцянку Урусову не судилося. Всього через кіль-
ка місяців відбулася Лютнева революція, а за нею –  Жовтнева. Дворянство 
миттєво позбулося своїх колишніх привілеїв. Маріїнська гімназія стала тру-
довою школою № 33 із спільним навчанням для дівчат і хлопців.

Таким чином, Маріїнська гімназія у Катеринославі була відкрита у 1865 р. 
як наслідок ініціативи і зусиль місцевого дворянства, однак від самого почат-
ку планувалась як всестановий заклад з необхідною матеріальною допомо-
гою малозабезпеченим ученицям. Від самого початку її виникнення довкола 
гімназії згуртувались видатні і небайдужі катеринославці, які бажали якіс-
них перетворень своєму краю, місту, прагнули вдосконалення культурного 
обличчя всієї імперії. Ця неймовірна атмосфера у передчутті змін і надій на 
краще сприяла появі людей, які здатні були на благочинні вчинки: А. С. По-
нятовський подарував свій будинок для гімназії, О. Я. Риндовська присвяти-
ла 40 років свого життя Катеринославській Маріїнській гімназії.

Розділ 2. Життя та побут маріїнських гімназисток
З відкриттям жіночої гімназії повсякденне життя мешканців Катери-

нослава якісно змінилось. Вже сама церемонія відкриття перетворилась 
на справжнє свято для всіх небайдужих містян, а для майбутніх гімназис-
ток запам’яталось на все життя. З метою ознайомити зацікавлених з новим 
навчальним закладом завчасно були надруковані брошури, в яких відразу 
були розміщені програми вступних іспитів для I–IV класів. Отже, розпочати 
навчання в гімназії можна було з будь-якого класу і віку, маючи попередню 
домашню освіту. Клас, в який мала потрапити нова учениця, визначала  
спеціальна комісія, яку очолювала довгими роками О. Я. Риндовська [49, с. 5]. 
Так, колишня гімназистка Ульяна Іванівна Владикіна у своїх спогадах зазна-
чала, що їй було 10 років, коли мати привела її до гімназії. Зустрічала її сама 
начальниця: «…она меня ласково подозвала, поцеловала, как и всех, задала 
мне несколько вопросов, после которых я почуствовала себя смелой и гото-
вой с ней не расставаться» [44, с. 60]
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У. І. Владикіна залишила спогади про урочисте відкриття гімназії, які 
надзвичайно яскраво передають тогочасний дух небайдужих громадян, міс-
цевої інтелігенції, які були захоплені реформами 1860-х рр. в Російській ім-
перії, очікували значних змін і готові були жертвувати заради ідей просвіт-
ництва своїм особистим життям: «Что это был за праздник! Праздничное, 
ликующее настроение охватило все интеллигентное общество. Ведь гимна-
зия дала возможность каждой девочке учиться; с открытием ее уничтожи-
лись вывески, на которых было написано: «Пансион благородных девиц». 
Какие это были благородные девицы? А это те, у родителей которых были 
тысячи душ, а остальные, «неблагородные», должны были прозябать в неве-
жестве. Общество, воодушевленное одной идеей –  служить просвещению, 
сумело усторить праздник открытия гимназии так грандиозно, что он остал-
ся в моей памяти одним из чудных воспоминаний. На площади перед окнами 
здания играл военный оркестр. Маса публики не только не оттесняла детей, 
но слилась с ними, так что дети чувствовали, что это для них устроен празд-
ник. Они были равноправные члены этого большого общества; им предло-
жено было угощение не в виде оскорбительных подачек, а наравне со всеми. 
Громкое ура! ура!, когда пили шампанское, заглушалось звуками оркестра, 
игравшего перед раскрытыми окнами здания. Разошлись мы унося, в душе 
своей светлое воспоминание» [41, с. 60–61].

Сама О. Я. Риндовська згадувала, що відразу до гімназії вступили 64 уче-
ниці. Наступного після відкриття дня –  31 серпня 1865 р. відбулись вступні 
випробування, а з 1 вересня розпочались навчання. Відразу було відкрито 
4 класи, наступні роки почергово V і VI класи, 1870 р. (згідно спеціаль-
но затвердженому на рівні імператора Положення) –  VII клас. VIII клас як  
спеціальний додатковий, що мав на меті готувати для педагогічної діяльно-
сті, був відкритий при сприянні губернського земства, яке виділяло щорічно 
спеціальні кошти на його забезпечення.

Кількість учениць в класах коливалась, але з кожним роком збільшува-
лась. Так, у перший рік в I класі навчалась 29 учениць, у II –  27, III –  24, 

IV –  9. Однак вже у 1869/1870 навчальному році кількість учениць у класах 
розподілилась наступним чином:

I –  42,
II –  41,
III –  46,
IV –  36,
V –  29,
VI –  18.
Отже, загальна кількість учениць в цьому навчальному році становила 

243 дівчини. До цієї кількості також додавались підготовчі класи, яких було 
1 чи 2, але завжди за кількістю близька 10 учениць. Тенденція до збільшен-
ня бажаючих вчитися збереглась у наступні роки і на 1880/1881 навчальний 
рік їхня кількість досягла 478 чол. Це свідчить як про зростання попиту на 
освіту, так і про популярність Маріїнської гімназії серед місцевих мешканців 
(паралельно в місті відкривались інші освітні заклади, але кількість бажаю-
чих вступити саме до Маріїнки не ставала меншою).

Вік дівчат в кожному класі міг бути різним. Перебування в певному класі 
залежало від ступеню підготовки. Під час вступу вимагались лише докумен-
ти, що підтверджували особу та її станову належність.

Будинок А. С. Понятовського до відкриття гімназії був повністю капі-
тально відремонтований, кардинально змінений. За перебудовою і обладнан-
ням гімназії слідкувала Піклувальна рада. В результаті вийшло достатньо 
зручне приміщення, в якому знаходились крім класних кімнат рекреаційна 
зала, фізичний кабінет, бібліотека, окремі кімнати для занять музикою та ру-
коділлям, приймальня для відвідувачів. У приміщення гімназії знаходилась 
і квартира її начальниці. Однак з часом це приміщення виявилось замалим. 
Не допомогло навіть і те, що деякі класні кімнати були розширені, а началь-
ниця пожертвувала дві свої особисті кімнати і приймальню для додаткових 
класів. Тож виникла проблема розширення приміщення.

У 1874 р. при сприянні почесної попечительки гімназії М. С. Кох, гу-
бернського земства і міста, Попечительська рада розпочала роботу щодо  
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прибудови, яка була завершена 1877 р. і дала можливість відкрити додаткові 
паралельні класи для I, II і III класів. Прибудова складалась з трьох великих 
класних кімнат з широким рекреаційним коридором на верхньому повер-
сі і шести кімнат на нижньому поверсі, в яких розташувались один клас, 
приймальня і квартира начальниці. Біля гімназії було влаштовано сад, який 
мав відповідну назву «гімназический сад» [43, с. 38]. Поруч з ним катери-
нославське дворянство планувало влаштувати спеціальний пансіон лише 
для проживання окремо дворянських доньок, однак незважаючи на значні 
зусилля активних діячів дворянства і попечителів гімназії, справа затяглась 
і, вірогідно, не мала успіху. Переважно учениці гімназії проживали на при-
ватних квартирах, які винаймали, або зупинялись у родичів. Існували й при-
ватні пансіони, в яких разом могло проживати до двадцяти дівчат (особливо 
на початку існування гімназії). Однак з часом необхідність у цих квартирах 
відпала. Батьки намагались влаштувати їх на квартирах, були випадки, коли 
родини (інколи навіть селянські) переселялись до міста, щоб дати можли-
вість вчитися, а заодно і кардинально поміняти своє життя.

Навчання у гімназії було платним і становило на рік 30 руб. (до 1879 р.), 
потім 40 руб. Очевидно, що не всі учениці могли закінчити навчання ще й 
з причини нестачі грошей. Саме з такою метою було засновано «Общество 
вспомоществования нуждающимся ученицам Екатеринославской Мариин-
ской Женской Гимназии». Діяльність цього товариства була знаковою для 
катеринославців як через особистий і кількісний склад почесних громадян 
міста (в окремі роки він коливався і сягав 120–180 чол.), так і через ті заходи, 
що вони влаштовували для підтримки малозабезпечених учениць. Щороку 
товариство випускало окремою друкованою книгою свій звіт, який є для нас 
безцінним джерелом і дозволяє робити цікаві спостереження. Кожен член 
цього товариства сплачував членські внески, отже участь у подібних акціях 
була типовою поведінкою для тодішніх багатих мешканців міста. Основний 
доход товариства складався крім членських внесків з пожертвувань, вдало-
го розпорядження уставним фондом, а також різних заохочувальних та бла-
годійних акцій. Значну роль відігравала активність і успішність головного 

«казначея» Так, відомо, що у 1897 р. з метою поповнення доходів товари-
ство влаштувало спеціальні заходи: концерт –  88 руб, вечір –  100 руб., лоте-
рею –  1552 руб., «гуляньє» –  124 руб., а також з коробочного збору залуче-
но 196 руб. (коробочний збір –  це єврейський общинний податок, головним 
чином на кошерне м’ясо). В цьому ж році товариство сплатило за навчання 
17 учениць 1059 руб., давало додаткові гроші на лікування та інші необхідні 
речі –  210 руб., купило книг на 128 руб. Все це стало можливим через успіш-
ну діяльність нового «казначея» Лідії Іванівни Кіслічної. У звіті за 1898 р. 
зазначалось, що заплачено за навчання у першому півріччі за 21 ученицю, 
а у другому –  за 29 учениць: «В числе учениц, получивших пособие для 
уплаты за право учения было: 13 православного вероисповедания, 19 евреек, 
одна караимка и три католички… В первом полугодии выдано на одежду 
трем ученицам: двум по 15 руб. и одной 13 руб., кроме того было уплачено 
за стол и квартиру одной ученице 15 руб. и за пребывание другой в колонии 
12 руб.» [37, с. 7]. В цьому ж звітному році товариство організувало літера-
турно-музичний вечір, який дозволив поповнити дохід на 274 руб.

«Отчет о деятельности общества вспомоществования нуждающимся уче-
ницам Екатеринославской Мариинской Женской гимназии за 1899 год», не-
зважаючи на офіційний характер документу дозволяє зрозуміти ту приємну 
атмосферу взаємодопомоги, доброзичливості і щирості, яка склалась навко-
ло гімназії, передусім завдяки старанням О. Я. Риндовської [38]. Саме вона 
зверталась до товариства з проханнями, в яких зазначалась «об оказании 
денежного пособия: во-первых трем ученицам VIII кл., окончившим курс 
и на имеющим на первых порах самостоятельной жизни, никаких средств, 
и во-вторых ученице I кл. Зеленской, мать которой больна и находясь в край-
не стесненных обстоятельствах, должна последние средства употребить на 
лечение, почему не имеет возможности внести платы за правоучения своей 
дочери» [49, с. 5]. Далі у протоколі зборів товариство записано, що начальни-
ця гімназії зачитала листа учениці VIII кл. Кефелі, в якому остання дуже дя-
кувала за допомогу та просила товариство прийняти її перший заробіток для 
надання допомоги іншим, хто її потребує [49, c. 6]. Аналогічний лист було 
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прочитано від матері учениці пані Лапідус, яка дякувала за надану їй своєчас-
но аналогічну допомогу і, в зв’язку з тим, що її фінансовий стан покращився 
просила прийняти 20 руб. на допомогу іншій дитині. Подібні свідчення ще 
раз підкреслюють ту атмосферу доброзичливості і небайдужості, а також 
надзвичайної довіри, яка склалась у стінах Марііїнської гімназії, а також по-
ширилась на батьків учениці і стала добрим символом для всіх мешканців 
міста. Тож у 1899 р. товариство отримало 566 руб. пожертвувань, влаштува-
ло лотерею-аллегрі на пасхальному тижні (1596 руб.), учнівський концерт 
(367 руб.), 3 дитячі вечори танців (292 руб.). Сума коштів, що витрачались на 
допомогу ученицям, постійно збільшувалась. У 1898 р. товариство, особли-
во завдяки діяльності почесної попечительки гімназії К. І. Мессарош, стало 
опікуватись будівництвом гуртожитку для учениць Марііїнської гімназії.

Навчальні плани і програми від початку заснування гімназії визначались 
педагогічною радою закладу. Активну участь у складанні програм з пред-
метів брали викладачі, особливо старших класів, тобто атмосфера педаго-
гічного колективу була достатньо творчою, що було характерним для всієї 
небайдужої російської інтелігенції часів реформ. Однак з 1870-х рр. ново-
введення стали чітко регламентуватись відповідними інструкціями і поло-
ження, отже сам процес навчання набував рис все більшої бюрократизації. 
У 1874 р. були видані Міністерством Народної Освіти спеціальні «Правила», 
які чітко регламентували навчальні плани. Однак таблиця змін, зроблених 
О. Я. Риндовською у 1875 р., показує, що педагогічній раді Катеринослав-
ської Маріїнської гімназії змін вносити практично не довелося. Тож учениці 
I–III класів вивчали Закон Божий, російську, французьку, німецьку мови, ге-
ографію, арифметику, чистописання (частина уроків приділялась кресленню 
та малюванню), рукоділлю. У IV класі додавалась історія, а у V–VII класах –  
геометрія, алгебра, фізика, історія природознавства, але прибиралось чисто-
писання. План курсу VIII класу передбачав вивчення Закону Божого, педаго-
гіки та дидактики, російської мови, математики, історії і географії. Вивчення 
французької і німецької мов було платним у всіх класах, однак педагогічна 
рада наполягала, щоб учениці, які починали їх вивчати у молодших класах, 

обов’язково продовжували робити це й пізніше. Крім того учениці могли на-
вчатись музиці, танцям (що не позначено у навчальному плані, але є у штат-
ному розкладі викладачів). На початку XX ст. додалися заняття з гімнастики 
як необов’язкові. До таких же відносились заняття з іноземних мов, малю-
вання, співу, танців. Кожен клас мав свого керівника під назвою «надзира-
тельниця». Якщо вчителями-предметниками частіше були чоловіки, то роль 
«надзирательниць» виконували лише жінки [43, с. 23].

Гімназія мала як навчальну, так і фундаментальну бібліотеку. На 1 січ-
ня 1905 р. в основній бібліотеці було 4004 томів на суму 5600 крб. 56 коп., 
а в навчальній –  1772 книги на суму 1644 крб. [33, с. 90].

Викладали в Маріїнській гімназії вчителі з чоловічої гімназії, духовної 
семінарії, реального училища, а власні службовці для гімназії були досить 
рідкісним явищем. Персональна інформація щодо викладачів Маріїнської 
жіночої гімназії збереглася у фрагментарному вигляді: списки викладачів за 
окремі роки (наприклад, 1913, 1915 рр.). Біографії деяких викладачів добре 
досліджені (І. Я. Акінфієв), більша ж частина викладачів залишаються неві-
домими ані дослідникам, ані громадськості.

Методика навчання в Маріїнській гімназії була побудована на взаємних 
довірливих відносинах між вчителями та ученицями. Викладачам давались 
вказівки намагатися заохочувати дітей до навчання лагідністю, ласкою та 
підбадьорюваннями. Все це формувало в дитині рідкісне у всі часи для Росії 
відчуття власної гідності.

В основу плану виховання покладені були: розвиток релігійного почуття, 
християнське благочестя і спільна молитва, тобто вихованки молилися всі 
разом. Покарання не допускалися, і єдиним засобом виправлення служило 
догана усім класом, «щоб сором однієї служив завжди до стриманості інших 
від подібних вчинків». Але застосовувалася ця міра лише у крайніх випад-
ках, до яких було віднесено найменше порушення благочиння під час молит-
ви, а тим більше при церковному богослужінні. З цього видно, як суворо ста-
вився статут до релігійного виховання, де воно і поставлено, «яко першого 
всьому підстава» [33, с. 90].
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У повсякденному житті вказувалося звертати особливу увагу на якості, 
відсутністю яких страждало тодішнє суспільство, –  охайність і чемність. 
Чемність «благородна і невимушена» була обов’язкова не тільки щодо ви-
щих і рівних, але і з нижчими, «з найостаннішими, якого б звання хто не 
був». З цього якості вже само собою розвивалися доброзичливість, повага до 
особистості іншого, привітність у зверненні.

Від початку педагогічна рада гімназія встановила іспити в усіх класах: 
відмінниці звільнялись, середні –  складали екзамени, слабкі –  залишались на 
другий рік в тому ж самому класі. У 1875 р. педагогічна рада прийняла рішен-
ня виділяти найкращих учениць і розміщати їхній список у класах, а в журна-
лах підкреслювати прізвища тих учениць, які навчаються другий рік «чтобы 
обратить на них, преимущественно, внимание преподавателей» [49, с. 74].

У 1875 р. в засіданнях під керівництвом директора Катеринославського 
реального училища А. А. Соколова була відредагована організація VIII до-
даткового класу: учениці могли обрати один із запропонованих предметів 
для спеціального вивчення; всі іспити, за винятком усного з педагогіки, були 
скасовані. Вирішальне значення мали річні оцінки, письмові роботи, пробні 
уроки за присутності комісії.

Також суттєвим доповненням було:
1) введення обов’язкового для всіх учениць, переважно для тих, що жи-

вуть у приватних квартирах, спільного відвідування богослужіння в неділю 
та у святкові дні в найближчій до гімназії церкви, у супроводі начальниці та 
чергової наглядачки та

2) відвідування наглядачками учениць, що проживають у приватних 
квартирах.

До цих правил були також додані наступні дисциплінарні міри покарання:
1. Для молодших трьох класів та підготовчого: зауваження, догана, позбав-

лення місця під час уроку, стояння біля дошки під час уроку та біля стіни 
в рекреаційній залі під час перерви. Після закінчення всіх уроків утри-
мання в гімназії ще годину(за відома начальниці).

2. Для старших класів: зауваження, догана, позбавлення місця під час уроку, 
поодиноке сидіння протягом декількох днів, повідомлення начальницею 
проступку учениці. Після закінчення всіх уроків утримання в гімназії ще 
годину (за відома начальниці).
Найвищі міри покарань для всіх класів:

1. Догана від піклувальної ради перед усім класом, пониження відмітки за 
поведінку у чверті та доведення до відома батьків.

2. Догана перед усією гімназією від імені піклувальної ради, попередження 
батьків учениці про прийняття необхідних мір у вихованні, за невиконан-
ня яких ученицю буде звільнено з гімназії.

3. Звільнення з гімназії.
Однак застосовувати покарання доводилось рідко, переважно гімназист-

ки відрізнялись гарною поведінкою. За словами начальниці гімназії «прови-
нности их не превышали детских шалостей, опаздывания на уроки, невни-
мания в классе; уклонений от занятий не замечалось, что видно в отчетах из 
весьма незначительного процента пропущенных уроков по неуважительным 
причинам» [44, с. 85]. Спогади У. І. Владикіної змальовують живу картинку 
дитячих розваг, жартів над вчителями: «…толпу составляли дети, в которых 
всегда всякий мало-мальски неблаговидный поступок находил энергичное 
порицание, создавался общественный суд, общественное мнение класса. 
Помню, однажды, прийдя в гимназию, я услыхала, что накануне учитель 
рисования обиделся на воспитанниц за то, что они небрежно занимались 
и разговаривали за уроком. Он обратился к ним и сказал, что такое поведение 
оскарбляет его, и вышел из класса, не окончив урока. Такой поступок возму-
тил воспитанниц, и большинство приняло сторону учителя. Инцидент так 
всех взволновал, что в спорах приняли участие даже другие классы. В другой 
раз одна из учениц усторила дикую шутку –  положила в кафедру любимому 
учителю истории кошку. Во время урока кошка начала мяукать и обратила 
внимание учителя, который, оскорбленный и возмущенный, ушел из класса, 
но, конечно, жаловаться не пошел. Почти весь класс отправился извиняться 
перед учителем; не называя фамилий виновницы, сказали, что все остальные  
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воспитанницы возмущены деянием милых бездельниц и просят его про-
стить, так как остальные ученицы ничего не знали об этом поступке своих 
товарок и не могли его предупредить» [44, с. 64–65].

Найбільше згадували учениці гімназії колективні читання художніх 
творів, особливо коли це робила сама О. Я. Риндовська. Так, у своїх спога-
дах В. Чернявська –  колишня гімназістка, а на початку XX ст. –  секретар 
«общества вспомоществования» згадувала: «В часы, специальноназначен-
ные для чтения, а также в случае отсутствия кого-либо из преподавателей 
Александра Акимовна входила к нам в класс с книгой в руках… водворя-
лась мертвая тишина и все мы превращались в слух. Читала нам Алексан-
дра Акимовна классические произведения русских и некоторых иностран-
ных писателей… Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Шекспира, Шиллера, 
Лессинга…» [44, с. 54]

У часи після занять учениці могли залишатись у гімназії, щоб допомогти 
своїм молодшим подругам або тим, хто відставав у навчанні, засвоїти мате-
ріал. О. А. Риндовська згадувала, що з особливою старанністю учениці стар-
ших класів займались виготовленням заказів, які отримували від дамського 
комітету Червоного Хреста під час Кримської війни (? –  вірогідно, є певна 
плутанина у цих спогадах). За власної ініціативи вони самостійно зібрали 
близька 100 руб., які через катеринославського губернатора передали «для 
лампад пред местными образами в Храм, имеющим соорудиться на месте 
убиения Царя-Мученика» [49, с. 85].

Відомо, що для гімназісток часто влаштовувались екскурсії. Так, у зві-
ті «о состоянии Екатеринославской I Мариинской женской гимназии за  
1911 гражданский год» були позначені екскурсії на Брянський завод, на Єпар-
хіальний свічний завод, «отбелочный» завод, часті відвідування Потьомкін-
ського саду у вересні-жовтні місяці, а також музею імені Поля. Найбільше 
як організатор екскурсій відзначився один і той самий вчитель –  М. І. По-
досінніков. Однак ще більшої уваги батьківського комітету зайняли дальні 
екскурсії: до південного узбережжя Криму на початку червня (24 учениці 
старших класів), до Києва у жовтні (33 учениці IV–VI і VIII класів), до Свя-

тих Гір і на Констянтинівський завод з виробництва скла у жовтні (32 уче-
ниці IV–V класів).

Одяг для всіх учениць Маріїнських гімназій мав бути однаковим: корич-
нева сукня з високим ліфом та довгими рукавами з чорним фартухом та пе-
лериною, з 1 травня по 1 жовтня чорний фартух замінявся білим. Випускниці 
останнього класу мали іншого крою фартух і не носили пелерини. Однак 
аналіз фотокарток тогочасних гімназисток, а також спогадів сучасників, доз-
воляє говорити про певні відхилення від правил. Подібні «вольності» є зро-
зумілим не тільки через бажання дівчат виділятися, а й через майнову різни-
цю учениць, їхні можливості. Так, У. І. Владикіна згадувала: «Однажды одна 
из воспитанниц, дочь бедной вдовы, явилась в каком-то невозможном платье 
с толкучего рынка, которое совершенно не отвечало даже скромным гимна-
зическим требованиям. Александра Акимовна подошла к девочке, осмотре-
ла ее костюм, точно придумывая, как бы помочь беде, и говорит ей: «Нет ли 
у тебя пояса дома, чтобы притянуть полы?» [44, с. 63]

Від самого початку заснування гімназії в ній перебував лікар, часто на 
громадських засадах або завдяки допомоги благодійників. Цікавими є свід-
чення зі звіту гімназії про те, що протягом 1911 р. до лікаря звернулись 400 
учениць, з них гарного харчування –  40, середнього харчування –  277, пога-
ного –  83. Хвороби розподілились наступним чином: з поганим зором –  36, 
з викривленим хребтом –  7, зі шкільним зобом –  2, з носовою кровотечою – 6, 
з нервовим розладом –  1, з частими головними болями –  45 [43, c. 4].

На початку XX ст. плата за навчання становила 60 крб. Збір плати за 
право навчання був головним джерелом прибутку гімназії; проте оскільки 
розмір цієї суми був тісно пов’язаний з кількістю вихованок, що в той час 
постійно змінювалась, були роки, коли гімназія закінчувала навчальний рік 
з дефіцитом. Грошову допомогу від держави навчальний заклад став отриму-
вати після Височайше затвердженого 24 травня 1870 р. Положення про жіно-
чі гімназії та прогімназії Міністерства Народної Просвіти. 1 серпня 1881 р. 
державою було виділено 14 080 крб., з них 697 крб. витрачено на навчальну 
бібліотеку, 414 крб. –  на забезпечення фізичного кабінету.
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Перший випуск Маріїнського жіночого училища (згодом гімназії) відбув-
ся у 1868 р. З 1868 р. по 1886 р. закінчили курс гімназії: в VIII класі –  476 
дівиць; разом з тими, що закінчили курс VII класу в 1887 р. – 530 дівиць.

За перших 12 років (1868–1879 рр.) закінчили гімназію 218 осіб; за 7 ро-
ків 1880–1886 рр. – 312 осіб. За перші двадцять років найменший випуск був 
у 1869 р. – 7 учениць, найбільший у 1886 р. – 51 учениця.

Більше половини з тих, що закінчили курс (7 класів), поступали в VIII 
додатковий клас, і після його закінчення отримували звання «домашней на-
ставницы или домашней учительницы» [6, с. 45].

Збереглися дані на 1 січня 1887 р. щодо загальної кількості учениць гім-
назії та їх розподілу по класах: всього було 458 учениць, вчилося у I кла-
сі – 30, у II –  42, в III –  54, в IV –  69, в V –  66, в VI –  67, в VII –  54, в VIII –  35 
учениць. Як пояснював цю статистику М. М. Владіміров: «Значительное уве-
личение учащихся в III кл. объясняется поступлением в гимназию девочек 
из прогимназий и др. женских учебных заведений. Заметное-же уменьшение 
учащихся в VIII классе зависит от того, что многия молодыя девицы кончают 
свое образование седьмым классом» [6, с. 45].

Аналіз соціального складу гімназисток на 1887 р., а також у порівнянні 
з 1911 р. дозволяє говорити, що практично половину учениць становили дво-
рянські доньки, значну частину (відповідно 22% і 26%) –  діти міщан, кіль-
кість дітей почесних громадян і купців з часом значно зменшилась, однак 
збільшувалась кількість селянок. Традиційно мало у Маріїнській гімназії 
навчалось представниць духовенства.

За звітом 1911 року, при гімназії на той час було 12 класів: 7 основних, 
1 підготовчий, додатковий восьмий клас та 3 паралельні до V, VI і VII кла-
сів. Окрім того, існував безкоштовний клас для бідних учениць, відкритий 
у 1896 р. Він був своєрідним педагогічним майданчиком для учениць VIII 
класу, які викладали тут початкову грамоту та арифметику. Всього в цьому 
класі навчалося 34 вихованки, керувала ними вчителька VIII класу [43, с. 5].

В цьому ж році основна бібліотека гімназії налічувала 4244 томів на суму 
5756 крб., 30 коп. Навчальна бібліотека мала 1943 томи на суму 1995 крб. 

Фізичний кабінет був обладнаний інструментами та приборами загальною 
кількістю 360 шт. Кабінет природознавчих наук мав 330 предметів: 197 зоо-
логічних, 500 предметів по мінералогії, 16 з ботаніки та 150 інших екземпля-
рів. На 1912 р. налічувалося 223 шт. атласів, глобусів, географічних та істо-
ричних карт; 334 моделей та предметів для малювання; 22 шт. прописів; 326 
шт. інших учнівських посібників. Отже, матеріальне забезпечення гімназії 
було достатньо непоганим, хоча керівництво постійно турбувалось тим пи-
танням, що воно є недостатнім і має бути кращим [43, с. 7].

Таким чином, повсякденне життя учениць Катеринославської Маріїн-
ської гімназії було достатньо цікавим і різноманітним. На першому місці 
стояв навчальний процес, який був вдало організований і направлений на 
виховання дівчини, яка могла достойно представити себе у суспільстві, а при 
нагоді продовжити свою освіту далі, або відразу по закінченні гімназії за-
робити себе на життя. В гімназії комфортно почували себе учениці різного 
статку, соціальної і релігійної приналежності. Атмосфера взаємодопомоги, 
підтримки у разі лиха надихала не тільки учениць гімназії, але й батьків, 
а також всіх, хто бажав долучитись до справ високих і духовних, отже ство-
рювала своєрідний соціо-культурний ландшафт міста Катеринослава.

Висновки
Значні соціально-економічні зміни, що відбулись в Російській імперії 

у другій половині XIX ст., реформи, а ще більше їх очікування надихнули 
і обумовили виникнення у Катеринославі своєрідного освітнього і культур-
ного осередку, довкола якого об’єдналась місцева інтелігенція і дворянство. 
Саме за їх ініціативи і наполегливих зусиль, які іноді породжували приклади 
жертовності (як у випадку А. С. Понятовського, який заповів власний буди-
нок для освітнього закладу, а також начальниці гімназії О. Я. Риндовської, яка 
віддала 40 років свого життя не тільки гімназії, а й поширенню освіти та її 
підтримки у Катеринославі), у 1865 р. було відкрито перше жіноче училище, 
яке у 1870 р. отримало статус Маріїнської гімназії. Однак Катеринославська 
Маріїнська гімназія у своєму повсякденному житті більше відображала міс-
цеві традиції, ніж відповідала бюрократичним настановам, які стосувались  
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всіх Маріїнських гімназій Російської імперії. Передусім це залежало від лю-
дей, які визначили її появу і довготривале існування саме у такому варіанті.

Визначальна роль для формування передусім надзвичайно душевної ат-
мосфери, а відтак і створення ефективної моделі освіти належить першій на-
чальниці, якій судилося виконувати цю роль протягом 40 років, –  О. Я. Рин-
довській. Маючи добру освіту (закінчила «Одесский пансион благородных 
девиц»), продовжуючи родинні традиції (батько був директором Катеринос-
лавської чоловічої гімназії і відомим освітнім і громадським діячом краю, 
приятельські стосунки і родинні зв’язки з О. М. Корфом –  теоретиком та 
практиком організації початкових земських шкіл на Катеринославщині, 
знаковим діячом освітньої галузі Російської імперії), зосереджуючи дов-
кола себе коло однодумців в якості викладачів інших навчальних закладів 
Катеринослава, письменників, громадських діячів, О. Я. Риндовська зуміла 
перетворити Маріїнську жіночу гімназію на своєрідний осередок місцевого 
дисидентства, який став організуючим центром освітніх і культурних заходів 
і закладів міста, а ще більше атмосферу, яка сприяла і надихала на створен-
ня відповідних піклувальних товариств, рад тощо. Так постали «Общество 
попечительства о женском образовании в г. Екатеринославе», «Общество 
вспомоществования нуждающимся ученицам женской гимназии», «Безплат-
ная школа» для бідних верств населення, «Комиссия народных чтений» для 
найширшої катеринославської публіки тощо. Сама Маріїнська гімназія була 
втіленням своєрідної демократичності, що в цілому не була характерною для 
того часу (особливо з огляду на її тривале існування): в гімназії комфорт-
но почували себе представниці різних соціальних станів, майнового стат-
ку, релігійних конфесій, національностей. Повсякденне життя гімназисток 
було насиченим не тільки через добре організований навчальний процес, а й 
продумане дозвілля (різноманітні екскурсії по місту, часті подорожі учениць 
разом з викладачами). Завдяки вдало організованому навчальному процесу, 
а ще більше атмосфері, яка складалась у самій гімназії та довкола неї, форму-
вався новий тип освіченої жінки, яка могла бути не тільки гарною дружиною 
і матір’ю, а й активним громадським діячом у майбутньому.

Якісні зміни, що обумовили своєрідний соціокультурний ландшафт мі-
ста, стали можливими саме завдяки появі таких закладів, яким була Катери-
нославська Маріїнська гімназія. Відтепер місцеве дворянство, представники 
інших соціальних верств мали можливість для реалізації своїх амбіцій не 
у далеких столицях, а на місці. Це давало можливість знайти собі достойне 
місце і спробувати реалізувати себе в різних галузях –  освітніх, культурних, 
організаційних проектах тощо, продемонструвати свої уміння і освіту, а від-
так отримати визнання і пошану сучасників. Для багатьох це було стиму-
лом і основним мотивом поведінки, хтось піддався своєрідній моді на участь 
у кампаніях на підтримку освіти, а відтак і більше –  якісних змін всього ро-
сійського суспільства, його модернізацію і емансипацію. Мотиви для людей 
могли бути різними, однак результат залишився надовго. Місто змінювалось, 
говорило більш вишуканою мовою, набувало більш благородних рис у по-
всякденній поведінці, а вулиці Катеринослава довго прикрашали гарні уче-
ниці і випускниці катеринославської Маріїнської гімназії.
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Чучва Владислав

ГАЗЕТА «РУССКАЯ ПРАВДА» ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ 
ПОВСЯКДЕННОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ 

ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Вступ
Актуальність роботи. Більше ста років пройшло з часів Першої світо-

вої війни. Зазвичай, історики, досліджуючи цей період, зосереджують ува-
гу на воєнних подіях та міжнародних відносинах, що мали місце протягом 
1914–1918 рр. Однак, як відомо, кожна війна пов’язана з докорінними зміна-
ми у житті суспільства й кожного жителя країни особисто. Антропологічний 
поворот другої половини XX ст. призвів до появи так званої «нової історії» –  
цілої низки нових напрямків в історичній науці, в центрі уваги яких виступає 
людина, її життя, внутрішній світ тощо. Одним з них є історія повсякден-
ності. Важливою складовою дослідження повсякденного життя людей є не 
тільки матеріально-побутова складова їх життя, але й ментальна.

Сто років назад на шпальтах газет вперше пролунали слова: мобілізація, 
евакуація, біженці… Як і в наш час, статті з газет закликали надати допомогу 
військовим на фронті та сім’ям, чиї рідні пішли на фронт. Читаючи газети 
тих часів, ми дізнаємося, як населення Катеринослава допомагало фронту 
і це є для нас прикладом, бо сучасність, на жаль, внесла в історію болючі 
корективи. Численні публікації періоду війни свідчать про пробудження па-
тріотизму та згуртованості.

Крізь призму газетних матеріалів часів Першої світової війни маємо 
можливість побачити деталі побуту та реалії повсякдення українського су-
спільства в умовах війни. Повсякденне життя цивільного населення під час 
Першої світової війни становить значний науковий інтерес. Адже вона стала 
випробовуванням для всього суспільства і призвела до зміни способу його іс-
нування в цілому, зачепивши так чи інакше кожного окремого громадянина. 
Висвітлення цього процесу отримало віддзеркалення на сторінках часописів.

Періодичні видання займають провідне місце у історичній джерельній 
базі. Преса характеризується оперативністю подання інформації про події, 
безпосередністю відображення останніх подій, що підвищують її джерельну 
цінність.

На початку XX ст. у містах Південної України виходило багато періодич-
них видань, що відображали різні політичні погляди на події, зацікавленість 
видавців у відображенні тих чи інших подій. Однак практично всі вони да-
ють інформацію щодо повсякденності мешканців міст, оскільки відобража-
ють новини, головні політичні та культурні події, актуальні пропозиції, тур-
боти мешканців.

Ці газети мають на сьогодні різний ступінь збереженості. Нашу увагу 
привернула газета «Русская правда» міста Катеринослава, яка при детально-
му аналізі і порівнянні з іншими аналогічними офіційними виданнями пів-
денноукраїнських міст виявилась такою, що достатньо відображає повсяк-
денне життя населення специфічного південноукраїнського регіону.

Метою роботи є дослідження повсякденного життя населення півден-
ноукраїнських міст (на прикладі Катеринослава) у переддень та на початку 
Першої світової війни за матеріалами місцевих періодичних видань.

Дослідницькі завдання:
• розкрити значення періодичних видань як історичних джерел у загально-

му контексті вітчизняної історії;
• дослідити повсякденне життя міст Південної України в переддень Пер-

шої світової війни за матеріалами місцевої періодики;
• показати реакцію міського населення на початок війни;
• з’ясувати, як змінилося життя населення в перші місяці війни у відобра-

женні газети «Русская Правда»;
• показати благодійну діяльність населення задля фронту, зокрема показати 

діяльність жіноцтва;
• визначати ступінь допомоги у видужанні поранених.

Об’єкт дослідження: щоденна ранкова газета «Русская правда» міста 
Катеринослава.
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Предмет дослідження: повсякденне життя мешканців південноукраїн-
ських міст у переддень та на початку Першої світової війни, які знайшли 
своє відображення на сторінках місцевих періодичних видань.

Хронологічні межі. Для дослідження були обрані випуски газети з 1 лип-
ня по 4 жовтня 1914 р. за старим стилем, що дало можливість проаналізувати 
відображені у газеті зміни повсякденного життя населення та зміни у самій 
газеті, пов’язані із початком Першої світової війни.

Джерельна база роботи. 15 листопада 1906 р. у Катеринославі розпочав-
ся випуск газети «Русская правда». Її видавцями були І. Тищенко, І. Яценко 
(з № 1794 за 1913 р.) та М. Дулін (з № 2183 за 1914 р.). Перші сім номерів 
редагував Д. Яворницький, якого запросили в сподіванні, що його автори-
тет вплине на зацікавленість новоствореним виданням. Ця газета видавала 
поточну інформацію загальноімперського та місцевого характеру змісту, те-
леграми, вміщувала списки осіб на вибори до міської думи, ціни на хліб, 
розклади руху потягів, публікувала інформаційні та рекламні оголошення. 
Вона користувалися найбільшим попитом серед мешканців Катеринослава 
у порівнянні з іще популярними газетами «Приднепровский край» і «Южная 
заря», котрі охоплювали ширшу територію. Як показав перегляд газет інших 
міст Південної України, «Русская правда» була типовою газетою свого часу 
з огляду на офіційність та висвітлені аспекти життя населення. Примірники 
газети збереглися донині у задовільній якості, та з ними можна попрацювати 
у науковій бібліотеці Дніпропетровського історичного музею.

Для розуміння місця газети, її відмінності або типовості у порівнянні 
з іншими місцевими періодичними видання Південної України нами були 
залучені газети «Южная Заря», «Приднепровский край» (південноукраїн-
ські), «Одесский листок» (м. Одеса), «Родной край», «Херсонские новости» 
(м. Херсон), «Николаевская газета» (м. Миколаїів). Їх вибір пояснюється 
власником, редакційною колегією та світоглядом, який мав відображати офі-
ційну (урядову) точку зору щодо подій.

Методи дослідження: аналіз, історико-порівняльний метод, синтез, 
узагальнення.

Наукова новизна: дослідження повсякденного життя за періодичними 
виданнями; аналіз періодичних видань.

Історіографічний огляд. Обрану літературу умовно можна поділити на 
два блоки: література із джерелознавства та література про події Першої сві-
тової війни у Катеринославі.

Інформацію про періодичні видання як історичні джерела було взято 
з підручника В. І. Воронова та Я. С. Калакури, посібника С. А. Макарчук, де 
викладені найважливіші теоретико-методологічні проблеми вітчизняного 
джерелознавства та проведено аналіз найбільш значних комплексів писем-
них джерел з історії України від найдавніших часів до кінця XX ст., а також 
подано різні класифікації періодичних видінь як історичних джерел.

Інформацію про Катеринослав напередодні та на початку Першої світо-
вої війни переважно надавали «Історія міста Дніпропетровська» за редак-
цією А. Г. Болебруха та підручник з історії рідного краю Б. В. Братаніча та 
М. І. Романенка, а також «Дніпропетровськ на рубежі тисячоліть. Історич-
ний нарис» В. Лазебник та ін., «Дніпропетровськ: Віхи історії» видавництва 
«Грані», «Столиця степового краю. Дніпропетровськ: нариси з історії міста» 
В. С. Старостіна.

Структура науково-дослідницької роботи. Робота складається зі всту-
пу, основної частини та висновків. Основна частина, в свою чергу, склада-
ється з трьох розділів:
• у першому розділі розглянуто теорію стосовно джерелознавства, зокрема 

методи роботи з періодикою;
• другий розділ присвячений особливостям життя населення міст Пів-

денної України напередодні Першої світової війни за сторінками газети 
«Русская правда»;

• третій розділ присвячений аналізу змін у повсякденності населення пів-
денноукраїнських міст та змін у самих газетах, пов’язаних із початком 
Першої світової війни за матеріалами місцевих періодичних видань.
Ця робота може бути корисною для всіх, хто цікавиться питаннями іс-

торії України, проблемами повсякденного життя населення в часи Першої  
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світової війни та тогочасними періодичними виданнями а також може бути 
використана на уроках історії України та історії рідного краю як поглибле-
ний та систематизований матеріал для учнів, студентів і викладачів.

Розділ 1. Періодична преса як історичне джерело
З-поміж історичних джерел періодика належить до таких, що з’явилися 

відносно пізно, тобто вже після винайдення друку. Хоч відомі й рукописні 
листки, «відомості», які періодично готувалися і вивішувалися на стінах чи 
дошках різних установ. Причому така рукописна періодика («стінна преса») 
існувала не лише тоді, коли ще не було друку, але має місце і в наш час.

Усі надбання історичної науки, все багатство історичних знань і досвіду 
ґрунтуються на широкій джерельній базі. У джерельній базі нової та новіт-
ньої історії України провідне місце займають періодичні видання, основни-
ми різновидами яких є газети і журнали. Їх специфічною рисою як історич-
ного джерела є комплексний, синтетичний характер: у них представлено 
багато форм інформації (документальна, поточно-хронологічна, особового 
характеру тощо). Преса характеризується також оперативністю подання ін-
формації про події та безпосередністю їх відображення. Практика публікації 
на сторінках газет і журналів офіційних матеріалів –  постанов органів дер-
жавної влади, документів політичних партій та громадських організацій –  
перетворює пресу на своєрідну скарбницю джерел епохи, які різнопланово 
висвітлюють події.

Перша українська газета на Наддніпрянщині –  «Хлібороб» –  була засно-
вана у місті Лубни Полтавської губернії в листопаді 1905 р. Вона виходила 
за редакцією В. Шемета. До заборони вдалося випустити п’ять номерів, які 
мали велику популярність серед населення, особливо селян. З кінця 1905 р. 
у Полтаві видавалася газета «Рідний край», у Могилеві-Подільському 
з 1906 р. – «Світова зірниця». 1 січня 1906 р. у Києві за участю С. Єфремова 
та В. Чикаленка була заснована газета «Громадська думка». Заборонена вла-
дою, вона почала виходити у вересні 1906 р. під назвою «Рада». Газета пере-
творилася на координаційний центр українського національно-визвольного 
руху Наддніпрянщини [14, с. 406].

Найбільш визначне періодичне видання в Україні другої половини ХІХ –  
початку ХХ ст. – «Киевская старина» являла собою науковий щомісячник 
українознавства, який виходив у Києві протягом 1882–1906 рр. російською 
мовою, а у 1907 р. під назвою «Україна» вже українською. Ініціатива засну-
вання журналу належить відомим українським історикам О. Лазаревському 
та В. Антоновичу, а також відомим культурним діячам братам Ф. і П. Лебе-
динцевим. Невдовзі після заснування «Киевская старина» стала своєрідним 
неофіційним друкованим органом так званої Старої (Київської) громади.

Високий науковий рівень публікацій «Киевской старины» забезпечува-
ли провідні українські вчені, зокрема випускники й професори Київського, 
Харківського, Львівського та Санкт-Петербурзького університетів, Київської 
духовної академії (М. І. Костомаров, В. Б. Антонович, О. М. Лазаревський, 
О. І. Левицький, М. П. Драгоманов, М. С. Грушевський, Д. І. Багалій та бага-
то інших). Поряд з науковими дослідженнями, рецензіями, літературними 
творами та бібліографічними оглядами чільне місце в журналі відводилося 
джерельним публікаціям, що відображали політичні, економічні, соціальні й 
культурні процеси, У1905–1906 рр. українські газети видавалися і в інших мі-
стах: Одесі («Народна справа», «Вісті»), Катеринославі (тижневики «Добра 
порада», «3апоріжжя», останній за редакцією Д. Яворницького), Харкові (га-
зета «Слобожанщина» за редакцією М. Міхновського) тощо. З січня 1906 р. 
почав виходити гумористично-емпіричний журнал «Шершень», у якому дру-
кувалися Леся Українка, А. Кримський, В. Самійленко, І. Нечуй-Левицький, 
В. Стефаник та ін. 3 травня 1906 р. українська соціал-демократична робітни-
ча партія почала видавати двотижневик «Боротьба»; проте майже з приводу 
кожного її номера порушувалася кримінальна справа.

В ХХ ст. на Катеринославщині виникають газети нового типу –  універ-
сального змісту, що були спрямовані на масового читача, це «Русская прав-
да», «Южная заря», «Приднепровский край», «Вісник товариства «Просві-
та» у Катеринославі», «Днепровская молва», «Сфинкс», «Трезвон» та інші. 
Офіційні та релігійні видання, виконуючи специфічні функції й охоплюючи 
значну частину аудиторії («Екатеринославский ремесленник», «Пчеловодное  
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хозяйство», «Успехи прокатного дела» й інші), не могли цілком задовольни-
ти зростаючі потреби читачів, нездатні були оперативно подавати інформа-
цію, що стосувалася б усіх сфер життєдіяльності суспільства. Столичні газе-
ти доходили на периферію із запізненням, та й не ставили своїм завданням 
висвітлення місцевих подій.

Принципове значення для становлення преси як історичного джерела 
мала поява у всіх губернських центрах України губернських відомостей. Ві-
домості були друкованим органом губернських властей і відображали офі-
ційну точку зору на всі ті чи інші події.

Губернські відомості видавалися російською мовою і мали дві частини: 
офіційну і неофіційну, причому кожна іноді з них виходила окремими ви-
пусками. В офіційній частині друкувалися постанови, розпорядження цен-
тральних та місцевих властей. В неофіційній частині поміщалися історич-
ні есе, спогади, огляди літератури, бібліографічні покажчики з історії краю 
тощо. Деякі відомості завдяки активній участі в них відомих громадських 
діячів перетворилися на своєрідні центри історико-краєзнавчої роботи і від-
повідних публікацій за участю відомих учених-українознавців.

Класифікація періодичних видань
У джерелознавстві застосовують різні критерії для класифікації періо-

дики: l) за видавцями (державна, приватна, партійна); 2) за програмно-по-
літичними ознаками (демократична, монархічна, ліберальна, соціалістична 
тощо); 3) за призначенням для окремих соціальних верств та за віковими й 
cтaтeвими ознаками (жіноча, молодіжна, дитяча, наукова і т. п.); 4) за міс-
цем видання (центральна, губернська, місцева). За конкретною періодичні-
стю прийнято робити класифікацію преси на: 1) щоденну; 2) кількаразову 
на тиждень; 3) тижневики і двотижневики; які часто називають часописами; 
4) місячники, що найчастіше видаються у вигляді журналів [5, с. 237–238].

Є журнали, що видавалися чи видаються раз на два місяці. Ті журнали чи 
збірники, які видаються раз на три місяці, мають назву квартальники. Збір-
ники, найчастіше наукові, видаються раз на півроку чи раз на рік [с. 238].

Специфіку газет журнальної публіцистики як джерел визначають гро-
мадянське й політичне кредо видавців, обсяг, періодичність, місце й мова 
видання, спрямованість на певне коло читачів, професійність творчого ко-
лективу тощо [5, с. 239].

Жанри газетної публіцистики містять подвійний шар інформації: з од-
ного боку, про історичні події, з іншого –  про ставлення до них авторів 
статей і видавців, тобто інтерпретація ними цих подій. При цьому другий 
шар інформації відбивається не лише у певних коментарях щодо подій, а й 
у підборі інформації для публікації та у її розміщенні. Різні інформативні 
можливості мають окремі публіцистичні жанри, які використовуються в пе-
ріодиці (стаття, звіт, нарис, огляд, xpoнiкa, оголошення, рецензія, некролог, 
тощо) [5, с. 240].

Методика роботи з періодичними виданнями у дослідженнях
Потрібно зазначити, що існують два головні загальні методичні правила, 

яких обов’язково слід дотримуватися вивчаючи періодику: 1) окрему видав-
ничу одиницю періодичного органу бажано розглядати в комплексі з сусід-
німи частинами, випусками, номерами, навіть з річним комплектом такого 
органу; 2) використовуючи окрему видавничу одиницю даного періодично-
го видання, слід проаналізувати також одиниці інших найбільш впливових 
і близьких за часом появи, а для певної тематики –  і за регіоном появи. Таким 
чином, як об’єкт дослідження в одних випадках можна обирати періодичний 
орган, взятий в обсязі всіх виданих одиниць (книг, томів, частин, номерів), 
у строгій хронології виходу їх у світ, в іншому –  конкретний текст окремого 
джерела, науково-популярної статті або дослідження [5, с. 241].

Такі матеріали й джерела можуть істотно розширити, а то й радикально 
змінити уявлення дослідника щодо тексту джерела, яке безпосередньо роз-
глядається. Пошуки в періодичних виданнях конкретних джерел щодо змісту 
даної теми –  справа досить трудомістка. Також важливі зміст і місце публі-
кації джерела, необхідно чітко визначити його вид, а потім зіставити його 
з іншими текстами-джерелами того ж виду й часу [5, с. 242].
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Для вивчення періодики важливе значення може мати аналіз суспільно-
го та ідейного образу видавців і редакторів журналу чи газети, з’ясування 
значення даного періодичного органу в суспільно-політичному житті країни 
та впливу на сучасників. Будь-яке періодичне видання як своєрідне джерело 
потребує комплексного підходу з урахуванням не лише його власних осо-
бливостей, а й специфіки громадського життя, політичної та економічної си-
туації того часу. Аналізуючи окрему опубліковану в періодиці статтю, слід 
обов’язково враховувати характер і загальну спрямованість друкованого ор-
гану (літературний, популярний, публіцистичний, науково-популярний, нау-
ковий тощо) [5, с. 243–245].

У роботі не ставилася мета дослідити різноманіття політичних партій 
і течій. Було обрано газети, які подавали офіційну проурядову точку зору, але 
тим не менш їх матеріалів було достатньо для відстеження змін у повсякден-
ному житті місцевого населення.

Слід мати на увазі, що у вихідних даних періодичного видання (журналу, 
газети), вміщених на його титульній сторінці, вказувалися періодичність ви-
пуску, головний зміст, прізвище видавця або назва організації.

Отже, періодична преса є не лише засобом масового впливу, що просте-
жується в наші дні, а й дуже важливим історичним джерелом, що охоплює 
багато форм інформації і має свої особливості, зокрема й різні класифіка-
ції. Досліджуючи періодику, слід дотримуватися методичних правил роботи 
з нею.

Розділ 2. Міста Південної України напередодні Першої світової 
війни. Повсякденне життя катеринославців на сторінках газети 

«Русская правда»
Південна Україна початку XX ст. мала свою специфічність, до чого від-

носиться потужний економічний розвиток, що відзначилося на збільшенні 
кількості населення міст, поліконфесійний і багатонаціональний склад на-
селення, формування нової культури міст, які мали увібрати в себе робочі 
окраїни.

Південноукраїнський регіон, що зазнав у воєнні роки значних змін, спра-
вив помітний вплив на загальноукраїнські, загальноімперські і, навіть, за-
гальноєвропейські процеси і події. Важко було переоцінити значення Півдня 
України як тилового регіону російської армії. Промислові та паливно-енер-
гетичні потужності Півдня України, як і його великі продовольчі можливості, 
покликані були забезпечити армію і тил усім необхідним.

Своєрідністю національного складу Катеринославської, Таврійської та 
Херсонської губернії була наявність значної за чисельністю групи національ-
них меншин. На 1914 р. 5253 тис. чол., тобто 56,7% населення були пред-
ставлені українцями, а решта –  представниками національних меншин, най-
чисельнішими серед яких були росіяни (21,2%), євреї (7,4%), німці (4,4%), 
греки (3,5%), татари і турки (1,2%), болгари (0,4%) та інші [62, с. 60].

Серед південноукраїнських міст особливо відзначився Катеринослав, 
який за темпами розвитку порівнювали з польським містом Лодзі, але при 
тому місто зберегло і свою специфіку. У 1914 р., який відкрив нову сторінку 
історії для багатьох народів світу, в тому числі й українського, Катеринослав 
увійшов сповнених великих надій і далекосяжних сподівань. Місто, що за 
кількістю жителів стало четвертим в Україні після Одеси, Києва і Харкова, 
продовжувало бурхливо розвиватися як провідний промислово-торговельний 
центр Російської імперії. Згідно зі статистичними даними, на початок 1914 р. 
промисловість Катеринослава складали 12 великих металургійних і метало-
обробних підприємств, 2 машинобудівних заводи, завод сільськогосподар-
ських машин, центральна електрична станція, 2 трамвайних депо, майстерня 
по ремонту електричного транспорту, 18 цегляних заводів, 14 оснащених 
паровими машинами млинів, 7 підприємств по виробництву різноманітних 
круп, 4 броварні, фабрика, де вироблявся обгортковий і цигарковий папір, 
18 лісопильних заводів, меблева фабрика, фарбувальня, тютюнова і гільзо-
ва фабрики, макаронна фабрика, 15 друкарень тощо. Серед перерахованих 
підприємств, на яких були сконцентровані значні сили робітництва, не було 
жодного державного виробництва. Усі вони належали приватним власникам, 
головним чином французьким, бельгійським та німецьким [15, с. 339]. 
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У випуску «Русской правды» № 2244 від 15 липня надрукована ціка-
ва стаття «Иностранные капиталы въ Россіи», де разом з іншим написано:  
«...замѣтнѣй и интенсивнѣй внѣдряется въ русскую землю иностранный 
капиталъ. Многочисленныя отрасли промышленной жизни страны уже въ 
данное время сплошь находятся въ руках иностраннаго капитала. Так мно-
гія сельскохозяйственнія предпріятія находятся въ рукахъ англичанъ, банки 
и имъ подобныя финансовыя учрежденія –  въ рукахъ французовъ; освѣщеніе 
и трамвай –  въ рукахъ бельгійцев».

Передчуття наближення війни, яке з кожним днем ставало все більш від-
чутним у державі, а відтак і в місті, не ставало на заваді іноземцям, що про-
довжували нарощувати виробничі потужності своїх підприємств [15, с. 340].

Газети початку другої декади липня 1914 р. ще зберігають свою типо-
ву структуру. На першій сторінці більшу частину займають проплачені 
рекламні оголошення, а нижче починають з’являтися статті місцевого та 
загальноросійського характеру змісту. Широкоформатним рекламним оголо-
шення присвячена уся остання сторінка, окрім маленьких блоків щодо цін 
на хліб та розкладу руху потягів. В середині ж газети містяться типові ру-
брики: «Фельетонъ», «Петербургъ», «Телеграммы», «Послѣднія извѣстія» 
(загальноімперські), «Хроника» (губернська), «Тетаръ и музыка», «Земскій 
отдѣлъ», а також інші статті переважно про світські або кримінальні події та 
персони.

Економічне піднесення 1910–1914 рр., широкі масштаби промислового 
будівництва у місті не могли не позначитися і на зовнішності Катеринос-
лава, який став схожим на інші промислові центри імперії. В. Винниченко, 
перебуваючи влітку 1914 р. у Катеринославі, так описував його у своєму 
щоденнику: «Город весь у хмарах диму, який зміястими чорними гущами 
випливає з димарів, високих і частих, як велетенські телеграфні стовпи, без 
ладу розставлені поміж грудами будівель. Посеред будівель синя, широка, 
пощерблена пасмуга Дніпра, а понад нею жовтий рівний ободочок піскува-
того берега. Дим на деяких димарях подібний до пучка тирси –  пухнастої, 
сивої» [15, с. 340].

У випуску № 2231 від 1 липня 1914 р. надруковано повідомлення від пе-
тербурзького кореспондента «Русской правды» «О предстоящей городской 
реформѣ», де розповідається про плани керівництва імперії щодо завершен-
ня відповідного законопроекту навесні 1915 р.

Зважаючи на інтенсивний економічний розвиток Катеринослава, міська 
Дума, останній передвоєнний склад якої працював з 1913 р. під головуван-
ням І. В. Способного, чимало уваги приділяла питанням благоустрою мі-
ста –  брукуванню вулиць, відведенню земель під будівництво промислових 
і торговельних підприємств, створенню культурних закладів, організації ді-
яльності комунальної служби тощо. У1914 р. у місті розпочалися довгоочі-
кувані роботи з улаштування каналізації [15, с. 340].

Газета від 1 липня повідомляє про обов’язкові постанови по місту Ка-
теринославу управляючого губернією «о содержаніи ночлежныхъ домовъ 
и пріютовъ», «объ устройствѣ и содержаніи заведеній, приготовляющихъ 
съѣстные припасы и напитки», «о содержаніи парикмахерскихъ» і «объ 
устройствѣ и содержаніи прачечныхъ». А у випуску № 2243 від 13 липня по-
відомляється, що на днях у Катеринослав із Америки прибуває автоматична 
трамбівка, призначена для трамбування й заливки швів при мощенні вулиць, 
яка значно скорочує час роботи. Проте вартість її встановлена у 6000 рублів.

У культурній програмі мешканців Катеринослава почесне місце займав 
театр. На першій сторінці кожної газети бачимо великі анонси театральних 
вистав різних жанрів: романтичні, філософські, побутові тощо. Популярни-
ми були театри «Городского сада», «Екатеринославскаго Англійскаго клуба» 
і «Палас», що розташовувався у будинку Хреннікова.

У Катеринославі функціонувало багато різних приватних медичних уста-
нов. Тільки на першій сторінці газети змогли дозволити собі рекламу дан-
тисти С. Л. Сотник, В. А. Яновська, «Лечебница хирургическихъ и глазныхъ 
болѣзней» лікарів Езау та Вебера, фельдшерські й акушерські школи. Також 
у Катеринославі діяла лікарня Червоного Хреста, яка подавала до газети де-
тальний розклад прийому пацієнтів.
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Також на клієнтів чекали ресторани та безліч різноманітних крамниць. 
Найбільші рекламні оголошення на останній сторінці кожного випуску га-
зети міг дозволити собі купець першої гільдії І. Ф. Шульман, який торгував 
одягом. Жодних подібних за розміром оголошень більше не було.

Серед подій спортивного життя Катеринослава у 1914 р. заслуговує на 
увагу проведення неофіційної першості міста з футболу серед учнівських 
команд середніх спеціальних навчальних закладів і гімназій, яка поклала по-
чаток більш-менш організованим формам розвитку цієї спортивної гри не 
лише у місті, але й у регіоні в цілому [15, с. 340]. У газетах повідомлялося й 
про інші місцеві матчі. «Русская правда» повідомляє, що 11 липня відбулися 
міські перегони гребців першого і другого класів до срібної коси і назад.

Економічний розвиток Катеринослава напередодні війни супроводжу-
вався погіршенням життя переважної більшості міського населення. Низька 
заробітна плата, низький рівень соціальної захищеності трудящих, недоско-
налість фабрично-заводського законодавства, що повинно було захищати 
робітників від підприємницького свавілля, викликали гостре незадоволення 
міських низів. Усе це, безперечно, сприяло впливу на них революційно нала-
штованих російських робітників, багато з яких знаходили роботу і притулок 
не в столицях імперії, а саме в Катеринославі, де й перебували під наглядом 
поліції за участь у революційному русі [15, с. 339].

У випуску «Русской правды» № 2243 від 13 липня повідомляється про 
страйк 150 шахтарів на шахті «Анна» Слов’янського уїзду, які припинили 
роботу з добування вугілля на знак протесту щодо дій завідуючого шахтою. 
Пан Карпачев без жодного приводу побив хлопчика-коногона, якого дове-
лося витягати з шахти. Проте, шахтарів запевнили, що завідуючий Карпа-
чев понесе покарання. Шахтарі повернулися до роботи, а завідуючого таки 
заарештували.

Про гострі соціальні проблеми у місті посвідчують і документи Катери-
нославської земської управи, яка у червні 1914 р. на надзвичайній сесії гу-
бернських земських зборів ще раз (уперше це питання розглядалося у грудні 
1913 р.) привернула увагу його учасників до низької оплати праці земських 

службовців. «Немає потреби доводити пп. гласним, –  наголошувалось у до-
кументах земської управи, –  що умови життя в Катеринославі, з його аме-
риканським зростанням торговельно-промислової діяльності, за своєю до-
рожнечею наближаються до таких же у столичних містах, і що… розміри 
утримання службовців лише ледве можуть забезпечити той культурний мі-
німум, на який може і повинен розраховувати інтелігентний працівник вза-
галі, а службовець в громадській установі особливо». Що вже було казати 
про матеріальне забезпечення «культурного мінімуму» більшості населення 
міста [15, с. 339].

У випуску «Русской правды» від 1 липня 1914 р. надруковано звернен-
ня «Отъ общества домовладѣльцевъ» Катеринослава до начальника губернії 
з тим, щоб він не затверджував постанову думи щодо відведення квартир для 
робітників Брянського і Трубопрокатного заводів. Аргументація їх позиції 
влучно характеризує тогочасне становище: «Намъ казалось бы, что раздавать 
награду за долголѣтнюю службу рабочихъ, богатѣйшихъ, получающихъ еже 
годно много милліонов прибыли заводовъ, не входитъ въ задачи городского 
самоуправленія…».

Таким чином, влітку 1914 р. Катеринослав, як і інші міста Південної 
України, жив своїм звичайним насиченим життям. Місто гармонічно розви-
валось: велася розбудова вулиць, активно проходило виробництво на місце-
вих заводах. Як і Миколаїв, Одеса, Херсон, Катеринослав відзначався своєю 
поліконфесійністю і багатонаціональністю. Газета «Русская Правда» наво-
дить багато прикладів знакових подій з життя різних національних і релі-
гійних громад. У місті відбувалось багато культурних подій, як то народні 
гуляння, популярні вистави у місцевих театрах, діяльність різноманітних 
творчих товариств.
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Розділ 3. Зміни повсякденності населення південноукраїнських 
міст у зв’язку із початком Першої світової війни (за матеріалами 

місцевих періодичних видань)
Початок війни оголив економічні і політичні проблеми як Російської ім-

перії в цілому, так і Катеринославщини зокрема, загострив суперечності її 
соціального розвитку, поглибив розкол суспільства на прихильників і про-
тивників існуючого політичного режиму та наблизив його падіння [3, с. 7].

Військові дії безпосередньо не торкнулися ні Катеринослава, ні території 
Катеринославської губернії, що була розташована далеко від лінії фронту, 
але їх учасниками і жертвами стали тисячі наших земляків [15, с. 340].

У випуску «Русской правды» № 2245 від 16 липня 1914 р. вперше з’яв-
ляється велика стаття «Наканунѣ войны», де йдеться про австрійсько-серб-
ський конфлікт та реакцію інших європейських країн на поведінку Австрії та 
Сербії. У цьому ж випуску з’являється інша коротка, але виділена збільше-
ним шрифтом стаття про оголошення Австрією війни Сербії, яке відбулося 
добою раніше, 15 липня.

Царський уряд намагався всіляко розпалити патріотичні та вірнопіддан-
ські почуття населення. Провідниками таких настроїв виступили місцеві 
органи державної адміністрації, які для цього використовували в основному 
періодичну пресу та популярну літературу. Стримуючи розвиток опозицій-
ної думки, великими накладами друкувалися офіційні матеріали [3, с. 7].

На перших сторінках випусків від 17 та 18 липня вже публікують підне-
сені статті про відношення російської спільноти до австро-сербського кон-
флікту та його учасників.

Зі статті «Антиавстрійскія манифестаціи» від 17 липня: «Общественные 
отклики на балканскія событія свидѣтельствуютъ о томъ, что русскій народъ 
сразу принялъ горячо къ сердцу судьбу маленькой Сербіи и откликнулся на 
необходимость оказанія ей защиты отъ нападенія со стороны Австро-Вен-
гріи… Другого отношенія со стороны русскаго общества къ дѣлу, конечно 
и ожидать было нельзя…» Маніфестації, як повідомляє газета, носили ха-
рактер прояву дружніх почуттів до Сербії. Поруч інша стаття «Австрійское  

сообщеніе державамъ», де наголошується, що поведінка Австрії стосуєть-
ся не лише однієї Сербії. Уже в цьому випуску реклама на першій сторінці 
значно ущільнена задля актуальних статей, але остання сторінка повністю 
зайнята рекламою.

На заміну заголовку нової рубрики «Наканунѣ войны» у цьому випуску 
друкується заголовок «Къ войне». У статті мова йде про офіційні події у про-
відних країнах Європи щодо австро-сербського конфлікту. Рубрика «Хрони-
ка», у свою чергу, продовжує писати про буденні справи місцевого життя, як, 
наприклад, відкриття на Брянському заводі відділення Державної Зберігаль-
ної каси для зручності працівників та навколишніх мешканців.

Ще більш піднесеною є стаття з першої сторінки випуску № 2247 від 
18 липня «Наканунѣ великихъ событій», де міститься сміливе та впевнене 
припущення: «Мы наканунѣ великихъ событій, мы, возможно, наканунѣ об-
щеевропейской войны». У цій же статті наголошується, що маніфестації на 
честь сербського народу демонструють, що російський народ хоче відпові-
сти Австрії та підбурюючій її Німеччині, він як один стояв і стоятиме за бла-
го своєї батьківщини і свого монарха, що немає страху перед війною, якщо 
вона необхідна, а звичайний російський робітник реально довів свою дійсну 
державну зрілість. У цьому ж випуску рубрика «Къ войне» вийшла на першу 
сторінку, де, зокрема, збільшеним шрифтом виділено повідомлення офіцій-
ного Лондону, що уразі війни Англія підтримає Росію і Францію.

Як і повсюди в імперії, у Катеринославі влітку 1914 р. розгорнулася ма-
сова мобілізація [3, с. 4]. У краї було створено численні приймальні комі-
сії, які здійснювали мобілізаційні заходи [15, с. 341]. Призивали робітників, 
службовців державних установ та громадського самоврядування, вчителів, 
лікарів, навіть священиків.

Пов’язані з війною статті вже у випуску 18 липня значно «притиснули» 
інші рубрики: уся друга сторінка продовжує рубрику «Къ войне», висвітлює 
наказ Сенату та повідомляє про початок бойових дій і продовження маніфес-
тацій у Петербурзі. Далі повідомляється, що в міській управі ще минулого 
дня відпущені службовці, які підлягають мобілізації, та опубліковано статтю 
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з цікавою назвою «Вчерашній день». У ній розповідається про бурхливу ре-
акцію населення Катеринослава на останні події: «…по городу всюду были 
расклееены объявленія… о мобилизаціи. У объявленій стоят цѣлыя толпы 
народу… На трамваѣ –  мобилизація единственная тема для разговоровъ. 
У всѣхъ в рукахъ экстренныя выпуски телеграммъ…» Також повідомляєть-
ся, що порядок у місті зразковий, а «интересъ къ моменту необычайный».

Звична «Хроника» у цьому ж випуску починається з виділеного збільше-
ним шрифтом призову до всіх людей прийти на молебень про дарування пе-
ремоги. Далі жирним шрифтом повідомляється, що минулого дня на Комер-
ційних зборах відбулася грандіозна маніфестація, де маса публіки вимагала 
в оркестру виконання гімну «Боже Царя храни!». Вже потім ішли статті про 
буденні справи. Також було надруковано наказ про мобілізацію.

Перші чутки щодо війни в Одесі виникли після проголошення мобілізації 
в Російській імперії 18 липня 1914 р. Не дивно, що головним питанням, яке 
в цей час цікавило одеситів, було розв’язання війни, вступ до неї Російської 
імперії і мобілізація. В одному з номерів «Одесских новостей» писали, що 
в цей час жителі міста газети купують раніше, ніж хліб. Частина населен-
ня сподівалася, що загроза мине, а мобілізація лише пробна. Інші, навпаки, 
стверджували, що війна точно буде. Проголошення війни не зупинило поши-
рення цих чуток. Під час проведення мобілізації навколо одного з пунктів 
збору військовозобов’язаних люди побачили, як звільняють окремих призов-
ників, відразу ж виникла поголоска про відміну мобілізації, а люди почали 
радіти, обнімати та цілувати один одного.

З дня оголошення мобілізації місцева влада почала видавати на кожного 
члена солдатської сім’ї пайки. При цьому норма на одну дорослу людину 
склала на той момент 3 руб. 56 коп., а на дітей віком до 5 років –  1 руб. 
78 коп. Окрім грошової допомоги родини військових отримували безкош-
товні обіди. Однак їдальні для дорослих та неповнолітніх різного віку знахо-
дилися не в одному місці, що було дуже незручно для багатодітних матерів. 
Соціально незахищеним дітям та їх родинам допомагали різноманітні добро-
чинні товариства [20].

У випуску «Русской правды» № 2248 від 19 липня вже відома рубрика 
«Къ войне» зазнає останньої трансформації: її заголовок тепер –  «Война». 
Тут пишуть про перші бойові дії та реакцію провідних європейських країн.

Тим часом у Катеринославі проходять маніфестації: у Міському саду пу-
бліка вимагала в оркестру виконання народного гімну, скандувала патріо-
тичні фрази. Потім маніфестанти відвідали сад Англійського клубу й напра-
вилися до будинку губернатора, де віце-губернатор Н. А. Татищев зустрів їх 
патріотичною промовою. Кількість людей збільшилась, настрій підіймався, 
усі повернулися до Міського саду, де продовжили свою акцію.

У газеті також нагадують про мобілізацію.
Під заголовком «Война Россіи объявлена» у випуску «Русской правды» 

№ 2249 від 20 липня жирним збільшеним шрифтом повідомляється про ого-
лошення минулого дня Німеччиною війни Росії. Також тут повідомляють 
про облогу Белграду.

У Катеринославі відкликають з відпусток усіх керівників установ і під-
приємств, проводиться екстрене засідання міської думи з питань мобілізації. 
Також повідомляють, що в цей день не ходитиме міський трамвай у зв’язку 
з явкою до призовних пунктів майже всього складу співробітників.

У цьому ж випуску анонсується засідання 22 липня спілки допомоги по-
страждалим на війні солдатам і їх сім’ям щодо способів і форм допомоги на 
близьке майбутнє із закликом приєднатися усіх громадських діячів.

Звістка про оголошення війни шокувала й жителів Херсона. «Целый день 
только и говорили об этом событии, –  писала газета «Родной край». –  На-
строение приподнятое. Ежеминутно бегают на улицу посмотреть: –  Нет ли 
телеграмм? –  Нет ли новостей? Газеты раскупаются нарасхват» [13].

Організацією прийому поранених у Миколаєві займався «Городской ком-
митет помощи больным и раненым воинам», який оформився 2 вересня на 
засіданні міської думи під керівництвом міського голови Н. Леонтовича. Як 
повідомляє преса, у створенні лазаретів активну участь брали міські релі-
гіозні спільноти: православне духовенство, «Общество Римо-католической 
церкви» [21].



8988

Безліч розмов та чуток викликала перша видача родинам військових що-
місячної грошової допомоги. Наприклад, поширилися поголоски, що ті, хто 
отримують безкоштовні обіди та залишають своїх дітей у денних притулках 
будуть отримувати менше грошей [20].

На 15 вересня внески для солдатських родин від організацій і установ зо-
крема Одеси (окрім непідрахованих сум, зібраних єврейським благодійним 
товариством, економічним клубом та деякими іншими інституціями) дорів-
нювали 135760 руб. 16 коп. [20]. Це свідчило про те, що мешканці Одеси 
не просто жваво відреагували на заклик допомогти солдатським сім’ям, а й, 
дійсно, переживали за них. Деякі громадяни готові були віддати останнім 
найдорожче.

Міська влада Одеси намагалася допомагати солдатським родинам не 
тільки організацією притулків та забезпеченням безкоштовними обідами, а й 
через працевлаштування. На самому початку війни вийшов наказ одеського 
градоначальника І. Сосновського, який надав дітям військових право прода-
жу газет і журналів до 9-ої години вечора. Вони отримували спеціальний до-
кумент із фотокарткою та підписом інспектора друкарні й значок із надписом 
«дети запасных». Редакції міських часописів мали надавати роботу в першу 
чергу саме таким неповнолітнім [20].

З 21 липня починають друкувати на першій сторінці «Русской правды» 
«Воззваніе екатеринославскаго городского головы къ гражданамъ г. Екате-
ринослава» щодо пожертв на благо Росії у лиху годину. Це звернення повто-
рюєть ще в кількох наступних випусках газети.

На першій сторінці випуску «Русской правды» № 2250 від 22 липня ви-
давець залишив найважливішу, на його думку рекламу, адже тут і звернення 
міського голови, і перша реакція місцевого управління Червоного Хреста 
і водночас місцевого дворянства під головування князя Урусова. У його звер-
неннях повідомляється про відкриття у Катеринославі шпиталю для хво-
рих і поранених на 200 ліжок, відправлення до театру воєнних дій летучого 
лазарету, відкриття лекцій для навчання сестер милосердя, прийом грошо-
вих пожертв, заснування при Червоному Хресті під головування княгині  

Урусової Дамського комітету для оснащення білизною та іншими предмета-
ми потребуючих воїнів і для піклування про одужуючих і залишаючих лаза-
рети. Шиття білизни й виготовлення інших предметів відбувалося у Потьом-
кінському палаці. На цій же сторінці статті «Царь зоветъ», «Экономическая 
зависимость Германіи» та «Военныя замѣтки».

У липні 1914 р., коли по всій імперії жінки почали записуватися на курси 
сестер милосердя, виникли чутки, що до Касперовської общини Одеси при-
ймають усіх осіб в незалежності від віросповідання. Тому значна частина 
єврейських жінок намагалася туди записатися. Однак старша сестра общини 
Золотарьова заявила, що єврейок на курси не приймають. Скоріш за все, ви-
никненню цих поголосок спряло поширення думки про єднання усіх націо-
нальностей на тлі війні. Розгортання війни супроводжувалося закликами про 
необхідність забути національні та соціальні розбіжності заради об’єднання 
усіх громадян для спільної боротьби. Після того, як ця ідея була проголо-
шена у маніфесті Миколи II, вона стала звучати в публікаціях та доповідях 
людей з самими різними політичними поглядами. Враховуючи той факт, що 
євреї складали другу за чисельністю національну громаду міста після росі-
ян, відмова зарахувати молодих єврейок на курси викликала обурення се-
ред мешканців міста. В газеті «Одесский листок» був надрукований лист, 
в якому засуджувалася ця заборона. Його автор писав, що навіть у спільній 
справі, загальнолюдській біді знайшли іудейку і ставилося питання: «Где же 
справедливость? Где призыв забыть всякую национальную вражду?»

Активну позицію в цій волонтерській роботі займають і миколаївськи 
жінки. Вже 24 липня у канцелярію миколаївського міського голови надійш-
ло більше 30 різних «прошений» із проханням про зарахування до сестер 
милосердя [19].

Ось, наприклад, звернення дружини миколаївського міського голови 
Олександра Івановича Мязговського: «Дамский комитет! Возобновляя свою 
деятельность по изготовлению белья раненым и больным воинам для отправ-
ки в действующую армию, обращаюсь с просьбой к добрым гражданам 
оказать содействие деньгами и материалом, а лиц, желающих потрудиться,  
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прошу по-прежнему оказать помощь в скорейшем изготовлении белья. Ра-
бота выдается ежедневно во дворце от 10 ч. до 1 ч. дня. Председательница 
Зинаида Михайловна Мязговская» [19].

Той же «Дамский комитет» засобами «Николаевской газеты» передає на 
фронт грошові суми, які були пожертвувані миколаївцями та членами самого 
комітету. Редакція газети звітувала: «Галичанам: от об-ва николаевских ло-
цманов 25 р., от Н. Н. – 3 р.», «О-ву пособия семьям запасн. нижн. чин.: от 
д-ра А. А. Понятовского 50 р., Г. Л. Крицкого 3 р.» [19].

У Катеринославі діяли також осередки загальноімперських гуманітарних 
товариств –  «Всілякої допомоги солдатам, що постраждали на війні, та їх 
сім’ям», Червоного Хреста, «Георгіївського комітету Його імператорської 
величності великого князя Михайла Олександровича для забезпечення і до-
гляду за майном георгіївських кавалерів і їх сімей», численні комітети у спра-
вах спорудження пам’ятників, церков і каплиць на пошану загиблим тощо, 
що сприяли подальшому пробудженню в краї національної солідарності. Всі 
ці організації влаштовували благодійні концерти, проводили грошові збори, 
підтримували шефство над шпиталями, опікувалися сирітськими будинками 
і дитячими притулками [3, с. 16].

25 липня у Миколаєві було створено «Общество помощи семьям запас-
ных». Воно займалося збором пожертв для сімей, які в результаті мобілізації 
залишилися без годувальників [19]. Для того щоб надати матерям можли-
вість працювати і годувати родину, в Одесі створювалися спеціальні при-
тулки, де неповнолітні перебували протягом робочого дня. Вже на початку 
вересня 1914 р. Центральний виконавчий комітет допомоги бідним міста 
відзначав, що 77 дітей направлено до інтернатів, а також було зафіксовано 
5359 відвідин денних притулків. Віддав свій дім для навчання дітей військо-
вих і власник ілюзіону Г. Крамаренко [20].

Тематика звичного газетного фейлетону змінюється на військово-па-
тріотичну із першими закликами боронити вітчизну. У випуску «Русской 
правды» № 2250 і далі всі військово-патріотичні вірші належать Єлизаветі 
Зоммер. Також цей випуск містить «Высочайшій манифестъ» царя Миколи II 

про підготовку до війни, повідомляє про становище країн світу щодо війни. 
У статті про екстрене засідання міської думи розповідається про урочистий 
молебень місцевого православного духовенства під проводом архієпископа 
Катеринославського і Маріупольського Агапіта про дарування перемоги ро-
сійській зброї, запросив гласних думи до вечірнього богослужіння й анонсу-
вав проведення містом хресної ходи. За участі владики та гласних міський 
голова І. В. Способний відкрив засідання думи патріотичною промовою. На 
засіданні приймалися рішення щодо всебічної допомоги державі і воїнам, 
створювалися різноманітні комісії. «Хроника» повідомляє про дозвіл на па-
тріотичну маніфестацію місцевим євреям. Вони провели урочистий моле-
бень за здоров’я монарха і про перемогу російській зброї.

Задля збереження типових рубрик рекламу було значно скорочено і на 
останній сторінці випуску.

Вже на наступний день після оголошення війни у церквах Миколаєва від-
булися молебні про дарування перемоги над ворогом [21].

22 липня у Миколаєві відбулася багатотисячна маніфестація робочих суд-
нобудівного заводу «Россуд», що демонструвала підтримку влади [21].

Структура наступних випусків аналогічна. У випуску від 23 липня на 
першій сторінці з’являється перша реклама міського кінотеатру.

25 липня у випуску «Русской правды» № 2253 жирним збільшеним 
шрифтом під заголовком «Война Россіи съ Австріей» повідомляється про 
оголошення минулого дня Австро-Угорщиною війни Росії.

Того ж 25 липня окремо вийшов спецвипуск Экстренныя утреннія теле-
граммы Русской правды», де розповідається про морську битву та інші події, 
пов’язані з війною.

Наступні серпневі випуски повідомляють про активну діяльність Чер-
воного Хреста під головуванням кн. Урусова та Дамського комітету під го-
ловуванням його дружини з допомоги солдатам та їх сім’ям. Відбуваються 
маніфестації та призови в армію.

У газетах за 5–6 серпня значно збільшується кількість реклами. А в га-
зеті за 8 серпня вперше з’являється на останній сторінці рубрика «Театръ 
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военныхъ действий», де розміщується велика мапа бойових дій. Далі віднов-
люється реклама, але з 22 серпня рубрика «Театръ военныхъ действий» стає 
постійною.

30 вересня виходить особливий випуск, в якому взагалі немає реклами, 
а рубрика «Война» вже на першій сторінці.

Станом на початок жовтня 1914 р. структура першої сторінки газети по-
вернулася до передвоєнної. Змін у рубриках не відбулося. Варто зазначити, 
що відбулася перебудова репертуару театру і кіно на воєнну тематику саме 
в цей час, адже репертуар планується на місяць вперед. Перша кінофабрика 
на українських землях –  «Мирограф» була створена в Одесі. З осені 1914 р. 
роботу на ній було призупинено через труднощі, пов’язані з війною.

Отже, можна сказати, що газета пристосувалася до воєнного повсякден-
ня, а суспільство продовжує переживати і допомагати.

Висновки
Періодичні видання займають провідне місце в джерельній базі нової та 

новітньої історії України, основними різновидами яких є газети і журнали. 
Їх специфічною рисою як історичного джерела є комплексний, синтетичний 
характер, оперативність подання інформації про події та безпосередність їх 
відображення. В газетах висвітлювалась внутрішня та зовнішня політика, 
економіка, освіта, медицина, наука, техніка, література, вибори до місцевих 
органів влади, благоустрій, ціни на товари, рівень злочинності –  чимало жит-
тєвих аспектів знаходили відображення на шпальтах масових періодичних 
видань. Це літопис місцевого життя, який писався сучасниками для сучасни-
ків, що спонукало до об’єктивності.

Катеринослав 1914 року, як і інші великі міста Південної України: Оде-
са, Миколаїв, Херсон, був великим промисловим і культурним містом, жив 
насиченим життям. Для того часу місто мало розвинену інфраструктуру, 
місцевими властями активно велася розбудова і благоустрій Катеринослава. 
За повідомленнями постійної рубрики «Русской правды» «Земскій отдѣлъ» 
у місті постійно вирішувалися комунальні питання, а також приймалися змі-
ни щодо сільського господарства. Газета свідчить, що для мешканців було 

популярним відвідування театрів, різних крамниць, що належали купцям, 
ресторанів, проведення усіляких заходів у міському саду. Читачі «Русской 
правды», що користувалася великим попитом, цікавилися і місцевими, й 
загальноімперськими новинами, про що свідчить наявність постійних ру-
брик «Хроника» та «Послѣднія извѣстія». Небайдужими були й до словесної 
творчості, адже кожна газета публікувала популярні на той час фейлетони із 
різними віршами та історіями.

Перші звістки про австро-сербський конфлікт одразу дістали своє відо-
браження на сторінках газети. Ідейна спрямованість таких статей полягала 
у засудженні дій Австро-Угорщини та підтримці Сербії. Загалом населен-
ня Російської імперії дійсно підтримало таку позицію. Ще до оголошення 
війни Сербії в газеті з’являються статті про те, що Європа знаходиться на 
межі війни. По великих містах імперії, проходять маніфестації на підтримку 
Сербії. Проте із загостренням подій та наближенням оголошення війни вже 
Росії з’являються, знов опереджаючи офіційні події, різноманітні патріотич-
ні статті та заклики.

Перша світова війна вплинула на всі сфери життя південноукраїнського 
регіону. Цей регіон завдяки унікальному геополітичному розташуванню та 
потужному економічному потенціалові справив помітний вплив на загаль-
ноукраїнські і загальноімперські процеси та події. Учасниками і жертвами 
війни стали тисячі й тисячі його жителів; регіон перетворився на тил росій-
ської армії, що ніс на собі важкий тягар постачання, розквартирування військ, 
лікування поранених, розміщення десятків тисяч біженців та евакуйованих.

У 1914 р. війна ще не увійшла в усі сфери життя населення південноукра-
їнських земель. Продовжували діяти культурно-освітні заклади –  бібліотеки, 
вечірні курси для дорослих, аудиторії для народних читань, приміщення для 
театральних вистав тощо.

Початок мобілізації позначився зокрема активними виступами жінок 
(переважно жінок мобілізованих). Стурбовані тим, що залишилися без году-
вальників, вони вимагали зменшення орендної плати за землю, призначення 
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і виплати утримання родинам мобілізованих. Такі виступи жінок мали місце 
на початку війни в Катеринославській та Херсонській губерніях.

Вже перші мобілізації зменшили чисельність робітників, адже не було 
вжито заходів щодо забронювання необхідної кількості кваліфікованих ро-
бітників за підприємствами. У воєнні роки головними джерелами поповнен-
ня робітників Півдня України стали члени родин кадрових робітників, які ра-
ніше не працювали: робітники похилого віку, жінки, підлітки і діти, а також 
мешканці міст і сіл, як правило, заможні, які йшли на оборонні заводи, щоб 
уникнути мобілізації на фронт [62, с. 64].

Перша світова війна активізувала громадське життя. Царський уряд не 
розраховував на тривалу війну, і коли вона затягнулася, був змушений допу-
стити громадські об’єднання до справи забезпечення армії продовольством 
та опіки над біженцями. Уряд пішов на створення впливових організацій, 
зокрема «Союзу міст», «Товариства допомоги населенню Півдня Росії, що 
постраждало від воєнних дій», які для виконання поставлених на них за-
вдань отримували державні субсидії. В місцях найбільшого скупчення бі-
женців діяли місцеві –  міські, повітові та волосні філії цих організацій. На 
Півдні України діяли осередки загальноімперських товариств –  Червоного 
Хреста, «Повсякденної допомоги солдатам, що постраждали на війні та їх 
сім’ям» та інші організації. Згадані комітети організовували грошові збори, 
благодійні концерти, встановлювали шефство над госпіталями, опікувалися 
сирітськими будинками і дитячими притулками [62, с. 73].

З початком війни у Катеринославі, Херсоні, Одесі відбувається колосаль-
не патріотичне піднесення, при чому підтримку солдатам і самому імпера-
тору виражають усі верстви населення: чиновники, духовенство, робітники. 
Досить активною є діяльність у Червоного Хреста і Дамського комітету, які 
піклувалися про сім’ї солдат, поранених, забезпечували фронт необхідними 
предметами. Подібною благодійною діяльністю займалися й купці, директо-
ри заводів, духовенство.

У воєнні роки відбулися кардинальні зміни в етно-національному та соці-
альному складі регіону. Південь України перетворився в унікальний за своїм 

національним розмаїттям регіон, де національні конфлікти та протиріччя не 
набували масштабів небезпечної гостроти. Зміни у національному складі, 
поява нових масових категорій населення (біженців та військовополонених) 
супроводжувалися розширенням контактів місцевого населення та посиле-
ним обміном інформацією з навколишнім світом.

Війна змінила статус жінки у суспільстві, відкрила їй двері у світ, що тра-
диційно належав чоловікам. Відбувалися зміни у світогляді основної части-
ни населення. Війна змінила робітників та селян регіону. Врешті-решт усе 
суспільство під впливом війни переживало кардинальні та необоротні зміни.

Військова тематика значно «притиснула» інші елементи структури газет. 
Кількість рекламних оголошень на першій, а особливо останній сторінках 
скорочується, але типові рубрики зберігаються. В усіх газетах з’являється 
нова типова (для нового воєнного часу) рубрика «Война». До того ж, темати-
ка звичних фейлетонів змінюється на військово-патріотичну.

Отже, завдяки матеріалам із періодичних видань, ми і через сто років мо-
жемо дізнатися про життя населення та події перед Першою світовою вій-
ною та в перші місяці війни.
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Уманець Микола

ЧАСОПИС «ДЗВІН» ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ 
ОКУПАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА КРИВОРІЖЖІ

Вступ
Війни ведуться не тільки на полі бою за території чи ресурси, а й в ін-

формаційному середовищі за свідомість широких верств населення. Ці два 
фронти наступу взаємодоповнюють один одного і дають змогу вкорінитися 
на загарбаних територіях. Основними трансляторами ідеологічних кампаній 
у цій ситуації виступають пропагандистські листівки, роз’яснювальна робо-
та, певна лояльність окупантів до місцевого населення, та, на нашу думку, 
найдієвішим способом сугестивного впливу є налагодження роботи періо-
дичних видань: газет, журналів, часописів тощо. В умовах окупації вони по-
єднують інформаційно-розважальну, пропагандистську та правову функції. 
Оцінка їхнього впливу на суспільні настрої, структурний аналіз джерела 
сприяють формуванню глибшого та об’єктивнішого уявлення про повсяк-
денне життя в окупації, про нормативно-правову базу відносин між ворогу-
ючими сторонами, культурний розвиток регіону, а також дають можливість 
здійснити порівняння офіційної статистики із фактами, наведеними в періо-
дичному виданні. З урахуванням цього вважаємо за необхідне проаналізува-
ти часопис «Дзвін», що видавався колабораціоністським урядом Кривбасу 
з 1 жовтня 1941 р. до середини 1944 р.

Метою дослідження є показ інформаційних можливостей періодичного 
видання «Дзвін» як окупаційної преси.

Відповідно до зазначеної мети нами були поставленні такі завдання:
• визначити теоретико-методологічні основи дослідження;
• провести структурний аналіз часопису «Дзвін»;
• визначити роль М. Пронченка в організації роботи часопису в межах до-

сліджуваного періоду;
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• дати характеристику основним тенденціям розвитку сфер людського бут-
тя окупованого Криворіжжя шляхом аналізу шпальт часопису.
Об’єктом вивчення виступають періодичні видання, що є джерелом ви-

вчення багатоукладності життя періоду, у якому вони випускаються.
Предметом дослідження є часопис «Дзвін» і відображені в ньому тен-

денції розвитку окупованого краю.
Методологія дослідження передбачала застосування історіографічного, 

хронологічного, історично-порівняльного, типологічного, конкретно-істо-
ричного методів, джерелознавчого аналізу документів, бібліографічного та 
книгознавчого аналізу редакційно-видавничого процесу.

Робота являє собою напрацювання теоретичного та практичного (при-
кладного) характеру. Аналіз джерельної бази предмета дослідження показав, 
що практика посилань на цей часопис є фрагментарною, а будь-які систе-
матичні та ґрунтовні роботи із заявленої теми відсутні. Тому в дослідженні 
вперше здійснено спробу систематичного розгляду окупаційної періодики на 
Криворіжжі в 1941 р. Вивчення часопису дало можливість скласти бібліогра-
фічний перелік статей і заміток, що містились на його шпальтах в окресле-
ний період.

Хронологічні межі роботи: проаналізовано випуски часопису за 1941 р. 
(1 жовтня –  31 грудня 1941 р.). Такий вибір пояснюється об’ємністю дослі-
джуваного матеріалу та переконанням, що саме на першому етапі взаємодії 
окупантів з місцевим населенням схильність до колабораціонізму була най-
вищою, адже, окрім ліквідації тоталітарного сталінського режиму, німецькі 
окупанти прагнули заручитися підтримкою місцевих мешканців, ставлячись 
до них лояльніше, ніж попередня влада, і підкріплюючи цей «дух добросу-
сідства» перемогами на фронті.

Структура роботи передбачає вступ, два розділи, шість підрозділів пер-
шого та чотири підпункти другого порядку, висновки, списки використаних 
джерел і літератури, додатки.

Робота пройшла апробацію на засіданні наукового товариства «Фоліант» 
у КГ № 95, на студентській історичній конференції при КПІ КНУ «Історія 

Придніпров’я в біографіях та портретах» (30.11.2015), на «Історичних чи-
таннях» (12.01.2016, І місце), на обласному етапі МАН (5–6.02.2016, І місце).

Розділ 1. Періодичні видання як засоби вивчення 
пропагандистських кампаній та інших сфер історичної 

реальності

1.1. Теоретико-методологічні основи дослідження
Буденність емпіричного пізнання визначається посередництвом його 

зв’язку з людською практикою в процесі особистої життєдіяльності, реалізо-
ваною шляхом багаторазового повторення. Натомість наукове пізнання –  це 
відносно самостійна цілеспрямована пізнавальна діяльність, що детерміну-
ється, з одного боку, практичними потребами людства, а з іншого, –  необ-
хідністю власного розвитку. Його складовими є пізнавальна діяльність під-
готованих груп, об’єкт, предмет, методи і засоби, логічні та мовні форми, 
результати даного процесу, що спрямовані на досягнення істинного знання, 
здатного пояснити історичні явища та спрогнозувати майбутні трансформа-
ції, а також застосувати їх на практиці.

У науковому пізнанні формуються й набувають відносної самостійності 
такі форми та засоби пізнання: ідея, проблема, гіпотеза. Виходячи з мірку-
вань, що ідея як форма наукового пізнання відображає найсуттєвіші зв’язки 
і закономірності дійсності, впливаючи на їхню трансформацію, ми сформу-
лювали ідею нашого наукового дослідження. Сутність її полягає а такому 
твердженні: періодичні видання виступають засобом вивчення сфер люд-
ського буття того суспільства, яке їх продукує.

Під час наукового пошуку нами була спроектована гіпотеза: завдяки 
структурному та якісному аналізу часопису «Дзвін» можна дослідити білу 
пляму у відносинах між криворіжцями й окупантами на першому етапі вій-
ни. Адже в процесі всебічного розгляду проблеми взаємодії загарбників 
і місцевого населення можна знайти підтвердження та наукове пояснення 
лояльності корінних жителів до нової влади, простежити трансформацію 
тактики «налагодження стосунків» і вплив її на культурний, господарський 
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розвиток регіональної спадщини, зрештою встановити глибинний міждис-
циплінарний зв’язок, що створює цілісний погляд на взаємовплив різних 
типів знання, яке формує уявлення про минуле та продукує нові механізми 
поведінки в майбутньому, створює умови для формування нового аксіоло-
гічного поля в сучасної молоді за умови активного її залучення до процесу 
вивчення цієї проблеми.

Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові методи: 
логічний, що забезпечив відтворення реального історичного процесу в сис-
темі понять; аналізу і синтезу; індукції та дедукції, що сприяли глибшому 
осягненню проблеми за рахунок виокремлення одиничних і загальних ка-
тегорій. На емпіричному рівні дослідження використано метод історичної 
ретроспективи, що створив умови для повнішого усвідомлення буття насе-
лення на окупованій території; метод «зміни масштабу», за допомогою яко-
го випуск часопису «Дзвін» розглядається не винятком для нашого регіону, 
а частиною загальноукраїнських тенденцій часів окупації. Використана ме-
тодика «розпорошеної історіографії» дає змогу аргументувати власні, уза-
гальнені судження шляхом широкого залучення не лише джерелознавчого 
матеріалу, а й спеціальних наукових праць.

Використання методів теоретичного рівня забезпечило певний ступінь 
абстрагування від деяких властивостей і відношень об’єкта й створило умо-
ви для зосередження уваги на предметі дослідження –  на змістовій та інфор-
маційній основах документу.

Під час роботи використано історичні принципи: принцип історизму за-
безпечує можливість аналізу процесу національного відродження часів оку-
пації; принцип об’єктивності створює умови для абстрагування від суб’єк-
тивних оціночних висновків щодо шаблонного висвітлення історії в рамках 
радянської парадигми, для комплексного й усебічного вивчення минулого, 
«у безпосередньому контакті з ним»; принцип системності транслює не-
розривність зв’язку між конкретними історичними умовами й особливос-
тями світоглядного сприйняття ідеалів часу, демонструє тристоронній зв’я-
зок «громадськість –  муніципалітети –  військова влада»; принцип розвитку  

створює можливість простежити еволюцію тексту та його аксіологічних прі-
оритетів, виявляє зростання потреби в подальшому вивченні проблеми і ста-
вить на порядок денний необхідність вивчення білих плям в історії; принцип 
усебічності передбачає якнайповніший розгляд проблеми в умовах проти-
стояння двох світоглядних, політичних, зовнішньоорієнтаційних векторів 
українського суспільства та врахування уроків минулого при окресленні 
майбутньої концепції розвитку держави; принцип опори на історичні джере-
ла забезпечив дослідницькій роботі відповідний рівень науковості.

Досліджуючи методологію вивчення періодичних видань часів Другої 
світової війни, слід зазначити, що на окупованій території України, за різ-
ними оцінками, виходило «від 150 до більш ніж 450 видань різного ґатунку 
від щоденних видань до майже наукових часописів» [24, с. 9]. Тобто періо-
дичні видання були вагомим важелем впливу на місцеве населення і в іде-
ологічній обробці, і в профілактичному плані (при стримуванні саботажів, 
розгортанні Руху Опору тощо). А. Гітлер визначав виняткову роль ЗМІ як 
механізму найдієвішого впливу: «Заходам з відновлення української преси, 
хто б їх не ініціював, на першому етапі окупації було б забезпечено урядову 
підтримку» [41, с. 54].

Історіографічний аналіз проблеми дослідження виявив суперечливість 
результатів. Радянська історіографія з цієї теми спрямована на викриття 
злочинів окупантів проти мирного і військового населення, зрадницьких, 
колабораціоністських організацій, які уособлювали ворогів народу та воз-
величували жертовність захисників Вітчизни, що поклали життя на службу 
радянському народу. Але такий підхід у межах панівної ідеолого-політичної 
парадигми радянських часів не дає вичерпної картини для характеристики 
взаємовідносин між окупантами і місцевим населенням, не розкриває при-
чин досить лояльного ставлення населення на початкових етапах окупації, не 
демонструє основних стратегій їхнього співжиття тощо. Тому другорядність 
цієї наукової проблеми в попередній історичний період створює умови для 
більш ґрунтовного вивчення всіх аспектів буття населення в роки Другої сві-
тової війни на сучасному етапі наукової рефлексії.
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Б. Черняков, аналізуючи кількість періодичних видань за регіонами Укра-
їни, виокремлює Дніпропетровську область, у якій, за його підрахунками, ді-
яло 7 місцевих видавництв [41, с. 57]. Опрацювавши список «Періодичні ви-
дання на окупованій території України 1941–1944 рр.», нами було виявлено 
15 одиниць даного порядку. Умовно їх можна поділити на дві групи: 1) газе-
ти, що видавалися безпосередньо німецькою адміністрацією і переважно орі-
єнтувалися на офіцерський склад («На посту» –  видання для добровольчих 
частин, «Der Kampf» («Боротьба»), «Flieger, Funker, Flak» («Льотчик, радист, 
зенітник») –  два видання для Вермахту); 2) газети –  друковані органи різних 
лояльних до німців організацій («Дзвін», «Нікопольський листок», «Павло-
градська газета» й под.). Огляд методологічних праць В. Нахманович [19], 
А. Подольського [24], Д. Титаренка [36], М. Тяглого [37], Б. Чернякова [41], 
та інших дослідників свідчить, що в жодній з робіт не наведено цитат чи уза-
гальнень, які б стосувалися «Дзвону». Найчастіше інформація обмежуєть-
ся констатацією факту існування часопису та розстрілу першого редактора 
газети М. Пронченка або ж міститься посилання на дослідження методоло-
гічного характеру О. Пашинової «“Еврейский вопрос” на страницах оккупа-
ционной газеты “Дзвін” г. Кривого Рога. Научно-исследовательская работа 
открытого студенческого конкурса “История и уроки Холокоста”» (Київ, 
2003). Вивчити це джерело інформації нам не вдалося через відсутність дру-
кованого варіанту результатів конкурсу та самої роботи (у посиланнях зазна-
чено «рукопис» або «знаходиться в друці»).

Краєзнавчий аспект проблеми зумовлює потребу розгляду періодики міс-
цевими дослідниками. Після опрацювання наявної літератури можна ствер-
джувати, що ґрунтовних, систематичних праць, які б висвітлювали евристич-
ний, пропагандистський потенціал часопису, його практичне призначення, 
структурну та змістову складові, немає. Дослідження цієї проблеми мають 
фрагментарний і несистемний характер, до того ж найчастіше присвячені 
окремим аспектам. Так, М. Чабан вивчав життєвий і творчий шлях М. Про-
нченка; в енциклопедичній літературі Криворіжжя містяться 1–2 речення, 
а у краєзнавця А. Мельника наводиться короткий огляд видання з чітко  

вираженим державотворчим потенціалом; як колабораціоністський, запро-
данський часопис «Дзвін» згадується в «Комсомольській правді», у замітці 
про засудження до смерті підпільників групи Решетняка; у своїх коментарях 
голова ради Криворізької міської організації ветеранів М. Дабіжа спростовує 
право М. Пронченка на реабілітацію; є згадки про «Дзвін» у творі «Загін 
нескорених» П. Демиденка, учасника підпільної групи на Криворіжжі, та 
в розвідках Р. Шляхтича і П. Хобота про діяльність ОУНівського підпілля 
на території нашого міста; вузькоспеціалізований, оглядовий аналіз джерела 
наводиться в бібліографічному дослідженні К. Курилишина.

Отже, ця науково-дослідницька робота є першою спробою системного 
аналізу видання за 1941 р., де розглядаються різні сфери людського буття 
в умовах окупації у взаємодії з об’єктивними та суб’єктивними умовами 
творення.

1.2. Часопис «Дзвін»: періодичність, структура й тематика 
видання

У словниках іншомовних слів термін «періодика» має грецьке походжен-
ня й означає «той, що знову приходить, наступає або повертається». Періо-
дичним називають видання, що виходить через визначені проміжки часу по-
стійним для кожного року числом випусків (номерів), які не повторюються 
змістом, типово (однотипно) оформлені, нумерованими та/або датованими 
випусками, які мають загальну назву. Відповідно до ДСТУ 3017–95 періо-
дичними виданнями на території України вважаються газети, часописи, 
журнали, бюлетені, календарі, експрес-інформація. У межах дослідження 
вважаємо за необхідне звернутися до визначення терміна «часопис» –  «пері-
одичне, друковане видання у вигляді книги, журналу на великих аркушах па-
перу; назва будь-якого періодичного видання, газети» [33, с. 277]. Практичне 
вивчення періодики передбачає виявлення типологічних ознак і характерис-
тик. Цей аналіз включає в себе класифікацію за тематичною спрямованістю 
та визначення її типологічних ознак, що створюють передумови для окрес-
лення моделі друкованого видання.
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У пропонованому дослідженні вважаємо доцільним увести уточнення 
щодо вживання термінів «окупаційні ЗМІ» та «ЗМІ часів окупації», оскільки 
перший відбиває повний контроль окупаційної адміністрації за змістом і фі-
нансуванням видання, а другий –  існування легальних періодичних видань, 
що певний час видавалися антибільшовицькими організаціями, «для яких 
співпраця з окупантами була не просто колаборацією, а спробою вирішен-
ня своїх власних завдань» [19, с. 15]. Отже, відповідно до предмета нашо-
го дослідження пріоритетним для вживання є словосполучення «ЗМІ часів 
окупації».

У методологічній літературі відсутній загальноприйнятий погляд на ви-
вчення цих періодичних видань. Але серед запропонованих на увагу заслу-
говує доробок В. Нахмановича, який розглядає друковані органи як системи 
інформаційного обміну і пропонує вивчати їх як поліструктурну конструк-
цію, що має чотири контури (етапи, які проходять інформація або її носії). 
Першим контуром є ідеологічний, що передбачає вивчення: а) ідеологічної 
бази (загальної ідеології видавця, настанов редакції, самоцензури, поглядів 
авторів); б) наповнення публікацій ідеологічним змістом; в) вплив на стан 
суспільної свідомості до, під час і після припинення пропаганди. Другим –  
інформаційний, який дає змогу розглянути: а) базу інформації, що призна-
чена для висвітлення; б) джерела; в) відбір; г) препарування; ґ) сприйнят-
тя інформації. Третій етап відбитий нормативним контуром, що регулює 
а) діяльність ЗМІ та б) можливості читачів (доступ, обговорення, подальше 
розповсюдження). Четвертим контуром є технічний, який відображає а) осо-
бливості шрифтових і графічних засобів; б) періодичність виходу; в) наклад; 
г) ціну; ґ) засоби друку; д) засоби розповсюдження; е) географію розповсю-
дження. Аналітична діяльність за цим алгоритмом повинна реалізовуватись 
поетапно і в нерозривному зв’язку з іншими контурами.

Часопис «Дзвін» –  округовий криворізький часопис, що видавався Кри-
ворізькою міською управою з 1 жовтня 1941 р. по 27 жовтня 1943 р. Він яв-
ляв собою представницьке та інформаційно-розважальне видання, у якому 
розміщувались урядові постанови, закони, укази, статті юридичного змісту, 

замітки з історії України, організації роботи просвітницьких і навчальних 
структур тощо.

Аналіз ідеологічного контуру демонструє стійку ідеологічну залежність 
номерів від світоглядної концепції окупаційної адміністрації. Якщо до ареш-
ту М. Пронченка (28 листопада 1941 р.) під пропагандистські статті відво-
дились лише перші шпальти випусків, то після агітаційна інформація по-
декуди сягала 50% номера. Пов’язане це зі створенням монополістичного 
«Німецького видавничо-друкарського товариства в Україні» (19 листопада 
1941 р.) на чолі з Г. Горнауером, яке контролювало всі друковані видання на 
території України. На цей час були встановлені спеціальні цензурні вимоги 
«до вживання слів і термінів у пресі. Наприклад, термін “Україна” дозволя-
лося згадувати тільки в територіальному сенсі; німці –  це спасителі; згадка 
про А. Гітлера повинна супроводжуватись словосполученням “фюрер-виз-
волитель” тощо. До заборонених тем належали: питання українського 
державотворення, обговорення політичного і адміністративного устрою 
рейхскомісаріату, пропагування радянського способу життя, заохочувалась 
антирадянська і антисемітська тематика» [15, с. 167]. Розгляд змістової скла-
дової ідеологічного контуру буде поданий в розділі ІІ, а вплив на суспільну 
свідомість неможливо проаналізувати, оскільки статистичні дослідження не 
проводились, а прямих доказів зростання недовіри чи довіри до окупантів не 
залишилось.

Інформаційний контур періодичного видання ґрунтувався на своєрідному 
«контрастному підході» до висвітлення про/ре/гресивної ролі німецького й 
радянського народів в історії України. Підставою для возвеличення німець-
кого народу є ідея його «месіанства» у світовій історії, що відображувалось 
у цитуванні промов А. Гітлера, акцентуванні на перемогах німецької армії, 
грі на національних інтересах. Антирадянська інформація була пов’язана 
з критикою тоталітарного режиму та його злочинами, з викриттям порочного 
зв’язку більшовиків та євреїв тощо.

Ще одним фрагментом цього контуру є ставка на відродження україн-
ської культури, «повернення у лоно історії», яке відображалось на 2-й, 3-й, 
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частково 4-й сторінках видання. На літературних сторінках розміщувались 
українські оповідання, вірші, статті, присвячені українським історичним ді-
ячам від Святослава до Є. Коновальця. Препарування інформації зазвичай 
мало мішаний характер, але простежена певна закономірність: літературні, 
патріотичні замітки розміщувались поряд з ідеологічними статтями. Напри-
клад, у № 21 поряд зі статтею «Принципи українства» обсягом близько 50% 
2-ї сторінки, де аналізуються витоки, причини українського націоналізму та 
його характерні риси, присутні замітки «Болюче питання», «Продуктивні 
сили Європи» та «Німецька соціальна політика під час війни», які відобра-
жають роль німецького народу в українському національному визволенні, 
рівень розвитку продуктивних сил у сучасному світі при беззаперечному лі-
дерстві Німеччини, соціальні завоювання народів, визволених Німеччиною. 
На нашу думку, така еклектика є тактичним кроком, адже постійне наполег-
ливе «оспівування» німецького народу викликало б «нудотний ефект» і при-
водило б до відторгнення інформації. А при такому «дозуванні» інформації 
спочатку постає ідентифікаційне уявлення на історичній, літературній осно-
ві, а вже потім наголошується, завдяки чому це стало можливим або чому 
цього не було раніше.

Нормативний контур регулювався постановами Цивільної адміністрації, 
складовою частиною якої був підвідділ преси. Саме ними визначався кіль-
кісний і якісний склад випусків, які з листопада 1941 р. піддавалися суворій 
цензурі.

Технічний контур, як з’ясували дослідники, чітко регламентувався: «Для 
всіх газет, що друкувалися, встановлювався єдиний формат: 41,5 × 28,5 см, 
який передбачав друк у 5 стовпчиків завширшки по 50 мм», –  але, як свідчить 
практика, видання не завжди дотримувались цих вимог [36, с. 74]. Яскравим 
прикладом невідповідності є часопис «Дзвін»: 1) формат газети коливалися 
в межах 39,5 × 26,5–44,5 × 31,5 см; 2) розміщення інформації на сторінках 
передбачалось лише в 4 стовпчики замість 5 рекомендованих [14, с. 253]. 
У 98% номерів часопису містили 4 сторінки (крім відсутнього № 9 та збе-
режених лише 2 сторінок № 35). У верхньому правому куті розміщувалась 

назва «“Дзвін”. Округовий Криворізький часопис», зазначались дата, номер, 
ціна одного примірника. Паралельно до назви в кожному номері подавалася 
коротка, але містка за ідеологічним навантаженням фраза.

Щоденні випуски друкувалися в один колір, а святкові номери могли бути 
багатоколірними. Шрифт часопису не має встановленого зразка, основний 
текст набраний однією гарнітурою, певні терміни та імена подані жирним, 
заголовки –  розмаїті, неуніфіковані. Графічними засобами, що додатково 
ілюструють, доповнюють інформаційне поле, є фото та карикатури, які не 
виступають обов’язковим атрибутом номеру. Фото містять №№ 1, 2, 8, 10, 11, 
14, 16, 17, 20, 22, 25, 24, 28, карикатури –  №№ 3, 12, 14, 16.

«Дзвін» виходив тричі на тиждень. Інформація про тираж на шпальтах ви-
дання не містилась, лише зазначалась ціна: 50 коп. за примірник, передплата 
на місяць –  6 крб, на два –  12 крб. Чи можна вважати таку роздрібну ціну 
загальнодоступною для населення? Для цього слід звернутися до інформації, 
що ілюструє заробітну плату кваліфікованого робітника в «Рейхскомісаріаті 
Україна»: вона становила 400 крб, бухгалтера –  500 крб, учителя –  250 крб, 
на підприємствах ставки коливались у межах 900–1500 крб. [15, с. 113]. 
Одразу ж складається враження про всезагальну доступність періодичного 
видання, проте ситуація діаметрально змінюється, коли йдеться про вартість 
товарів першої необхідності: кілограм картоплі коштував 10–23 крб, хліба –  
140–150 крб, сала –  700–750 крб, масла –  до 800 крб. Це теоретично пояснює 
відсутність інформації про тираж –  газета, імовірно, випускалася за перед-
платою. Інші періодичні видання в той час коштували від 20 коп. до 2 крб.

Як зазначає Д. Титаренко, «розгляд проблеми умов та обставин функці-
онування окупаційних періодичних видань у зоні військової адміністрації 
вимагає з’ясування їх фахового рівня, визначення кола осіб, що стояли біля 
витоків видань, очолювали їх, співпрацювали на штатній або позаштатній 
основі» [36, с. 75]. Через обмеженість джерельної бази ми не можемо про-
вести детальний аналіз фахового та посадового рівня працівників редакції. 
Та проаналізувавши авторство статей, можемо виокремити таку характерну 
рису: у редакції часопису «Дзвін» був широкий штатний список. Загалом 
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текст статей був орієнтований на масового споживача, надійного соратника 
в боротьбі проти ворога. Так, від імені редакції на шпальтах 6-го номеру 
говорилося: «Шановні друзі! Часопис наш –  то є Ваш часопис! “Дзвін” по-
кликаний для того, щоб будити серця й сили Нашого Народу до праці, до дії, 
на користь і добробут цілого Народу. <…> Надсилайте свої думки і дописи 
до редакції…». У кінці випуску значилось: «Видавець –  Криворізька Міська 
Управа. Відп. Редактор –  М. Пронченко. Адреса редакції та адміністрації: м. 
Кривий Ріг, вул. Поштова, ч. 21» [№ 1].

Проаналізувавши характерні ознаки періодичного видання, можна ствер-
джувати, що за видом це громадсько-політична газета, за місцем видання –  
місцевий друкований орган; кожен номер газети має сукупність постійних 
елементів: заголовка газети, сторінок номера, текстових матеріалів, їхніх 
заголовків, ілюстрацій тощо, –  що відповідає всім вимогам до оформлення 
газет.

1.3. М. Пронченко –  перший редактор «Дзвону»
Окупація Кривого Рогу німецько-фашистськими військами тривала 

з 14 серпня 1941 р. по 22 лютого 1944 р., поряд з економічною експлуатацією 
природних ресурсів нова влада створила умови для своєрідного «національ-
ного відродження» на загарбаній території. Переслідуючи мету налагоджен-
ня стосунків з місцевим населенням і реалізації систематичної ідеологічної 
обробки жителів нашого міста, Криворізька міська управа налагодила видан-
ня часопису «Дзвін». Його редактором з 1 жовтня по 28 листопада 1941 р. 
був відомий місцевий письменник Михайло Семенович Пронченко. Під його 
керівництвом вийшли 24 номери видання, пронизаного українофільськими 
настроями, окрім того автор мав можливість друкувати власні твори.

Проаналізувавши 37 номерів часопису, ми з’ясували, що за період пере-
бування на посаді головного редактора М. Пронченко надрукував 16 власних 
віршів і 3 прозові розвідки (№ 14 –  про М. Олійника, № 15 –  про Д. Явор-
ницького, № 16 –  спогади про заслання). У № 19 М. Бузюн подав критичну 
замітку про збірку М. Пронченка «Кобза». Б. Олешко, характеризуючи твор-
чість колеги, наголошував: «Кожне слово пісні Михайла Пронченка, кожний 

рядок, строфа палають любов’ю до України, до рідного народу. Перебува-
ючи п’ять ровів на засланні, далеко від рідної України, він, мов той Тарас, 
тільки і живе Україною, її водами і степами, її селами і містами, її думами 
і сподіваннями. <…> Правдивість образів, справжня щирість і безпосеред-
ність роблять поезії нашого поета привабливими і популярними. Кожне сло-
во, кожний рядок і строфа легко осідають на дно вашого серця, фіксуються 
в пам’яті. Тому перед нами стоїть цілком сформований поет, з певним і своє-
рідним поетичним обличчям» [21, с. 3].

Після прибуття до Кривого Рогу цивільного німецького управління поси-
лилися наклепи, провокації, спрямовані проти місцевих діячів українського 
відродження. Жертвою репресивного апарату став М. Пронченко, який, за 
свідченнями обвинувачення, «називав себе “свідомим українським поетом”, 
а рядки своїх віршів, про які нарід ще не сказав свого присуду, дозволяв на-
зивати “скарбами”, “рівними найкращим класичним творам”. Щодалі, то фі-
міам ставав сильнішим. Кінець-кінцем, 23 листопада на шпальтах часопису 
мала з’явитися стаття під заголовком “Селянський син”, де поета Пронченка 
названо “титаном”, а про його нікому невідомо драму сказано, що вона “смі-
ливо може бути прирівняна до «Лісової пісні» Лесі Українки”. Немає гірше 
ворога, як запроданець, як ренегат! Немає більшої огиди, як торгівля своїм 
пером та іменем!» Звинувачення в завчасному отриманні гонорару в розмірі 
10 850 крб за надруковану збірку «Кобза» та щомісячні виплати заробітної 
плати в 3 тис. крб перетворили М. Пронченка на «продажну людину з гни-
лою мораллю».

М. Миколаєнко у спогадах про М. Пронченка зауважував: «Яка б система 
не прийшла, а справжній поет в опалі. <…> І при більшовиках, і при німцях 
<…> розстріляли, бо бачили що патріот, що це людина, яка не змириться 
з окупацією Кривого Рогу, що це людина, яка все що має віддасть за досяг-
нення мети. Мети визволення України з рабства» [17].

Отже, витримавши каземати радянської влади, поет і редактор М. Про-
нченко здійснив спробу втілення своєї найбільшої мрії –  національно-куль-
турного визволення українського народу, за що поплатився власним  



113112

життям. Посаду головного редактора обійняв завідуючий відділом пропаган-
ди Б. Євтухов.

Розділ 2. Буденність окупованого Криворіжжя крізь призму 
часопису «Дзвін»

2.1 Ідеологічні кампанії окупантів
Видавнича справа виступала методом активної пропаганди, на який пе-

редусім покладалися німецькі підрозділи в організації ідейної обробки на-
селення. Як зазначалося в директиві політуправління, «українські та інші 
газети, що видаються в рейхскомісаріаті, –  виключний засіб впливу на насе-
лення пропагандою і політикою, наказаною рейхскомісаром. Вони не слугу-
ють народним чи культурним потребам населення чи навіть віровизнанням. 
<…> Кожен рядок повинен допомагати у здійсненні великої місії фюрера 
у створенні нової Європи» [41, с. 55]. Не винятком був і криворізький окруж-
ний часопис «Дзвін», у якому з 1 жовтня по 31 грудня 1941 р. надруковано 
1105 заміток, статей та оголошень, з яких 393 (47%) ідеологічного характеру. 
Визначимо основні характерні риси цього сегмента.

Геополітичний характер пропагування популяризує успішність німець-
кого наступу, поширює дух покірності серед підкореного населення, під-
тверджує історичну місію Німеччини та А. Гітлера в об’єднанні європей-
ської спільноти. Так, у замітці «Характер війни на сході» ілюструються 
успіхи німецької армії й далекоглядність А. Гітлера. Автор замітки порівнює 
розвиток, досягнення німецької та радянської армій і робить висновок, що 
більшовики також могли мати успіх у своїх діях, якби завдали по німцях 
превентивного удару. Остаточна перемога –  це лише справа часу, адже «всі 
генеральні штаби всіх країн будуть намагатися прослідити причину приго-
ломшуючих дій Німецької Зброї і витягнути з того відповідну науку. Це від-
носиться в першу чергу до большевії та її плянів “світової революції”. <…> 
Але даремно. Війна виграється не масою, не наслідуванням тактичних форм, 
а духовністю, бо воює і перемагає не матерія і маса, а дух і людина. А під цим 

оглядом ніхто і ніщо у світі Німеччині дорівнювати не може» [39, с. 2]. Такий 
механізм впливу можна простежити на шпальтах кожного номера часопису.

Надання боротьбі антикомуністичного характеру. Об’єднавчою ідеєю 
на окупованих територіях була мета «визволення від більшовизму». Напри-
клад, стаття «До святої любові і згоди» розпочинається епіграфом зі словами 
Т. Шевченка:

Свою Україну любіть,
Любіть її во врем’я люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.
Автори А. Бранько та І. Маняко зазначають: «300 років стогнала Україна 

під важким московським чоботом. Несчисленна сила кращих синів Украї-
ни склали свої голови, борючись і боронячи свою батьківщину за часів ко-
ронованих сатрапів. Настало ж ще гірше, ще лютіше: коронованих змінили 
некороновані кати. Та настав час розплати з лютим ворогом, з неправдою, 
насильством, чим рясно процвітав сталінський режим. Хай же обнімуться 
брати-українці <…> і нехай <…> усміхнеться наша велика мати –  Украї-
на!» [2, с. 4]. Найефективнішим способом антирадянської пропаганди було 
викриття реальних злочинів радянської системи: «Большевицькі паразити», 
«На вічну ганьбу варварській Москві», «Чорні “діла” НКВД» тощо. О. Гогун, 
досліджуючи проблему ефективності антирадянської та антисемітської полі-
тики нацистів, стверджує: «Можна виокремити дві основні причини успіху 
нацистської антирадянської пропаганди. По-перше, професіоналізм і про-
пагандистський талант Гітлера, Геббельса та їхніх підопічних. По-друге, 
<…> сама радянська сталінська система, побудована на насиллі» [6, с. 154]. 
А тому, обираючи між нацизмом і більшовизмом, більшість європейців схи-
лялись до нацизму, співвідносячи комунізм із прямою загрозою для свого 
існування.

Використання ідеологічної конструкції «жидобільшовизм». Тісний вза-
ємозв’язок антисемітських та антибільшовицьких настроїв зводив воєдино 
найзапекліших ворогів Третього Рейху, хоча недоцільно стверджувати, що це 
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явище мало суто нацистський характер. Історія українського народу яскра-
во ілюструє непоодинокі випадки «єврейських погромів», а на початковому 
етапі Другої світової війни ідейний антисемітизм був притаманний і укра-
їнському визвольному руху. Заголовки статей «Вічний жид», «Жиди –  най-
більший ворог людства», «Совєтські жиди» відображають бажання викри-
ти ницість їхньої природи та обґрунтувати політику цькування й фізичного 
знищення єврейського населення. Використовуючи формули «більшовицькі 
кати», «совєтські бандити», «більшовицько-плутократичні підбурювачі», 
пропаганда закликала до «боротьби проти жидів –  боротьби проти пацюків, 
що нищать народне добро» [11, с. 4]. У замітці «Приклад вартий наслідуван-
ня» говориться: «Здійснивши неперевершений злочин, зруйнувавши майже 
всю промисловість, жидо-комуна вважала, що, зробивши цю чорну справу, 
вона прислужиться каїну людства –  Сталінові, виконає безглуздя, до якого 
він закликав» [32, с. 2].

Пропаганда «соціальної вигоди», яка ґрунтувалась на демонстрації пе-
реваг німецьких робітників, «піклування німців» про окуповане населення 
тощо. «Правдивим краєм працюючих є Німеччина. У великій німецькій дер-
жаві німецький робітник має повну національну свободу. Щодо соціальної 
сторони, то німецький робітник має відповідну пошану і опіку. Це найліп-
ша держава, в якій, як ніде, добре поставлена справа робітництва. <…> Ні-
мецький робітник свідомий того, що в його державі є справедливість, тому 
радо йде він на фронт за ще краще завтра. <…> Такого переконання не міг 
мати каторжно, національно і соціально визискуваний український робітник 
в Совітському Союзі. Він знав, що воює голодний і обдертий, не за краще 
завтра, а за нужду, а на випадок смерті його родина піде на поталу злид-
ням» [10, с. 1]. Назви статей «Доля жінки в совєтському пеклі», «Впоряд-
ковуємо кладовище», «В кооперативі “Нове життя”», «Допомога інвалідам 
та пенсіонерам», «Гарна ініціятива», пропагували новий режим як «людяні-
ший», прогресивніший, який відкриває нові горизонти перед гнобленим досі 
українським народом.

Отже, ідеологічна обробка населення мала забезпечувати психологічну 
лояльність населення на окупованих територіях і сприяти військовому про-
суванню на схід.

2.2 Розвиток культури на окупованій території

2.2.1 Тенденції розвитку освіти
Структурний аналіз часопису «Дзвін» дав змогу виявити, що проблема 

освіти розглядалася в 37 замітках та оголошеннях.
Переважно в освітніх замітках ідеться про розвиток шкільництва і вищої 

освіти на базі Криворізького педагогічного інституту. У часописі наводять-
ся численні факти відкриття нових шкіл, удосконалення методичної робо-
ти, розширення викладацького складу. У статтях «Вивчаємо іноземні мови», 
«Світова література у школі» розповідається про переваги гуманітарних наук 
та роз’яснюється доцільність нововведень: «Зовсім іншою стала дисциплі-
на учнів після того, як прогнали жидо-большевицьких гнітителів з нашого 
краю. Характерною рисою совєтської школи було те, що ні середня, ані вища 
школа не приділяли потрібної уваги вивченню іноземної мови. А знання іно-
земних мов, як відомо, визначає загальну культурність людини. За навчаль-
ним пляном, у нашій українській школі збільшено кількість годин іноземної 
мови в школах» [12, с. 2]. При цьому навчання було обов’язковим для дівчат 
і хлопців віком 6–14 років, у приписці № 8 йшлося: «Батькам, що мають ді-
тей зазначеного віку, необхідно до 22 жовтня зареєструвати їх у найближчих 
школах». Пізніше, в оголошеннях знаходимо інформацію про криміналь-
ну відповідальність батьків за невідвідування їхніми дітьми навчальних 
закладів.

У п’яти випусках часопису містяться замітки й оголошення про Криво-
різький педагогічний інститут: «Відкриття Педінституту», «Вступні іспити 
до Педінституту», «Новий факультет у Педінституті», «Криворізький педін-
ститут розпочав навчання» тощо.

У замітці «Відкриття Педінституту» йдеться про відновлення діяльності 
вишу, який з 25 жовтня 1941 р. розпочинає набір студентів на два факультети:  
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мовно-літературний та історичний. Абітурієнти складали українську мову 
і літературу, німецьку мову. Далі зазначалось: «Велике зацікавлення виявляє 
молодь до історичного факультету. Юнаки та дівчата, що закінчили середню 
школу, вступаючи на історичний факультет, палають бажанням присвятити 
себе вивченню історії нашої любої України та понести нашим українським 
дітям свої знання» [3, с. 4].

Про популярність вишу свідчить така замітка: «Пересічно, на кожне міс-
це –  дві заяви. <…> Треба сподіватися, що наш педагогічний інститут буде 
центром культурного життя молоді нашого міста. Вступники любовно огля-
дають приміщення, просторі зали, де мріють провести кращі роки юності. 
Велику зацікавленість проявляють вступники та студенти старших курсів 
до товариства “Січ”» [5, с. 4]. У замітці «Новий факультет у Педінституті» 
інформувалося про відкриття фізико-математичного факультету та наголо-
шувалось: «Отже, наша молодь, що прагнула навчатися саме на цьому фа-
культеті, дістала задоволення своєї жадоби» [20, с. 2]. У № 34 надруковані 
результати вступної кампанії та повідомлено, що виш розпочав свою роботу 
від 20 грудня 1941 р., до навчання стали понад 300 студентів із 383 зарахова-
них, є гуртожиток і планується відкриття їдальні.

Співробітник редакції І. Шаблій звертається: «Студенти –  українці! Будь-
те гідними нащадками своїх великих предків! Пам’ятайте, як вони зі зброєю 
в руках обстоювали волю свого Народу, так і ви –  по закінченні Інституту 
донесете глибокі знання, станете борцями за національне і культурне від-
родження славного, Українського Народу». Та не всі з таким ентузіазмом 
сприймали культурні перетворення окупаційної влади. Як зазначає учасник 
підпільного руху П. Демиденко: «Галасували фашисти й про “культуру”, яку 
начебто принесли вони з Європи, <…> а в приміщенні Криворізького педін-
ституту окупанти організували кухню для всього гарнізону, а печі опалювали 
книгами» [8, с. 21–22]. Але для встановлення відповідності між фактами ча-
сопису і спогадів підпільника не вистачає уточнення періоду, про який гово-
рить П. Демиденко, тому вважати це спростування істинним не можна.

Отже, освіта як вагомий фактор формування суспільної свідомості віді-
гравала значну роль в організації життя окупованого міста. Основними тен-
денціями в розвитку освіти були обов’язкове охоплення навчальним проце-
сом дітей 6–14 років, зростання частки гуманітарних предметів у навчанні, 
вироблення нових навчальних програм і рекомендаційних методичних порад 
для викладацького складу, відновлення діяльності педагогічного інституту, 
пов’язане з нестачею вчителів.

2.2.2 Основні віхи літературної творчості
У газеті «Дзвін» до літературних заміток належать 151 з 1105. З них 58 

мають прозову форму і 93 –  віршову. Літературні замітки виконували на-
ціонально-патріотичну, виховну функції, подекуди займаючи всю третю 
сторінку часопису. Тоді всі вірші, оповідання, біографічні замітки про спо-
движників української культури об’єднувались під назвою «Літературна 
сторінка». Серед заміток віршової форми найчастіше зустрічаються твори 
українських поетів Т. Шевченка, Лесі Українки, О. Олеся, І. Франка, М. Во-
роного, Б. Грінченка, М. Старицького. Т. Шевченко був ідейним натхненни-
ком, «світочем» української культури, що поверталася із забуття, саме його 
вірші, пронизані національно-визвольною романтикою, використовувалися 
як епіграфи до статей, друкувалися окремими виданнями. Йому як борцю за 
соціальне та національне визволення присвячено найбільшу кількість біо-
графічних заміток. У вірші «Розкуйтесь» проголошувалася основна ідея на-
ціонального визволення: «Наша думка, наша пісня не вмре, не загине: от де, 
люде, наша слава, слава України!». Ці літературні сторінки повертали україн-
ців до національних витоків і використовувались пропагандою як основний 
механізм розпалювання ненависті до радянського режиму. У прозових за-
мітках переважали новели, оповідання, невеличкі поеми чи уривки з них, 
біографічні нариси про авторів. У замітці «В Україні –  по-українському!» 
описується процес національного визволення: «За часів московсько-больше-
вицького іга українську літературу прибрав до рук жидівський кагал. Славна 
Німецька Зброя вигнала з України большевицько-жидівський кагал і дала 
змогу українському народові творити свою національну культуру зі всією 
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душею та чарівністю, притаманною українській мові». Як зазначає М. Да-
біжа, «у декого може скластися враження, що з приходом фашистських 
окупантів у Кривому Розі завирувало літературне життя. <…> Тож давайте 
дамо об’єктивну оцінку тим уже далеким подіям. Це і буде вищим актом іс-
торичної справедливості» [7, с. 7]. Слід зазначити, що питання культурного 
відродження і возвеличення постаті А. Гітлера не є фактами одного порядку: 
перше стосується духовного та мистецького життя, а друге –  ідеології, яка, 
звичайно, суперечить світоглядним позиціям активіста. Спроба дати більш 
об’єктивізовану оцінку цьому явищу підтверджує факт культурного звіль-
нення від пут «соціалістичного реалізму», але не забезпечує повної свободи 
реалізації культурних потуг, що потрапляли в залежність від нової пануючої 
ідеології.

2.2.3 Розвиток театрального мистецтва
З 671 замітки культурного характеру, лише 8 стосуються театру: 5 присвя-

чені розвитку театрального мистецтва в Кривому Розі, 2 –  театральному мис-
тецтву Києва, ще в одній ідеться про історію українського театру. Проаналі-
зувавши зміст заміток, можна визначити, що провідною темою тогочасних 
вистав було національно-визвольне відродження. Так, у замітках з №№ 10 
і 15 розповідається про виставу «Степовий гість» у Криворізькому театрі ім. 
І. Котляревського: «Тема цієї п’єси Б. Грінченка –  боротьба українців за наці-
ональне визволення –  вельми гармоніює з тим духом, з яким зараз живе наша 
українська громадськість, з духом боротьби за Українську Державність, за 
остаточне подолання большевизму. Тим то ідеї п’єси знайшли в глядача по-
лум’яне співчуття та патріотичне піднесення» [34, с. 4].

У №№ 24 і 30 розповідається про нові вистави: уривок з поеми «Си-
мон Петлюра» і «Наталку Полтавку». Про розвиток Криворізького театру 
ім. І. Котляревського свідчить звернення до першої драми нової української 
літератури. Принципова новизна такого підходу відображена в коментарях: 
«Передусім –  це музична драма, в якій на першому місці стоїть вокальна її 
частина. До того ж, це вже не героїчна, а побутова драма, густо насичена 
комічними моментами. Всі ці основні риси говорять про те, що, беручись до 

постанови “Наталки Полтавки”, театр мав перед собою зовсім нове, ще не 
виконуване його молодими силами, завдання» [13, с. 3].

Тема відродження відбита і в роботах Київського театру. Замітка «У зо-
лотоверхому Києві» описує роботу над виставою «Невольник» за поемою 
Т. Шевченка. Розвиток нових напрямків театрального мистецтва в Києві 
ілюструє стаття «Театр Розваг»: «Бюро естради, музики та цирку тепер про-
вадить велику роботу по українізації естради. Почали готувати першу про-
граму мюзік-холу. Столичний глядач матиме змогу побачити цей програм 
в новому “Театрі Розваг”, який відкривається в колишньому приміщенні бу-
динку синагоги. Це буде особливий театр. В ньому буде багато сміху, весе-
лощів» [35, с. 4]. Цікавим спостереженням є те, що нові театри відкривалися 
на місці закритих єврейських общин –  таке розташування розважального 
осередку яскраво ілюструє антисемітські настрої нової влади, а організація 
дозвілля сприяла відволіканню уваги від насущних проблем.

2.2.4 Розважально-інформаційні замітки
З 671 замітки на тему культури 475 мають розважально-інформаційний 

зміст. Серед усіх сфер культури цей напрям у газеті «Дзвін» домінує. Про-
аналізувавши зміст заміток, можна зазначити, що найпопулярніші заміт-
ки-оголошення. Майже в кожному випуску газети на останній сторінці є роз-
діл з різними оголошеннями: про розшук людей, загублені речі, звернення до 
власників підприємств, а також прохання редакції газети. Замітки про розшук 
людей зазвичай викладалися в такій формі: «Розшукую брата Володимира 
Федоровича Жабітенко, який під час війни до 17 серпня був в м. Никополі. 
Хто знає про місце його перебування прошу повідомити на адресу: м. Кри-
вий Ріг, вул. Поштова, ч. 21, Жабітенку Степану Федоровичу. Інші часописи 
просимо передрукувати це оголошення» [22, с. 4]. У випуску № 2 надрукова-
на замітка-звернення до власників коней: «Оголошення! Всіх коней що зна-
ходяться на території районів м. Кривого Рогу, необхідно до 8 жовтня 1941 р. 
зареєструвати в місцевій комендатурі, кімната № 16. Зареєструвати необхід-
но і тих коней, що знаходяться за межами м. Кривого Рогу і його районів, але 
власники їх мешкають тут. Зареєструвати повинен як власник коня, так і той, 
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який конем працює, вказуючи місце знаходження. Хто не виконає цього роз-
порядження, буде грошово, або арештом покараний» [23, с. 4].

Оголошення були засобом налагодження стосунків Криворізької міської 
управи з місцевим населенням. У газеті часто публікувалися ухвали упра-
ви, видані під тиском Німецької комендатури, як-от: «Криворізька Міська 
Управа про обов’язкову реєстрацію всякого пального, 1 листопада, 1941 р. 
Криворізька Міська Управа, згідно з вказівок Польової Командатури, нака-
зує всім українським установам та приватним особам Криворізької окру-
ги, що –  хто має всякого роду пальне (горюче) мусить з’явитися до Міської 
Управи (кім. ч. 6, автоінспекція) і зареєструвати пальне до 10 листопада. 
При реєстрації треба відповісти на такі пункти: 1. Гатунок пального; 2. 
Кількість (розбити по видах); 3. Прізвище та місце мешкання власника; 4. 
Де зберігається пальне. Невиконання або подача неправильних відомостей 
каратиметься найсуворішим чином. Голова Міської Управи –  ШЕРСТЮК, 
Секретар –  ОЛІЙНИК» [38, с. 4].

Періодично редакцією газети публікувалися замітки спортивного харак-
теру, що свідчило про розвиток спортивного життя в нашому місті, зокрема 
футболу. Замітка «Цікава гра» розповідає: «В неділю, 5 жовтня, на міському 
стадіоні відбулась товариська зустріч між футболістами місцевого спортово-
го товариства “Січ” та німецькими футболістами. Слід було чекати досить 
цікавої і впертої гри. На початку матчу, правда, січовики жваво повели гру, 
досить сильно атакуючи ворота гостей, але незабаром послабили. Гості ж, 
скориставшись невдалим розташуванням сил січовиків, ініціативу взяли до 
своїх рук, і через декілька хвилин рахунок був відкритим. Перший тайм за-
кінчився з рахунком 2:0 на користь німецьких футболістів. Після перерви 
січовики намагались “розквитатись” з гостями, але гру розпочали недосить 
вдало. Скоро у їхніх воротах був ще один м’яч. Тоді січовики перейшли 
з оборони в наступ. Та було вже пізно. Все ж їм довелося забити два м’ячі 
в ворота гостей, пропустивши до себе ще один. Гра закінчилась з рахунком 
5:2 на користь німецьких футболістів» [40, с. 4].

Переважаючий характер таких заміток свідчить, що газета була або попу-
лярною, або ж єдиним офіційним джерелом, де таку інформацію можна було 
розміщувати, не потрапляючи під підозру.

2.3 Історичний лікнеп на сторінках «Дзвону»
Відповідно до проаналізованих даних, кількість історичних заміток скла-

дає 41 одиницю від загальної кількості (5%), переважно про добу Київської 
Русі, козацтво, життя Симона Петлюри, а також Євгена Коновальця. Окрім 
присвячених сивій старовині, їх об’єднували герої –  діячі, що боролися за 
визволення українського народу від московського гніту.

З публікацій на теми козацтва можна виокремити замітку «Великий укра-
їнський патріот» про гетьмана Івана Мазепу. Замітка повідомляла, за що цар 
Петро І так ненавидів, і заради чого помер Іван Мазепа: «За що ж так москов-
ський цар ненавидів цього палкого українського патріота, що наказав навіть 
опудало з нього повісити на шибениці? За те, що Іван Мазепа все своє життя 
мріяв про звільнення України від Москви і виступив проти неї з козаками. 
<…> Однак через поразку шведів Мазепа зі своїм військом не міг протисто-
яти численній армії Петра І».

Не менше редакція газети возвеличувала «другого найвидатнішого про-
відника Українського Народу» Євгена Коновальця. На основі замітки «Вож-
ді Українського Народу» можна стверджувати, що С. Петлюра та Є. Конова-
лець були вибрані провідниками ідеологічного руху проти більшовиків. Так 
редакція газети описує ці дві постаті: «Симон Васильович Петлюра, Євген 
Михайлович Коновалець –  дві постаті українського визвольного змагання, 
два символи боротьби за новий лад на сході Європи. Обидва вони стояли біля 
керма великої боротьби й наложили головами на визвольному шляху, обидва 
впали від тієї ж самої руки –  від чорної руки жидобольшевії. Однаково, як за 
їх життя, повного повсякденної праці, так і після смерті ці золоті імена стали 
бойовим кличем для сотень і тисяч їхніх співпрацівників, а їхні заповіти до-
роговказом для мільйонових мас цілого Українського Народу».

Історичні замітки мають чітко виражений пропагандистський характер, 
як-от «Вчорашні слова –  сьогоднішня правда», де можна побачити заклик 
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до протистояння різних національностей проти більшовизму: «Та не тільки 
намагалася знищити Москва Український Нарід, не тільки нищила Москва 
Україну, але гнобила і намагалася знищити і інші народи, які були під владою 
“єдиної і неділимої Росії”. Такого ж національного й економічного понево-
лення зазнавали і фіни, литовці, латиші, естонці й кавказькі народи».

Отже, історичні замітки відігравали стратегічну роль у препаруванні сві-
домості місцевого населення. З одного боку, вони провокували своєрідне 
«національне відродження», а з іншого –  створювали ілюзію «добрих на-
мірів» окупаційної влади, що забезпечувало позитивний образ окупанта на 
першому етапі війни.

Висновки
Проблема вивчення «білих плям» в історії складна та суперечлива, адже 

породжена відсутністю доступу до першоджерел чи складним діагностуван-
ням ситуації. У темпоральних умовах втрати «носіїв інформації», відсутно-
сті систематичних письмових описів усіх сфер людського буття в умовах 
ІІ Світової війни та ідеологічного диктату радянської історіографії, нагаль-
ним постає завдання вивчення маловідомих джерел окресленого періоду. 
Одним з таких засобів подолання інформаційної обмеженості є дослідження 
періодики воєнного часу, що створить умови для розширення аналізу даної 
проблеми в рамках запропонованих методів та прийомів. Поліструктурний 
огляд вербального потенціалу ЗМІ часів німецької окупації Криворіжжя доз-
воляє стверджувати, що часопис «Дзвін» є новим джерелом до вивчення ре-
алій окупованого міста.

Дане періодичне видання було друкованим органом Криворзької міської 
управи, що одночасно являло собою офіційну (містив урядові постанови, 
тексти законів, указів, статті юридичного змісту тощо) та інформаційно-роз-
важальну газету (замітки з історії України, організації роботи просвітниць-
ких і навчальних структур, елементи ідеологічних кампаній). Вона виходила 
тричі на тиждень, 98% номерів складалися з чотирьох сторінок (№ 9 відсут-
ній, з № 35 наявні тільки дві сторінки), вартість одного примірника станови-
ла 50 коп., передплати на місяць –  6 крб, на два –  12 крб. Відсутність інфор-

мації про тираж часопису можна пояснити наступними факторами: 1) він 
нормувався відвантаженим папером; 2) газета не містила платних рекламних 
оголошень; 3) періодичне видання було пропагандистським рупором, а тому 
замовчування чисельності, давало змогу вводити в оману підпільників, які 
прагнули його знищити.

Редактором часопису з 1 жовтня по 28 листопада 1941 р. був відомий 
місцевий письменник Михайло Семенович Пронченко, уродженець с. По-
кровське (нині м. Апостолове). Під його керівництвом вийшли 24 номери 
видання, пронизаного українофільськими настроями, автор також мав мож-
ливість друкувати власні твори. Установлено, що за період перебування на 
посаді головного редактора він надрукував 16 поетичних і 3 прозові твори 
(№ 14 –  про М. Олійника, № 15 –  про Д. Яворницького, № 16 –  спогади про 
заслання). У № 19 М. Бузюн розмістив критичну замітку про збірку М. Про-
нченка «Кобза». Згодом М. Пронченко звинувачений у зловживанні посадо-
вим положенням і розстріляний.

У ході вивчення часопису «Дзвін» нами було виявлено, що до основних 
тенденцій розвитку краю часів окупації можна віднести значну ідеологіза-
цію всіх сфер людського життя, «культурне відродження», повернення до 
історичних витоків українського державотворення. Проаналізовані 37 номе-
рів часопису «Дзвін» показали, що на першому етапі окупаційного режи-
му влада прагнула порозумітися й залучити на свій бік місцевих мешкан-
ців, надавши «національно-культурну автономію» українському населенню, 
вела відкриту пропаганду вивчення іноземних мов (німецької та польської), 
в окупованому Кривому Розі облаштовувалось життя в тилу фронту, але з ак-
тивізацією націоналістичних прорадянських сил було розгорнуто терор, що 
викликав масове невдоволення.

Отже, дослідження будь-якого історичного періоду крізь призму періо-
дичних видань –  складний і суперечливий процес, адже інформація джерела 
є глибоко суб’єктивною, а подекуди висвітлюється у вигідному для видавця 
ракурсі (тобто відбувається викривлення, приховування істинної інформа-
ції). Та попри це часопис «Дзвін» містить багато нової й цікавої інформації, 
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яка ліквідує радянську монополію на висвітлення подій періоду окупації. 
Вивчення цього періодичного видання створює умови для додаткового ана-
лізу тактики ведення психологічної війни шляхом впливу на населення через 
друковані органи. Шпальти газети відкривають нові факти буденного життя 
окупованого Криворіжжя, що забезпечує умови для створення більш об’єк-
тивної репродукції минулого.

У ході дослідження доведено, що періодичне видання «Дзвін» було за-
собом пропагандистської обробки населення та популяризації економічних, 
військових починів окупантів.
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Єршов Володимир

СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ ЄВРЕЇВ У ПЕРІОД 
ГОЛОКОСТУ (НА ОСНОВІ КРАЄЗНАВЧОГО 

МАТЕРІАЛУ)

Вступ
ХХІ ст. ознаменувалося для молодої української держави важкими ви-

пробуваннями. Процес формування політичної нації ускладнився бойовими 
діями на Сході України. Війна ставить військовослужбовців, мирне населен-
ня, що опинилося в зоні бойових дій у надскладні умови виживання, спону-
кає їх до переосмислення набутих цінностей, пошуку оптимальних стратегій 
виживання в екстремальних умовах існування. Військовий конфлікт приму-
шує індивідів або ж пристосовуватися до нових умов буття або ж шукати 
нове, безпечніше місце проживання. Проте ця дилема поставала й раніше, 
так вона була надскладною для українських євреїв, що опинилися на оку-
пованих гітлерівцями територіях. За підрахунками сучасних дослідників 
в роки Голокосту було знищено 2820000 євреїв, тоді, як врятуватися змогло 
лише 170000. Тому сьогодні ми маємо вивчати уроки Голокосту, злочини на-
цистського режиму для того аби не допустити повторення страшної історії 
в майбутньому.

Наукова актуальність даного дослідження полягає в тому, що для сучасної 
історичної науки характерним є вивчення гуманітарних аспектів життя. На-
укові дослідження все частіше фокусуються не на глобальних, масштабних 
подіях часів війни, а на різних аспектах повсякденного життя середньоста-
тистичних людей. Не дивлячись на широкий спектр наукових праць присвя-
чених Голокосту, наявність видань, що систематизують свідчення очевидців, 
обраний напрям дослідження залишається маловивченим.

Отже, метою роботи є дослідження стратегій виживання єврейського на-
роду на території Дніпропетровщини в роки Другої світової війни. Відповід-
но до мети були поставлені наступні завдання:
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• проаналізувати історіографію досліджуваної проблематики;
• визначити поняття «стратегія виживання» та її основні компоненти;
• на основі свідчень очевидців виявити основні стратегії виживання єврей-

ського народу під час Голокосту на Дніпропетровщині;
Об’єктом дослідження виступає становище українських євреїв під час 

нацистського «нового порядку».
Предмет –  стратегії виживання представників єврейського народу в умо-

вах нацистської окупації України.
Хронологічні рамки охоплюють роки нацистської окупації з 22 червня 

1941 до 28 жовтня 1944 р. Нижня межа зумовлена вторгненням гітлерівців 
на територію України. Верхня межа визначається у зв’язку із звільненням 
території від німецько-фашистських загарбників.

Методологічну основу даної роботи становить сукупність традиційних 
та новітніх методологічних підходів та теорій. При проведені дослідження 
були використані загально- та спеціально наукові методи дослідження, за-
стосовувалася методика розпорошеної історіографії. Дослідження також, 
ґрунтується на новітніх підходах, сформованих в рамках історичної субдис-
ципліни –  історична психологія.

Джерельна база нашого дослідження представлена сукупністю опублі-
кованих писемних (спогади, офіційні документи) та неопублікованих усних 
спогадів очевидців, автобіографії Матвеєвої (у дівоцтві Шнайдерман) Майї 
Борисівни.

Практичне значення роботи: результати отримані в ході дослідження 
можуть використовуватися педагогами на уроках історії, під час проведення 
позакласних заходів, спрямованих на формування толерантного ставлення 
один до одного, різних етнічних спільнот; як додатковий матеріал при підго-
товці учнів до уроків та в роботі шкільних музеїв.

Новизна роботи: автором було залучено неопубліковані спогади очевид-
ців, яким вдалося пережити Голокост; визначено поширені стратегії вижи-
вання євреїв в роки Катастрофи.

Структура роботи зумовлена особливістю теми дослідження. Склада-
ється зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та лі-
тератури, додатків.

Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження стратегії виживання 
єврейського населення в роки Шоа

1.1. Проблеми дослідження Голокосту в Україні
Проблеми Голокосту в Україні не були предметом ґрунтовного дослі-

дження історичної науки в СРСР у післявоєнний період. До проголошення 
незалежності вони вивчалися побіжно, в контексті історії Другої світової 
війни [7].

На відміну від радянських дослідників, зарубіжними вченими актив-
но піднімалися питання Голокосту. Так, кандидат історичних наук Горбу-
нова І. О. подає ґрунтовний аналіз зарубіжної історіографії. У її публікації 
наводиться перелік бібліографічних видань присвячених історії Голокосту 
(А. Едельхайт «Бібліографія літератури з питань Голокосту», Д. І. Сеньї «Го-
локост: бібліографія і показник джерел з коментарями», Д. Стоун «Історіо-
графія Голокосту») [6].

Дослідження Голокосту займалися Г. Бауєр, Л. Давидович, К. Шлайніс, 
Р. Хілберг, Л. Яхіль, М. Гілберт тощо. У їх роботах, побудованих на основі 
документів зібраних в архівах різних країн, усних споминах очевидців підні-
малися глобальні питання: нацистська політика щодо вирішення єврейського 
питання, ставлення світової спільноти та самого єврейського етносу, до масо-
вого знищення, зібрано опис масових катувань євреїв [6]. Та стратегії вижи-
вання євреїв під час Шоа залишаються маловивченими. Частково це питання 
піднімалося у контексті осмислення вкладу Праведників народів світу у збе-
реження життя євреїв. Означена проблема знайшла часткове відображення 
у науковій розвідці німецького дослідника російського походження Е. Берко-
вича. Автор на сторінках своєї книги «Герої, праведники та інші люди в істо-
рії Голокосту. Замітки з єврейської історії ХХ ст.» висвітлює вклад окремих 
родин, участь деяких німецьких солдатів у порятунок євреїв [1].
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Українську історіографію Голокосту прийнято поділяти на три етапи. 
Перший період охоплює 1991–1995 рр. Для нього були характерні:
• поява перших не заідеологізованих наукових праць з історії Катастрофи;
• більшість досліджень стосувалися регіональної історії та ґрунтувалися 

на місцевому краєзнавчому матеріалі;
• найбільш вагомими роботами цього періоду були наукові доробки С. Єлі-

саветського та Я. Хонігсмана;
• починають друкуватися спогади тих, хто пережив Голокост (Д. Старовин-

ський «Одеське гетто», Д. Гошкіс «Про що трубить шофар») [22, с. 62–63].
Для другого етапу (1996–2000 рр.) притаманні публікації різноманітного 

характеру: «від невеличких наукових заміток і статей до дисертацій і моно-
графій» [22, с. 65]. Стають актуальними наукові студії, що охоплюють великі 
регіони, зокрема Галичину, Поділля, Лівобережжя [10]. Цей період виявив-
ся досить плідним для української історіографії, адже почала формуватися 
концепція щодо вивчення історії Голокосту в Україні, усвідомлення того, що 
Шоа в Україні є частиною масового знищення євреїв Європи та невід’ємною 
складовою української історії [20, с. 7].

Третій період (з 2000-х рр. і до 2010 р.) характеризується активізацією на-
укових пошуків з історії Голокосту в Україні. До того ж означена проблема-
тика переходить із площини суто історичного дослідження до її осмислення 
філософами, психологами, юристами [22, с. 64]. Цьому сприяє формування 
в Україні наукових центрів, спрямованих на вивчення, популяризацію знань 
про Катастрофу на території України. Такі центри діють у Дніпропетровську, 
Києві, Львові, Харкові [22, с. 64]. Коло наукових проблем, які цікавлять до-
слідників варіюються від питань антисемітської пропаганди до публікації 
спогадів та документів.

Дослідженням Голокосту на цьому етапі займаються: А. Круглов,  
М. Тяглий, А. Гісем, І. Щупак, В. Нахманович, М. Гон та інші [22, с. 64]. Та 
не зважаючи на велике розмаїття наукових розвідок з питань Голокосту ба-
гато проблем або тільки починають розроблятися дослідниками або ж знахо-

дяться поза сферою їх наукових інтересів. Однією із таких малодосліджених 
сторінок є проблема вивчення стратегій виживання євреїв в роки Катастрофи.

З 2010 року починається четвертий етап, що триває до сьогодні. 2010–
2011 рр. відзначились появою великої кількості публікацій з поглибленим 
аналізом різноманітних аспектів подій Голокосту, що відбувались на україн-
ських землях; виявлено спільне та особливе в прояві Голокосту на окупова-
них територіях України у порівнянні з іншими регіонами колишнього СРСР, 
Східної та Західної Європи. Так, у праці В. Нахмановича «Голокост як нау-
кова світоглядна проблема. Погляд з України» та М. Слободянюка «Трагедія 
євреїв України в роки Другої світової війни» здійснено як реконструкцію іс-
торичних подій, так й інтерпретацію цивілізаційних аспектів Голокосту з ін-
шими проявами геноциду у світі [10].

Проблеми «стратегії виживання» в екстремальних умовах війни підніма-
ються київською дослідницею Т. Заболотною [16; 17]. Але у її публікаціях 
увага зосереджена на виживанні різних соціальних груп, не беручи до увагу 
етнічну приналежність [16; 17]. Дослідженням виживання євреїв в роки Дру-
гої світової війни займаються Ю. Кисла, В. Данильчук, Н. Бессонов, Ф. Ви-
нокурова, М. Дубик [2; 3; 9; 18; 11]. Науковці у своїх розвідках зосереджу-
ють увагу на регіональному аспекті зазначеної проблеми.

Отже, на основі аналізу історіографічного матеріалу можна стверджува-
ти, що:
• Радянська історіографія не приділяла належної уваги дослідженню істо-

рії Шоа на підконтрольних СРСР територіях;
• Західна історіографія послуговуючись більш широким колом джерел по-

чинає дослідження трагедії євреїв в роки Голокосту з кінця 40-х рр. ми-
нулого століття;

• Не дивлячись на широку джерельну базу та значний пласт наукових до-
сліджень питання стратегії вживання євреїв в умовах війни залишається 
мало розробленою;

• Українські дослідники активно почали розробляти тематику Геноциду 
після падіння СРСР;
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• Сучасна українська історіографія напрацювала значний пласт літератури 
присвяченої Шоа, проте поки що залишаються маловивчені сторінки іс-
торії Голокосту, наприклад стратегії виживання представників єврейсько-
го етносу.

1.2. Спогади як джерело до вивчення стратегій виживання
Всю історію людства умовно можна поділити на два періоди –  війни та 

миру. Війна, як явище соціальне кардинально змінює не лише політичну кар-
ту світу, а й перш за все впливає на всі сфери суспільного життя. Суспільство 
у війнах, особливо у масштабних, вимушене мобілізувати весь свій ресур-
сний потенціал –  економічний, соціальний, оборонний тощо. Та в переліку 
цих ресурсів ключовими практично завжди виявляється власне людський 
потенціал в різних його проявах.

Враховуючи все вищезазначене на перший план виступає психо-емоцій-
ни стан людини в екстремальних ситуаціях. Спектр історико-психологічних 
проблем війни дуже широкий. Він включає психологію безпосередніх учас-
ників бойових дій, психологію суспільства, в тому числі тих хто опинився 
в тилу, психологію політичного і військового керівництва, психологію про-
тивника. Важливим історико-психологічними вимірами війни є масова та 
індивідуальна психологія, психологія екстремальних ситуацій [21, с. 38–39].

Враховуючи широкий спектр історико-психологічних складових військо-
вого конфлікту у роботі буде висвітлено лише один компонент –  стратегії 
виживання єврейського народу в умовах Голокосту.

У сучасній соціології термін «стратегії виживання» трактуються у дещо 
негативному сенсі, тобто він характеризує не адаптовану до сучасних умов 
людину, яка лише виживає, а не живе на повну силу [12, с. 188].

У психофізіології це поняття використовується для класифікації способів 
виживання та варіантів поведінки індивіда в екстремальних умовах.

Отже, під «стратегіями виживання» ми розумітимемо форми життєдіяль-
ності індивіда, поведінкові моделі спрямовані на збереження життя особи, 
способи її адаптації до складних умов буття [17, с. 95].

Німецька окупація кардинально вплинула на історію народів, що мешка-
ли на теренах України. Однак, якщо слов’янське населення розглядалося як 
дешева робоча сила, то в євреях вбачали біоматеріал приречений на масове 
винищення. Тому, виникає питання як євреї змогли врятуватися в умовах то-
тального переслідування?

Марина Дубик аналізуючи листування жертв Голокосту з Українським 
національним фондом «Взаєморозуміння і примирення» виокремлює три 
можливі варіанти поведінки єврейського населення в умовах окупації –  дві 
активні –  спротив, втеча та пасивну –  бездіяльність –  очікування, сподіван-
ня на те, що все минеться. І якщо порівнювати з тими самими українцями, 
у яких покірність долі ще могла означати, що вони виживуть, то у євреїв, 
покірність долі означала лише один варіант. Смерть [11, с. 89].

Розглядаючи стратегії виживання циган СРСР на окупованих територіях 
М. Бессонов називає ще одну можливість врятуватися –  евакуація. Цигани, 
як і євреї поділялися на дві категорії –  ті, що їхали на Схід сподіваючись 
врятуватися і ті, що з певних причин залишалися в рідних місцях [2, с. 24].

26 червня 1940 р в СРСР з’явився указ «Про заборону самовільного за-
лишення робочих місць робітниками і службовцями підприємств і установ». 
Згідно з документом, звільнятися відтепер дозволялося за згодою адміні-
страції. Ще в гіршому становищі перебували колгоспники, які фактично не 
мали змогу залишити свій колгосп без покарання з боку держави. По суті, 
значна частина громадян СРСР через жорсткий контроль над кожною лю-
диною, були позбавлені можливості врятуватися від смерті. Адже поливши 
своє місце роботи самовільно людина могла опинитися в радянському таборі 
або ж загинути від рук своїх. Тому із двох лих доводилося обирати те, що 
гарантувало хоча б незначний шанс на порятунок [2, с. 24].

Свою роль у можливості євреїв вижити відіграло і ставлення корінного 
населення до них. Євреї, на думку частини населення, несли відповідаль-
ність за революцію, розкуркулення та передвоєнний політичний терор, так 
як значна частина вищих партійних функціонерів-більшовиків були вихід-
цями саме із єврейського народу. До того ж в народній свідомості міцно 
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сформувався образ «жида-лихваря» –  людини, що нажила свої статки на біді 
інших. Релігійна відособленість стала додатковим фактором, що завадив ви-
живанню. Тому місцеве населення не тільки мовчки спостерігало за знищен-
ням євреїв, а іноді і допомагало нацистам під час облав [2, с. 30–31].

Характеризуючи стратегії виживання, не можна не назвати –  мімікрію –  
наслідування, маскування. Як тільки стало зрозуміло, що вбивства ведуться 
за національними ознаками приречені стали видавати себе за українців, ро-
сіян, молдаван, татар [2, с. 40].

Стратегії виживання мали свої регіональні відмінності. Наприклад, 
Юлія Кисла характеризує особливість Голокосту на Львівщині у Бориславі. 
Саме у цьому регіоні відсоток врятованих євреїв був найвищим у Польщі. 
Борислав розташовувався у передгір’ях Карпат, де було багато лісів, а отже 
і можливостей для облаштування схованок. По-друге, військова індустрія 
Третього Рейху була зацікавлена у нафтовій промисловості регіону, тому ви-
користовували євреїв, як дешеву, кваліфіковану робочу силу [18, с. 11].

Важливу роль у порятунку євреїв відігравав і вік. Старі, слабкі були пер-
шими кандидатами на знищення, тоді як молодь могла врятуватися від смер-
ті [18, с. 19]. Уникнути розправи можна було й за допомогою викупу, запла-
тивши німецьким офіцерам [18, с. 20].

Володіння мовами, наявність таланту до музики та танцю при вдалому 
збігу обставин сприяли «помилуванню» [18, с. 22].

Данильчук В. розкриває ще одну можливість євреїв врятуватися –  виїзд 
на примусові роботи до Німеччини. Такий вибір був зумовлений прагненням 
реалізувати, хоч мінімальний, але шанс на порятунок. Зважувалися на по-
дібну авантюру одиниці, а рятувалися ще менше. Воля до життя змушувала 
наважуватися на ризиковані вчинки, притуплювала відчуття приреченості, 
та інколи допомагала у безвихідних ситуаціях [9, с. 14].

Таким чином, можна стверджувати, що чинниками, які сприяли порятун-
ку євреїв були:
• Вік;
• Володіння мовами (німецькою, польською, українською);

• Наявність талантів;
• Професійні навики єврея, що могли задовольнити потреби Німеччини 

або ж конкретного військовослужбовця;
• Наявність природних об’єктів, що могли слугувати схованкою;
• Негативним фактором стала неприязнь місцевого населення, релігійна 

відособленість євреїв.
• Отже, основними стратегіями виживання євреїв були:
• Втеча з гетто або під час розстрілу;
• Викуп;
• Евакуація до східних регіонів Радянського Союзу;
• Мімікрія;
• Переховування;
• Виїзд на примусові роботи до Німеччини;
• Збройні виступи в гетто.

Перелік стратегій виживання не є вичерпним. В роботі наведені лише 
найпоширеніші можливості порятунку.

Розділ 2. Дослідження стратегій виживання в роки Голокосту: 
регіональний вимір

2.1. Способи порятунку представників єврейського народу: 
локальний аспект

З переорієнтацією історичної науки від вивчення масштабних подій до 
історії повсякденності все більшого значення набувають спогади жертв на-
цистського порядку. Сучасною українською історіографією зібрано та за-
документовано великий пласт свідчень. Значне місце у публікації спогадів 
очевидців займають центри дослідження Голокосту, зокрема Український ін-
ститут вивчення Голокосту «Ткума». Свідчення тих хто пережив Катастрофу 
публікувалися і в газеті криворізької єврейської громади «Шолом- Алейхем».

Євреїв, що жили на Дніпропетровщині, винищувалися протягом 1941–
1943 рр. шляхом застосування масових екзекуцій, розстрілів, індивідуаль-
них вбивств. Трагедія євреїв у тогочасному соціумі полягала насамперед  
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у приреченості на самотність й ізоляцію, помножену на відчуття безнадій-
ності й неминучої загибелі.

В жовтні 1941 р. німці видали наказ, щоб всі євреї з речами зібралися 
на проспекті Карла Маркса, наче б то для того аби відправити їх до Пале-
стини [4, с. 56]. Це була перша масштабна, цілеспрямована акція масового 
знищення євреїв. В умовах тотального переслідування євреям вижити було 
не просто.

На основі 15 опублікованих та 4 усних свідчень спробуємо проаналізува-
ти особливості стратегій виживання в регіоні.

Перш ніж характеризувати можливості для порятунку необхідно зверну-
тися до вікових категорій очевидців. Усіх респондентів нами було розподі-
лено на 4 вікових категорії: дорослі, ті кому на момент вступу гітлерівців на 
територію Дніпропетровщини виповнилося більше 18 років; підлітки віком 
від 12 до 18 років; діти, яким у 1941 р. виповнилося від 6 до 11 років; діти 
молодшої вікової групи, тобто особи 1936–1941 рр. народження. У відсотко-
вому еквіваленті класифікація за віком має такий вигляд: частка першої ка-
тегорії становить 10,5%. Спогади підлітків складають 21%. Левова частка 
належить третій категорії осіб –  42%. 26% очевидців –  діти, яким у 1941 р. 
виповнилося від місяці до 5 років [4]. Наведені дані віддзеркалюють процес 
зміни поколінь. Поневіряння, що випали на їх долю, складні умови життя 
у післявоєнний час не сприяли довголіттю.

Така градація зумовлена як об’єктивністю та детальністю спогадів так 
і можливостями для порятунку, адже порятунок останніх повністю залежав 
від спритності та винахідливості дорослих. Саме тому, не маючи змоги вря-
туватися матері часто йшли на розстріл зі своїми немовлятами. Показовою 
у цьому плані є розповідь Рогози Олександра Борисовича, 1932 р. н. Автор 
писав: «Я, мама з братиком 1938 р. н., прибули до місця збору. Німці постро-
їли нас в колону і під конвоєм повели нас уверх по проспекту. Мама зрозумі-
ла, чим це закінчиться. Зірвала з моєї руки пов’язку, сказавши при цьому, що 
мені треба вибиратися, взявши інше прізвище –  Грищенко. …Вона почала 
потихеньку штовхати мене до краю шеренги колони» [4, с. 56].

Стратегії виживання, коли дорослі рятували дітей були непоодинокими. 
Басівська Вікторія Віталіївна, що народилася у перший день війни в зміша-
ній родині, де мати була єврейкою, а значить вони обидві, згідно із розпоря-
дженням Гітлера, мали загинути. ЇЇ врятувала бабуся –  татова мама, ховаючи 
всю війну у родичів в іншому селі [4, с. 5].

Еллу Дмитрівну Кузьменко, 1936 р. н., від загибелі врятував її батько, 
українець за національністю. Вона пізніше згадувала: «Пам’ятаю візити 
батька в гетто. Я, якій тоді було 5 років, а брату –  вісім місяців, просила його 
забрати мене звідти, але… Одного разу євреїв із гетто кудись повели. Йшли 
пішки. Брата мама несла, мене вела за руку …Звідки не візьмись з’явився 
батько. Схопив мене на руки та кинувся втікати. В нас стріляли, але ми зали-
шились живі» [19, с. 4].

Не рідкістю буда евакуація, як один із способів порятунку. Подібним 
чином вдалося врятуватися Богуславській Р. Г., Золотовській Н. І., Теплиць-
кій Д., Щербі М. [4]. Евакуація з її складними умовами проживання, переїзда-
ми під обстрілами ворожої авіації та артилерії, була хоч і не легким способом 
зберегти життя, але ж хоча б надією на порятунок. Та не завжди і евакуація 
могла стати панацеєю від всіх бід. Траплялися такі випадки, коли зволікання 
радянської влад приводили до того, що потяги з евакуйованими опинялися 
вже на окупованих територіях. Така ж ситуація спіткала шестирічну Софійку 
та її бабусю. Прибувши до Краснодару, стало зрозуміло, що німці вже поруч. 
Чоловіки та молодь піднялися в гори. Всі інші вимушені були якимось чином 
«зникнути». Бабуся Софії Ісаківни, закопавши документи в лісі стверджува-
ла, що її перший чоловік –  росіянин і сина звати не Ісак, а Петро [4, с. 23]. 
В комендатурі їх довго допитували, вимагали привести людей, які могли за-
свідчити, що затримані не єврейки. І така людина знайшлася –  артист місце-
вого драматичного театру Дроздов Аркадій Петрович. Він не тільки сам по-
ручився за заручниць, але й привів свого товариша для того аби в нацистів не 
виникло сумніву [4, с. 24]. На основі наведеного фрагменту можна стверджу-
вати, що для того аби вижити на окупованих територіях людям необхідно 
було застосовувати не одну стратегію виживання. Яскравими фактами, що 
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ілюструють цю тезу є історії М. М. Костомахи та Ципіної Н. Л. Медея Мар-
ківна, згадуючи страшні роки окупації розказувала, що евакуюватися, не ди-
влячись на те, що у них був дозвіл, їм не вдалося бо вокзал було розбомбле-
но і там творилося бозна що. Тому вона разом з мамою, татом та братиком 
вимушені були переховуватися по підвалах [4, с. 49]. Світ не без «добрих 
людей». Хтось здав її батька в гестапо, а пізніше брата, що носив пов’язку 
на рукаві схопили та розстріляли. Мати не витримавши такого удару, пові-
силася [4, с. 50]. Чотирнадцятирічна дівчинка опинилася сам на сам із горем 
та небезпекою, що чатувала на неї звідусіль. Медея вимушена була уникати 
зустрічі з людьми аби в ній не впізнали «жидівку», як тоді говорили. Сусід-
ка, яку зустріла випадково відвела її в село Новоолександрівське, де дівчина 
вишивала, чим і заробляла на хліб. Завершивши роботу в тому селі її відвели 
в Первомайське. Саме звідти, за доносом когось із місцевих М. Костомаха 
була відправлена в гестапо Дніпропетровська. Не дивлячись на вік, її не-
щадно катували, били кулаками по голові, до того моменту поки дівчина не 
втрачала свідомість. Мета побоїв була одна –  з’ясувати чи вона не єврейка. 
М. М. Костомаха вимушена була видавати себе за гречанку [4, с. 52]. Така 
поведінка врятувала життя, проте Медею, разом із іншою молоддю Дніпро-
петровщини було відправлено на примусові роботи до Німеччини [4, с. 53]. 
Двоюрідній сестрі Медеї Марківни –  Ципіній Неллі Львовні прийшлося 
пережити власний розстріл. Неллі, 1932 р. н. приїхала з Донецької області 
у гості до свого дідуся у Дніпропетровськ. У зв’язку зі стрімким просування 
німецьких військ евакуюватися або ж хоча б відправити дитину родині Фру-
міних не вдалося [4, с. 149]. 11 жовтня 1941 р. зібравши речі вони вирушили 
на центральний проспект Карла Маркса, бо саме там німецьке командування 
збирало євреїв для масового знищення [4, с. 149]. Дівчина згадувала, що «До 
кінця другого дня ми опинилися біля трагічної межі. В момент розстрілу, 
очевидно, дідусь закрив мене від куль своїм тілом і штовхнув в яр. Прийшла 
я до тями від холоду та ваги, що навалилася на мене» [4, с. 150]. Пробрав-
шись крізь гори трупів та невеликий шар землі Неллі опинилася перед офі-
цером СС, який командував зоною розстрілів [4, с. 150]. 

Налякана, дев’ятирічна дитина твердила тільки одне, що випадково по-
трапила до зони розстрілу, бо приїхала із Донецьку в гості до єврейської 
родини, хоча сама є росіянкою. Зовнішність дівчинки не видавала в ній єв-
рейку, тож офіцер взяв із купи одягу великий платок, який накинув їй на 
плечі та буханку хліба і вивів за межі оточеної ділянки [4, с. 151]. Розгубле-
ну Ципіну Н. Л. поліцай привів до сусідки. Там вона пролежала тиждень не 
підводячись із ліжка. Коли мала одужала її забрала до себе бездітна родина 
Зубкових. Здавалося, що тепер має бути все добре, життю дівчинки не нічого 
не загрожує. Але, за доносом її знову забрали на цей раз в гестапо. Прийомні 
батьки стверджували, що Неллі дитина сирота, далека родичка Зубкових. Пе-
дантичні німці вимагали аби все було зроблено по закону. А поки документи 
не готові, дитина мала перебувати у них, під наглядом. Ув’язнення тривало 
довгих два місяці. За цей час німецькі солдати допитували та били беззахис-
ну дівчину. Василю Зубкову вдалося дістати необхідні документи [4, с. 153]. 
Неллі Львівна не забула про своїх спасителів. За її клопотанням родині Зуб-
кових у 1998 р. посмертно було присвоєно звання «Праведників народів 
світу» [4, с. 155].

Наведені історії свідчать, що в роки Другої світової війни євреї вимуше-
ні були застосовувати не одну стратегію виживання. Наприклад, Костома-
хою М. М. були застосовані мімікрія та примусова евакуація на роботи до 
Німеччини, Ципіною Н. Л. –  мімікрія та порятунок дорослими –  спочатку 
офіцером СС, а потім родиною Зубкових.

Ті, хто залишався на окупованих територіях вимушені були йти на хи-
трість, знищувати документи та видавати себе за представників інших на-
родів. Гольдфельд Любов Самуїлівна для порятунку пішла на відчайдушний 
крок –  закопала у лісі документи –  паспорт та трудову книжку. Не дивлячись 
на жорстокі катування в комендатурі вона так і не зізналася, що єврейка. До 
того ж військовий безлад не дав змоги швидко встановити особу [4, с. 17].

Проаналізувавши, на основі свідчень очевидців стратегії виживання на 
Дніпропетровщині ми можемо стверджувати, що найбільш поширеними 
були: порятунок чужими людьми, евакуація, порятунок родичами, мімікрія, 
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виїзд на примусові роботи до Німеччини. До того ж аби врятуватися євреям 
необхідно було проявляти не аби яку спритність, винахідливість, сміливість. 
Зазвичай, порятунок одного разу не означав, що життя вже врятоване. Біль-
шість із них використовували не одну стратегію виживання. Варто наголо-
сити на тому, що вижити дитині, яка народилася у змішаних родинах деколи 
було легше, аніж тим хто мав обох батьків євреїв.

2.2. Спогади, як джерело до вивчення стратегій виживання
Усна історія, завжди приваблювала дослідників своєю детальністю, мож-

ливістю відкрити нові факти, тоді як звичайну людину –  відвертістю, емо-
ційністю, цікавими актами, що не завжди можна прочитати в підручниках чи 
наукових виданнях.

На основі неопублікованих свідчень людей, що пережили Голокост ми 
визначимо не тільки характерні стратегії виживання, а й індивідуальні риси 
особистості, що допомогли їм вижити у надскладних умовах німецької оку-
пації. За сприяння Благодійного фонду «Хесед-Хана» ми мали змогу поспіл-
куватися з трьома інтерв’ює́рами, що пережили Голокост, а також з донькою 
Гессінга Б., якому вдалося уникнути загибелі від рук нацистських катів не 
один раз.

Батько Майї Борисівни був родом із Тернопільщини [8]. Походив із бідної 
єврейської родини. Він проживав із мамою та старенькою бабусею. Саме ці 
верстви населення були найбільш вразливими, адже з покірністю приймали 
випробування, що випали на їх долю. В с. Товсте Тернопільської області нім-
ці увійшли вже у 1941 р. Першими заходами, що вони здійснили було фор-
мування місцевої поліції із антисоціальних українських елементів [5, с. 2]. 
Гессінг Борис у своїй автобіографії писав «Нас євреїв примушували носи-
ти пов’язки на лівій руці, шириною 10 см. і шестикінечною блакитною зір-
кою» [5, с. 2]. Спочатку німецькі каральні акції обмежувалися вивезенням 
старих євреїв у невідомому напрямку. З 1942 р. починаються масові розстрі-
ли представників єврейського етносу [5, с. 2]. Б. Гессінг потрапив до рук на-
цистів разом зі своєї матір’ю у серпні далекого 1943 р. До місця розстрілу їх 
вели 100 метрів. На кладовищі примусили роздягнутися та погнали до двох  

довгих ям. Через ями були перекинуті дошки на які заганяли людей, а потім 
розстрілювали [5, с. 3]. Хлопчик слухняно йшов за матір’ю, аж раптом вона 
розвернулася і наказала йому втікати [5, с. 3]. Майя Борисівна зі сльозами 
на очах згадує, що коли її батько наважився тікати карателі порпалися в ре-
чах вбитих [8]. Б. Гессінг втік через кукурудзяне поле до лісу, а звідти через 
один день повернувся до населеного пункту. Там, зустрівся зі своїм братом 
Суне, 1925 р. н. Та вдача відвернулася від хлопців. Вже через два дні вони 
опинилися в єврейському гетто у с. Свідово [5, с. 3]. У таборі тримали 200 
юнаків [5, с. 4]. «Одного разу, я побачив, що зі сторони Чорткова поверта-
ють підводи з німцями і поліцаями до нашого табору. Я крикнув «Німці!» 
і кинувся до калітки, там стояв черговий, я його відштовхнув і бігти в село. 
Потім, я почув вистріли. Там загинув мій брат» [5, с. 4]. Майя Борисівна, 
оповідаючи про втечу батька з табору, говорила, що почувши вистріли він 
попередив інших і втік. Далі він працював у наймах, та переховувався у ба-
бусі на горищі.

Втікши із гетто юнак опинився в с. Шершинівка. Тут він зустрів своїх 
тіток Ене Гессінг та Фріду Беренштейн. В цьому селі він доглядав за кіньми. 
Спав на горищі конюшні. Звичка рано прокидатися допомогла врятуватися 
і цього разу. Крикнувши, що йдуть німці Борис скочив на коня і втік. Цьо-
го разу німці вбили 70 євреїв [5, с. 4]. Після цього Б. Гессінг згадував, що 
працював у наймах за шматок хліба у с. Шиповці, там колов дрова, ходив 
за худобою. Ховався на горищі у баби Федори. Радянські війська увійшли 
в лютому 1944 р. З солдатами Борис вирушив на Захід звільняти територію 
Європи від «коричневої чуми». В армії здобув професію водія. Після війни 
приїхав на роботу до Кривого Рогу, де й залишився.

Борису Гессінгу вдалося вижити спочатку через вдалий збіг обставин, 
жага поліцаїв та солдат вермахту до наживи дозволили хлопчику втекти 
з місця розстрілу. Враховуючи на небезпеку, що на нього всюди чатувала, 
у підлітка виробилася звичка рано вставати, щоб заробити собі на шматок 
хліба та бути уважним, але халатність могла коштувати життя, як у випадку 
з табором у с. Свідово.
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Лія Ізраїлівна Бородовська, яка в роки Голокосту перебувала в евакуації 
спочатку в Краснодарському краї, а потім в м. Серхану, що в Середній Азії, 
розповідала нам про свого двоюрідного брата Бермана Лазаря Львовича, 
1929 р. н. Він разом зі своєю мамою, сестричкою та іншим працездатним 
населенням були направлені на будівництво автомагістралі Кривий Ріг –  Дні-
пропетровськ. Умови утримання в трудовому таборі були складними, адже 
окрім непосильної праці в’язні недоїдали. Тому, поширеною практикою було 
відправляти когось одного із родини на пошуки харчів. Лазар, як інші бранці 
ходив по навколишнім селам і просив їсти. Одного разу йому вдалося дійти 
до Ленінського рудника [13]. Там його нагодували і пообіцяли, що якщо він 
наважиться на втечу, на руднику його чекатимуть нові документи. Поштов-
хом до рішучого кроку став розстріл стареньких, які залишилися в колонії 
Інгулець. Це трапилося 11 червня 1942 р. Новини про знищення колонії 
швидко долетіли до табору. Зволікати більше не було змоги. Він дуже просив 
матір, відпустити з ним і його меншу сестру, мати розуміючи, що може очіку-
вати дівчину відмовилася. Скориставшись моментом Лазар Львович втік. На 
руднику для нього вже були підготовані документи на ім’я Кудрявцева Ми-
хайла Івановича. За мету він собі поставив добратися до своїх. Німці знаючи 
анатомічну особливість євреїв чоловічої статті постійно ловили хлопця [13]. 
Та доля була на його боці. Дібравшись до своїх Берман Л. розказав про свої 
поневіряння червоноармійцям. Відповідь була одна –  направити в штрафний 
батальйон на примусові роботи в шахти Донеччини [13].

Можна з упевненістю стверджувати, що вижити Берману Л. Л. допомогла 
незламна воля до життя, допомога не байдужих людей. До того ж хлопець 
мав непогані комунікаційні здібності, адже не кожен у роки війни наважи-
вався допомагати єврейському хлопчику.

Більш складним було життя дівчат, що намагалися вижити в роки ні-
мецької окупації. Бородовська Кіра Мойсеївна, 1926 р. н. також перебувала 
у робочому таборі на будівництві дороги із «залізного серця» України до об-
ласного центру. Пам’ятаючи, що на руднику КРЕС мешкають її тітки вона 
наважилася спробувати врятувати життя –  втекти до родичок. Та яким же 

було розчарування дівчини, коли дізналася, що обидві тітки були розстріляні 
німцями [13]. Перебуваючи у стані розгубленості, дівчина не знала, що роби-
ти. Саме в цей момент вулицями рухалася колона дівчат, яких відправляли на 
примусові роботи до Німеччини. Кіра пристала до них. Найбільше, Бородов-
ська К. боялася аби дівчата –  українки не видали її єврейське походження. 
Коли вони сідали писати листи додому, Кіра Мойсеївна також писала, але 
на відміну від товаришок по нещастю вдома її ніхто не чекав. Тож, дівчина 
постійно пропонувала віднести всі листи до почтового відділення, яке зна-
ходилося досить далеко від місця роботи, посилаючись на те, що вона добре 
бігає і звикла ходити [13].

Матвеєвій Світлані Олександрівні, вдалося вижити на війні завдяки ба-
бусі та сусідам, які старанно приховували, що вона народилася в родині єв-
рея та українки. Згадуючи про ті події, Матвеєва С. О. говорила, що у їхньої 
сусідки чоловік –  єврей пішов на фронт. Після нього залишилися хромові 
чоботи та шкіряна куртка. Поліцай провідавши про це зачастив до сусідки за 
речами, нащо вона сказала йому: «Ти до мене ходиш, а у Вальки діти жиди-
нята не чіпай їх». Так і провели всю війну Світлана Олександрівна зі своєю 
родиною у с. Трифанівка Херсонської області [14].

Кожен обрав ту стратегію виживання, яка була найбільш прийнятною для 
нього та вигідною в тій ситуації. Зокрема, Хазан Лідія Петрівна, росіянка за 
походження, яка народилася і виросла в Маріуполі, згадувала, що в їхньому 
дворі жило двадцять сімей. Із них –  дві російські та дві грецькі. Інші –  єврей-
ські. Німці, увійшли в Маріуполь у жовтні 1941 р. Одним із перших завдань 
окупаційної адміністрації було організувати «остаточне вирішення єврей-
ського питання». Більшість жителів, розуміли, що це смерть. Лідія Петрів-
на, через багато років задумується над тим, чому ж вони не втікали, а потім 
сама дає відповідь: «Я зрозуміла, куди втечеш? Одна дитина на руках, інша 
за руку. Харчів нема. Всюди німці» [15]. Багато єврейських родин, в силу 
релігійних віросповідань мали великі родини, де разом проживали декіль-
ка поколінь, та й діток було чимало. Тож по суті перед матерями, батька-
ми, бабусями поставало питання кого рятувати? Старших дітей, що зможуть  
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вистояти, немовлят або ж може себе? Навіть в сучасних умовах це не легке 
питання. Тож більшість із них воліли загинути всі разом, аніж картати себе 
все життя.

Лідія Петрівна товаришувала із сусідською дівчинкою Еллою. Мати її 
була гречанкою, а батько та бабуся –  євреї. Тож останні вирушили на пункт 
збору євреїв, а дівчинка з мамою залишилися вдома. Матері вдалося дістати 
документи для доньки на ім’я Окова Ольга [15]. Та фальшиві документи не 
гарантували стовідсоткової безпеки. Тому, дівчинка просиділа всю війну вдо-
ма. Подекуди для єврейського населення порятунок полягав не тільки в ак-
тивній допомозі, а й у пасивній –  мовчанні.

Проаналізувавши долі людей різних вікових, соціальних категорій можна 
говорити, що всім їм були притаманні воля до життя, уважність, хитрість, 
намагання знайти рішення навіть в найскладніших життєвих ситуаціях. До 
того ж, якщо чоловіки обирали активні форми порятунку такі як втеча, про-
тест, то для жінок, які не мали великої фізичної сили та витривалості, були 
характерними мімікрія, від’їзд в Німеччину на примусові роботи, евакуація, 
оформлення підробних документів. Аби залишитися в живих євреї мали 
бути постійно напоготові. Досить часто для порятунку доводилося застосо-
вувати декілька стратегій виживання, як от наприклад Б. Гессінгу, Л. Берма-
ну, К. Бородовській. Порятунок, залежав не тільки від самої людини, а від 
тих хто опинявся поряд в цей час.

Висновки
На основі аналізу історіографічного матеріалу можна стверджувати, що: 

радянська історіографія не приділяла належної уваги дослідженню історії 
Шоа на підконтрольних СРСР територіях; західна історіографія, послуго-
вуючись більш широким колом джерел починає дослідження трагедії єв-
реїв в роки Голокосту з кінця 1940-х рр. минулого століття; не дивлячись 
на широку джерельну базу та значний пласт наукових досліджень питання 
стратегії вживання євреїв в умовах війни залишається мало розробленою; 
українські дослідники активно почали розробляти тематику Геноциду після 
падіння СРСР; сучасна українська історіографія напрацювала значний пласт 

літератури присвяченої Шоа, проте поки що залишаються маловивчені сто-
рінки історії Голокосту, наприклад стратегії виживання представників єврей-
ського етносу.

Чинниками, які сприяли порятунку євреїв були: вік; володіння мовами 
(німецькою, польською, українською); наявність талантів; професійні на-
вики єврея, що могли задовольнити потреби Німеччини або ж конкретного 
військовослужбовця; наявність природних об’єктів, що могли слугувати схо-
ванкою. Негативним фактором стала неприязнь місцевого населення, релі-
гійна відособленість євреїв.

Отже, основними стратегіями виживання євреїв в масштабах України 
були: втеча з гетто або під час розстрілу; викуп; евакуація до східних регіо-
нів Радянського Союзу; мімікрія; переховування; виїзд на примусові роботи 
до Німеччини; збройні виступи в гетто. Перелік стратегій виживання не є 
вичерпним. В роботі наведені лише найпоширеніші можливості порятунку.

Найбільш поширеними стратегіями виживання на Дніпропетровщині 
були: порятунок чужими людьми, евакуація, порятунок родичами, мімікрія, 
виїзд на примусові роботи до Німеччини. До того ж для врятування євреям 
необхідно було проявляти не аби яку спритність, винахідливість, сміливість. 
Зазвичай, порятунок одного разу не означав, що життя вже врятоване. Біль-
шість із них використовували не одну стратегію виживання. Варто наголо-
сити на тому, що вижити дитині, яка народилася у змішаних родинах деколи 
було легше, аніж тим хто мав обох батьків євреїв

Проаналізувавши долі людей різних вікових, соціальних категорій можна 
говорити, що всім їм були притаманні воля до життя, уважність, хитрість, 
намагання знайти рішення навіть в найскладніших життєвих ситуаціях. 
До того ж якщо чоловіки обирали активні форми порятунку такі як втеча, 
протест, то для жінок, які не мали великої фізичної сили та витривалості 
були характерними мімікрія, від’їзд в Німеччину на примусові роботи, ева-
куація, оформлення підробних документів. Аби залишитися в живих євреї 
мали бути постійно напоготові. Досить часто для порятунку доводилося  
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застосовувати декілька стратегій виживання. Порятунок, залежав не тільки 
від самої людини, а від тих хто опинявся поряд в цей час.
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Протченко Анастасія

ЄВРЕЇ КРИВОРІЖЖЯ: МОЖЛИВОСТІ ПОРЯТУНКУ 
В РОКИ ГОЛОКОСТУ

Вступ
Актуальність теми. Сьогодні вивчення теми Голокосту, що була закрита 

для досліджень у радянському суспільстві, є однією з пріоритетних, оскіль-
ки сприяє усуненню «білих плям» в історії Другої світової війни, україн-
сько-польсько-єврейських взаємин у роки нацистської окупації Східної 
Європи, а також формує справедливе бачення ставлення до єврейського пи-
тання німецького і радянського урядів. Історію Голокосту вивчають і пам’я-
тають тому, що це найбільша світова трагедія, у ході якої було знищено ве-
личезну кількість цивільного іудейського населення Європи, яка показала 
неспроможність міжнародного співтовариства зберегти мир і захистити лю-
дей, приречених на несправедливу смерть.

Тим не менш, будь-які вкрай важкі і безвихідні обставини, а Голокост був 
саме таким для євреїв, мають можливості їх подолання. На жаль, не до всіх, 
а лише для невеликої кількості потенційних жертв, але порятунок приходив. 
Це був той промінчик надії, спрямований в перспективу збереження еврей-
ського народу з його культурною самобутністю. У цьому полягала значи-
мість виживання для окремого іудея [14].

У даному дослідженні аналізуються способи виживання в роки Голо-
косту євреїв Криворіжжя. Регіональна географія дослідження обумовлена 
тим, що ми спираємося на безпосередні спогади мешканців міста Кривий Ріг 
та Сталіндорфського єврейського національного району, які вижили у роки 
війни [9].

З вище зазначеного формулюється мета роботи: розглянути і дати ха-
рактеристику способів виживання (порятунку) євреїв у роки нацистського 
окупаційного режиму на Криворіжжі.

Для досягнення мети ми ставимо такі завдання:

1. Проаналізувати свідчення про конкретні ситуативні обставини, що 
дозволили вижити приреченим на смерть євреям на окупованій нацистами 
території;

2. Систематизувати способи виживання іудеїв Криворіжжя в роки 
Голокосту.

Таким чином, об’єктом дослідження є Голокост; предметом –  способи 
виживання (порятунку) євреїв-мешканців Криворіжжя в роки нацистської 
окупації.

Ступінь розробленості проблеми та наукова новизна. Про Голокост 
в Україні написано досить багато. Якщо говорити безпосередньо про єврей-
ську трагедію на Криворіжжі, це, більшою мірою, матеріали, що відносять-
ся до краєзнавчих (В. Лін), публіцистичних (А. Мельник) і журналістських 
(А. Азаркин, В. Бухтіяров). Академічних наукових досліджень у цьому на-
прямку зроблено мало. Виняток становить фрагментарне використання 
регіонального історичного фактажу в збірниках документів д-ра А. Кру-
глова, в роботах по вивченню окупаційного режиму на Криворіжжі проф. 
В. Стецкевича. З організацій, що займаються даною проблематикою, можна 
назвати Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», Музей «Пам’ять 
єврейського народу та Голокост в Україні», Криворізький музей культури єв-
рейського народу та історії Голокосту «Музей Михайла Мармера», Вашинг-
тонський музей Голокосту. Проте їх інтерес поширюється в напрямку збору 
свідчень очевидців єврейської трагедії, як факту злочинності нацистського 
окупаційного режиму. Системного аналізу способів (можливостей) виживан-
ня (порятунку) євреїв від неминучої смерті в роки Голокосту в Україні, а тим 
більше на Криворіжжі, проведено не було.

В основу роботи покладені спогади євреїв-криворіжців, які вижили 
у роки нацистської окупації, представлені у книзі «Невідоме Криворіжжя: 
сторінки єврейської історії» (М. Мармер, С. Піддубна).

Практичне значення даного дослідження базується на простоті і до-
ступності викладу історичних фактів краєзнавчого значення, що можна 
успішно використовувати в криворізьких навчальних закладах при вивченні 
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історії рідного краю, уроках історії Другої світової війни, в позакласній ро-
боті педагогів зі школярами та студентами.

Методи дослідження. Методологічна основа дослідження базується на 
таких методологічних принципах як: системність та об’єктивність, які доз-
воляють логічно підійти до вивчення суспільних процесів, подій і фактів.

Робота представлена у вигляді аналітичного дослідження, в основу якого 
закладено опитування свідків, євреїв-криворожців, які вижили в роки Голо-
косту, та опис спогадів очевидців подій окупаційного нацистського режиму. 
Спогади зібрані в книзі «Невідоме Криворіжжя: сторінки єврейської історії» 
(М. Мармер, С. Піддубна), де окремий розділ регіонального історіописання 
присвячений Шоа.

У ході виконання дослідження, широко використовувалися такі загально-
наукові методи як: проблемно-тематичний аналіз та синтез, класифікація, ти-
пологізація, узагальнення, порівняльний аналіз; були використані і міждис-
циплінарні методи соціальної психології та кількісно-статистичний метод.

Структура роботи. Наукова робота складається зі вступу, двох розділів, 
шести підрозділів, висновків та списку використаних джерел та літератури.

Розділ 1. Приклади виживання євреїв-криворіжців в роки 
Голокосту

1.1. Порятунок єврейських дівчаток родиною Вікторових
«Якось повз будинку проходили дві єврейські дівчинки та попросили 

у Любові Яківни їжі. Добра жінка завела дітей у хату, нагодувала, напоїла 
і залишила до приходу чоловіка.

Вночі відбулась «сімейна нарада» –  що робити з прийдешніми дівчатка-
ми? До слова, Любов Яківна вже все вирішила сама, проте чекала підтримки 
чоловіка. «Ну, що ж, там де п’ятеро дітей, ще двоє непомітно. Харчів у нас 
вистачає. Нагодуємо усіх. Двері завжди тримайте зачиненими на внутрішній 
засув. У випадку небезпеки я сховаю дівчат у штольні». На щастя, ніхто із 
сусідів не виказав сім’ю Вікторових, і всі благополучно пережили окупацію.

Тетяна Іванівна народилась вже після війни, і нічого не знала про життя 
родини у роки окупації. Тільки завжди пам’ятала, що мати неперестаючи 
повторювала старшим дітям: «Тримайте язик за зубами». Зустріч у перукар-
ні змінила її уявлення про своїх, таких мирних та коханих батьків, сестер та 
братів.

– Мамо, а Вам було страшно? –  спитала Тетяна Іванівна.
– Не знаю. Напевно, ні. Ми не думали про це.
– А чому Ви мені нічого не розповідали?
– Права рука дає, а ліва не повинна знати про це, –  незрозуміло відповіла 

Любов Яківна» [16].
Таким чином, історія про дівчаток є доказом того, що у порятунку євреїв 

частіше всього приймали участь місцеві жителі (родина Вікторових, яка при-
хистила втікачок; сусіди). Також, не менш важливим, був і елемент везіння, 
оскільки єврейські діти могли звернутися до людей, які б могли видати їх 
окупантам. Тобто можна окреслити дві можливості порятунку для єврей-
ських дівчаток: допомога людей та щасливий випадок.

1.2. Леонід (Льома) Наумович Нейман
«Льома Нейман народився у 1927 р. в селі Кам’янка Сталінодорфського 

єврейського національного району. До війни він вчився у єврейській школі, 
де навчання відбувалося на ідіш. Рідні в родині також спілкувались виключ-
но на ідіш.

У родинах між собою євреї більш всього спілкувались на ідиш. Це стало 
причиною того, що будучи підлітком, Льома погано розмовляв російською 
мовою. У 1941 р. почалась війна. Восени німецькі війська підійшли до 
Дніпра.

…Незабаром почались знущання над євреями: образи, побої, принижен-
ня. Потім їх усіх переселили на одну вулицю, де й був дім Нухема.

Всіх євреїв почали ганяти на будівництво дороги Дніпропетровськ –  Кри-
вий Ріг.

…У прилеглих до траси селах нацисти побудували бараки гето, куди зга-
няли рабочих-євреїв. Певний час Льома з Рівою жили в бараку в Авдотівці. 
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Потім німці туди пригнали всю родину. Додому їх не відпускали. Серед 
в’язнів розповсюдились чутки про розстріли в Ізлучистом. Да і в Авдотіївку 
почали навідуватись есесівці, –  їх впізнавали по чорній формі.

В один із днів в’язнів гето вивели на дорогу і погнали, в прямому сенсі 
слова «погнали», у напрямку Дніпропетровська, до Софіївки. У кущах зна-
ходились німецькі солдати і поліцаї, які розстрілювали тих людей, що нама-
галися втекти. Загинуло дуже багато народу, поранених добивали пізніше.

Родині Льоми «пощастило»: до Софіївки, де їх на декілька днів розмісти-
ли в занедбаній церкві, дійшла вся сім’я. Потім приречених повели в Люби-
мівку. Там знаходився тимчасовий табір знищення євреїв Сталінодорфського 
єврейського національного району. У Любимівці творилося справжнє пекло. 
В’язнів не годували, били, розстрілювали по будь-якому приводу та без ньо-
го. Доля людей була вирішена наперед.

Льома втік з табору в січні чи лютому 1943 р. Достеменно він не пам’я-
тає, –  люди в ув’язненні знаходились майже у безпам’ятстві та не орієнтува-
лись у часі. Був туман, в’язнів вивели на роботу з «проштовхування» буксу-
ючи німецькі машини. Дорогу оповив густий туман –  нічого не було видно 
за два кроки. Один старий єврей з Кам’янки тихо сказав: «Льома! Спробуй 
втекти!». Дід знаходився поряд та чув ці слова, проте промовчав. І Льома, 
зрозумівши мовчання діда як дозвіл, зник у тумані. На щастя німці, що охо-
роняли в’язнів, не помітили зникнення підлітка.

У своїх скитаннях Льома йшов не на схід –  у бік фронту, а на південний-за-
хід. Йому здавалось, що там буде легше врятуватись. Самотній радянський 
єврейський хлопчик, погано розмовляючий російською, йшов у невідомість 
більше року. На його долю припали тяжкі випробовування: зимою він замер-
зав у копиці сіна, холодною весною спав у лісі, постійно майже помирав від 
голоду, ховався в ямах, льохах, зруйнованих будівлях, рятувався втечами від 
стріляючих у слід поліцаїв, і дивився на небо, на птахів, відлітаючих на схід, 
з тугою думав: «Чому я не птаха? Зараз би полетів з ними до наших!»

У березні 1944 р. Льома дістався до села Ново-Іванівка Першотравневого 
району Одеської області. На околиці було багато покинутих хат, та можна 

було знайти їжу. Тут хлопець переховувався декілька місяців до приходу ра-
дянських військ [16].

Історія Леоніда Наумовича Неймана виглядає неймовірною, оскільки 
там, де не було шансів вижити, ситуація несподівано змінювалася у бік поря-
тунку. Наприклад, на шляху до Софіївки карателі розстріляли багато в’язнів 
гето, а родина Нейманів змогла дістатись до місця неушкодженою. У Лю-
бимівці, де життя було нестерпно тяжким, ї люди помирали від виснажен-
ня, –  Льома вижив –  це було щасливою випадковістю. Також рятувальним 
виявився густий туман, що сховав парубка в день втечі з примусових робіт. 
І далі, виживаючи на окупованій території, хлопчика супроводжувала вдача: 
траплялись покинуті хати, сараї, льохи, в яких можна було не тільки сховати-
ся від небезпеки, а й перечекати холод та несприятливу погоду. Удачею було 
й те, що Льома успішно втікав від поліцаїв, які його переслідували.

Поряд з вищеперерахованим потрібно відмітити і той факт, що підлітку, 
який розмовляв в основному на ідіш, допомогали придбані навики самостій-
ного виживання в найтяжких умовах: вміння знайти тепле місце, їжу, одяг 
та взуття.

Не менш важливим фактором для порятунку була й підтримка людей (єв-
рей похилого віку, який підштовхнув хлопчика до втечі; мешканці окупова-
них територій, які ділились їжею та одягом).

Таким чином, у порятунку Льоми Неймана можна прослідкувати три 
складові характеристики: вдача та щасливий випадок, допомога зі сторони 
оточуючих та вміння пристосуватись до життєвих обставин.

1.3. Спогади Раїси Карпенко
«Зимою в село Широке привезли євреїв Сталіндорфського єврейського 

національного району, –  трохи більше ніж двісті чоловік, жінок, чоловіків, 
підлітків. Серед них було два брати Яська та Йоська, та їх сестра-красуня 
з розкішною косою до колін. Її імені Раїса Костянтинівна не пам’ятає. Стар-
шим був Йоська.

Усіх євреїв розмістили в колгоспній стайні, де вони ночували, облашто-
вуючись в соломі на підлозі. Стайню посилено охороняли німецькі солдати 
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та поліцаї з місцевих. До речі, поліцаї дуже часто попереджали односельців 
про майбутні каральні акції. Це багатьом врятувало життя.

Євреїв кожен день ганяли на будівництво моста через балку. Працюва-
ти їм доводилось у дуже важких умовах, –  напівголодні та напівроздягнені 
люди копали, довбали замерзлий грунт, ворушили непід’ємні кам’яні брили, 
надривалися на холоді, страждали від пронизливого вітру. Якщо хтось з них 
знесилений падав, того жорстоко били німці-охоронці. Били, до поки людина 
«не заливалася кров’ю» та не втрачала свідомість. Її відтягували в яму та 
кидали помирати.

Якось поліцай з прізвищем Книга попередив євреїв, що незабаром їх ку-
дись вивезуть. Для в’язнів вже був зрозумілий зміст майбутньої події, тому 
багато з них намагалися втекти. Була щасливою і втеча Йоськи та Яськи. 
Декілька днів вони ховались де доведеться, допоки Йоська не відморозив 
ступні, –  замість взуття на його ногах буди намотані онучі. За допомогою 
юнаки звернулись до Карпенка. Батьки малої Раї не відмовили втікачам, дали 
їм теплий одяг, їжу, воду та сховали на горищі свого будинку. Раїса Костян-
тинівна, до цих пір пам’ятає, як вона разом з мамою відтирала відморожені 
ноги Йоськи.

Через декілька днів, коли Йосьці стало легше, він хтозна-чого відправився 
до села. Там його схопили поліцаї. Батьки Раї намагались переконати їх, що 
Йоська доброзичливий та безпечний юнак, що його треба відпустити. Однак 
поліцаї не погодилися. Так Йоська знову опинився серед в’язнів у стайні. 
Скоро усіх євреїв вигнали на вулицю, та в оточенні німців з собаками та полі-
цаями, погнали у бік Південного кар’єру. Раїса Костянтинівна пізніше чула, 
що їх розстріляли біля шурфу якоїсь шахти. Йоську разом з сестрою також…

А Яська залишився живим. Після війни він оселився в Житомирі. Декіль-
ка разів приїжджав до Широкого з тим, щоб віддячити своїх рятівників.

Якось окупаційним літом Рая з мамою відправились у колонію Інгулець 
до родички. Стояла неймовірна спека, тому вийшовши з дому рано-вранці, 
і вже до обіду були на місці. Сиділи за столом у хаті, розмовляли. Несподі-
вано почули гомін з вулиці. Визирнули у вікно і побачили страшну картину. 

Посеред вулиці зупинилася крита вантажівка. В кузов німці заштовхували 
трьох чоловіків-євреїв, один із яких був поранений та не тримався на ногах, 
і один –  у дуже похилому віці. Вони не чинили опір, одначе, солдати грубо 
їх штовхали та били. Невідомо звідки з’явилась єврейська жінка з дитиною 
на руках. Окупанти вихопили в неї малюка та відкинули вбік. Жінку також 
загнали в машину та закрили за нею двері. Проте вона так запекло рвалася до 
дитини, що двері відчинились і жінка випала на дорогу. Німецькі солдати ки-
нулись до неї, зв’язали їй руки, та почали бити нещасну. Було видно, що муки 
єврейки приносять їм задоволення. Щоб було «ще веселіше», німці прив’я-
зали до дівки пусті скляні пляшки, а її саму причепили за ноги мотузками до 
кузова машини. …Автівка поїхала, супроводжена дзвоном розбитих пляшок 
та криками мучениці. Раїса Констянтинівна не пам’ятає, куди поділась дити-
на нещасної жінки. Скоріш за все, в метушні її хтось забрав і сховав.

Після того що трапилося, вони з мамою вирішили не затримуватись у ко-
лонії, вважаючи, що це занадто небезпечно, та відправились назад. Їх шлях 
пролягав повз прирічкових ярів і балок. Йшли криючись, боячись зустрітись 
з німцями чи поліцаями. Раптом, трохи осторонь, побачили німецьких сол-
дат, які щось робили біля свіжовикопаної ями. Подорожні зачаїли дихання. 
Край ями стояли маленькі діти –  близько тридцяти чоловік, кожній дитині 
німці мазали обличчя якоюсь білою рідиною, після чого малюки «ціпеніли», 
а кати зіштовхували їх вниз. Страх погнав Раю з мамою геть з того місця. 
Проте через декілька днів дівчинка повернулась до місця страти. Яма була 
засипана землею. Земля ворушилась… [16].

Таким чином, в даній історії знову прослідковується участь місцевого на-
селення у порятунку євреїв. Ясці пощастило вижити завдяки допомозі жите-
лів Широкого (поліцаї із місцевих, родина Раїси Карпенко).

У випадку з дитиною нещасної жінки із колонії Інгулець також задіяні 
місцеві українці, які залишилися невідомими.

Тобто, ми маємо приклад порятунку єврейського підлітка місцевим 
населенням.
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1.4. Циля Шиф (Криворукова)
«На третій день почались каральні акції. В правобережній частині Запо-

ріжжя гітлерівці провели облаву на чоловіків, яких закрили в будівлі колиш-
ньої школи. До числа нещасних потрапив і Юхим Шиф. Вночі чоловіків ви-
гнали на вулицю, звелівши вишикуватися в колону і погнали невідомо куди. 
З тих пір про батька Циля нічого не чула.

У середині вересня 1941 року нацисти стали забирати єврейські родини, 
що складаються в основному з жінок, дітей і старих. Фейга Шиф не стала 
чекати, коли прийдуть і за її сім’єю, зібрала необхідні речі, взяла Цилю й 
Олю за руки, і кинулася за допомогою до сусідки Марії Паульс. Марія за 
національностю була німкенею, тому жевріла Надія, гітлерівці не підуть до 
неї шукати втікачів. Сусідка сховала Фейгу з дітьми на горищі будинку. На 
горищі було запорошене, а вночі ще й холодно. Так минуло два тижні. Навіть 
у німкені Марії залишатися довше було небезпечно.

Однієї жовтневої ночі Шифи, крадькома, вирушили на вулицю Рокоші. 
Там жила велика родина брата Фейги –  Яші. Втікачі не знали, що Яшу кілька 
днів тому розстріляли.

Коли підійшли до будинку Яші, то почули страшний крик і плач –  це по-
ліцаї забирали дружину Яші –  Розу та їх п’ятьох дітей. Фейга з дівчатками 
зупинились біля сусіднього будинку в горісному роздумі –  йти більше було 
нікуди. На їх щастя, у двір вийшла господарка Дуня Орлова. Побачивши бід-
ну жінку з дітьми, вона покликала їх йти за собою і швидко побігла до бу-
динку дідуся Цили та Олі. Будинок стояв порожній, тому що господарі вже 
були розстріляні…

Дуня вштовхнула втікачів у темний коридор і швидко зачинила вхідні 
двері на навісний замок. Циля сіла на підлогу, Фейга, тримаючи Олю на ру-
ках, прилаштувалася поруч. Було темно і холодно. Тиша в хаті стояла така, 
що Цилі здавалося, ніби звук биття її серця можна почути у найвіддаленішо-
му кутку кімнати. А з вулиці всю ніч лунав брязкіт зброєю і страшні крики 
нещасних єврейських дітей і жінок.

Рано-вранці Дуня прийшла за нещасними, і вивела їх глибокою балкою 
в приміське селище. Тут жила українка тітка Оля, що до війни привозила 
Шифам молоко. Оля переодягла втікачок у селянський одяг, нагодувала, дала 
продуктів з собою, і направила в село Жмиринка до знайомого колгоспника 
Антона Місюри. Антон з розумінням прийняв єврейську сім’ю і ховав до тих 
пір, поки це було можливо.

Але небезпека йшла слідом за нещасними, тому Антон, переправив Фей-
гу з дітьми в село Михайлівка.

В селі німці з’являлися наїздами, і вся влада перебувала в руках поліцаїв, 
котрі не завжди несли службу ревно. Це дозволило Фейзі кочувати з одного 
сільського будинку в інший досить тривалий час. Своє перебування в селян-
ських сім’ях Фейга відпрацьовувала –  в’язала вовняні хустки. Поки в’яже 
хустку –  дев’ять-десять днів, –  живе з дочками в хаті, закінчила в’язати –  пе-
ребирається в іншу. Господиня однієї з селянських родин витребувала в сіль-
раді для Фейги довідку на ім’я Ольги Антонівни Рванцової. Це дуже втішило 
втікачок. Фейга довго вчила Олю, щоб та розповідала всім, що її маму звати 
Оля, тата –  Іван, а сестру Марія.

В Михайлівці було багато біженців, у тому числі із Запоріжжя. Хтось із 
них впізнав сім’ю Шифів і доніс поліцаям. Фейгу з дітьми заарештували і під 
конвоєм повели в Томаківське гестапо…

…В гестапо Фейгу і Цилю посадили на лаву в порожній кімнаті, а шес-
тирічну Олю забрали на допит, який проводили українські дівчата-поліцаї. 
Вони розмовляли з дівчинкою доброзичливо, гладили її по голові, садили на 
коліна, пригощали цукерками і розпитували про сім’ю. Оля, мабуть, добре 
засвоїла уроки мами і розповідала, що маму звати Оля, тата –  Іван, сестрич-
ку –  Марія. Однак після допиту Фейгу з дівчатками відпустили, сказавши: 
«Ідіть. Ви вільні. Дівчинка все підтвердила». Знову казкове везіння, тому що 
в той день у Томаківці розстріляли майже двісті євреїв. Шифи чули постріли 
і крики жертв…

Повернувшись в Михайлівку, Фейга випадково зустріла Зіну Білоусову –  
знайому по Запоріжжю. Зіна сказала, що Фейгу з дітьми розшукують поліцаї. 
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Увечері, коли стемніло, Зіна знайшла втікачок і передала Фейзі свій паспорт. 
Жінки були одного віку, це дозволило незграбно підробити документ. Фото-
графію Зіни акуратно відірвали і на її місце приклеїли фотографію Фейги, 
яка тепер стала українкою Зінаїдою Іларіонівною Білоусовою.

Що б хоч якось захистити себе і дівчаток від небезпеки, Фейга в Томаків-
ці прилаштувала Цилю в няньки до однієї жінки, у якої була маленька ди-
тина. Дванадцятирічну дівчинку добра господиня представляла всім своєю 
племінницею, яка приїхала з сусіднього села.

Фейга з Олею ховаючись від німців і поліцаїв, продовжували переходи-
ти з села до села. Якось вони потрапили в облаву. Всіх нещасних поліцаї 
вишикували в колону і повели на розстріл. Втративши всяку надію на поря-
тунок, люди йшли притихлими і збезлюділими сільськими вулицями. Доро-
га огинала крайню хату, і довелося йти повз відкритого і досить глибокого 
льоху. Несподівано для себе Фейга схопила Олю за руку і впала разом з доч-
кою у відкритий провал, скотившись по крутих сходах у темряву. На щастя 
конвоїри не помітили зникнення втікачок. А Фейга і Оля, задихаючись від 
запаху гнилої картоплі і відганяючи надокучливих щурів, просиділи в погре-
бі день і ніч. Рано-вранці наступного дня, криючись, вибралися на вулицю 
і поспіхом покинули село. Який же був жах, коли за селом вони натрапили 
на свіже присипану землею могилу! Земля ворушилася! А з ями лунали сто-
гони, помираючих у муках, недобитих жертв!

Був морозний вечір грудня 1941 р., коли Фейга з дочкою опинилися в селі 
Городище на околиці міста Марганець. Обидві остаточно знесилили від го-
лоду і холоду. Постукали у вікно однієї з хат. На поріг вийшла літня жінка –  
Марія Грищенко, і впустила нещасних у будинок.

Фейга та Ольга так і залишились в Марганці до кінця окупації. За підро-
бленим паспортом Фейзі вдалося влаштуватися на роботу в колгосп» [16].

Історія порятунку родини Цилі Шиф (Криворукової) універсальна у кон-
тексті інших історій порятунку в роки Голокосту, оскільки Фейзі, Цилі та 
Ользі також, як і іншим приреченим гітлерівським режимом на смерть, дове-

лось пережити величезні фізичні і моральні труднощі, пов’язані з постійною 
небезпекою бути безжалісно знищеними.

Однак, вона унікальна: на шляху втікачок траплялись зрадники, бажаючі 
загибелі нещасним, але більше було відважних людей, готових допомогти 
єврейкам: сусідка Марія Паульс (ховала на горищі свого дому); Дуня Ор-
лова (переправила в безпечне місце); молочниця тітка Ольга (дала теплий 
одяг, їжу та переправила до знайомого у село Жмиринка); колгоспник Антон 
Місюра (ховав до тих пір, поки це було можливим, потім переправив жити 
в село Михайлівка); мешканці села Михайлівка (Фейга з дітьми переїжджала 
з хати до хати, а господиня одного з них зробила рятувальний документ для 
єврейської жінки); знайома Фейги Зіна Білоусова (віддала свій паспорт); жін-
ка в селі Томаківка (прийняла Цилю в дім нянькою, назвавши племінницею); 
Марія Грищенко (ховала приречених на смерть до кінця окупації). Також 
були унікальними й випадкові удачі. Наприклад, коли Фейгу з дівчатами вели 
на розстріл разом з іншими євреями, на розі вулиці вона впала, потягнувши 
за собою доньок, у відкритий люк глибокого льоху. Таким чином, випадко-
вий на шляху льох, мовчання інших жертв, не викривши жінку з дітьми, са-
мовпевнена неуважність конвоїрів, врятували втікачок від неминучої смерті 
й цього разу. Також чудом, чи особливим везінням було й те, що запорізькі 
поліцаї не змогли знайти абсолютно беззахисну, не пристосовану до таких 
випробувань, нещасну єврейку.

Проте не буде зайвим сказати, що Фейга з часом починала пристосовува-
тися до стану біженки. Це красномовно показує наступний факт: отримавши 
довідку на ім’я Ольги Антонівни Рванцовой, жінка вчила молодшу доньку 
називати батьків іншими іменами. Це також врятувало їх від смерті: під час 
допиту в гестапо шестирічна донька стверджувала, що її матір звуть Ольгою, 
тата –  Іваном, сестру Марією. Також дуже вдалим було вміння Фейги займа-
тись рукоділлям. Ці вміння приваблювали меркантильний інтерес сільских 
жителів до єврейської жінки. Бажаючи отримати гарну хустку, вони були 
згодні переховувати та годувати єврейку з дітьми.
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Таким чином, у порятунку родини Шиф ми простежуємо три складові: 
щасливий випадок, везіння; в меншій мірі –  підготовленість до небезпеки; 
та, в більшій мірі, допомога оточуючих.

1.5.Таня Рєзник
8 серпня 1941 р. почалась масова евакуація у Кривому Розі. Таня, закло-

потана роботою, запізнилася до відправки робітників «Криворіжсталі» до 
Нижнього Тагілу. І чоловік швиденько прилаштував її з донькою до від’їжд-
жаючої групи працівників міліції. На вокзалі Долгінцево жінок та дітей по-
грузили до відкритих «телячих» вагонів.

В дорозі вагітна Тетяна познайомилась та здружилася з Надією Іванівною 
Дедюрою, яка теж очікувала на другу дитину. Нарешті потяг довіз біглянок 
до станиці Ново-Леушковська Краснодарського краю. У Тані почалися по-
логи, і жінки вимушені були залишитись в станиці. Так, 29 вересня 1941 р. 
в Тетяни з’явилась ще одна донька. А незабаром і в Надії народився син.

В Ново-Леушківській станиці жінки прожили до серпня 1942 р. На цей 
час фронт наблизився, тому необхідно було евакуюватися далі. Під час важ-
кої дороги, не витримав жорстких умов, помер малюк Надії. До могили хлоп-
чика Тетяна поклала свої документи, в яких була вказана її національність –  
єврейка. Лишила собі лише спілковий квиток.

Остаточно змучені дівчата дібрались до хутору Супонин Чернігівсько-
го району Краснодарського краю. Оселилися в лісничого дядька Дмитра 
у бараку.

В кімнаті з Тетяною та Надією жили ще дві сестрички також біглянки 
з України. Лісничий часто приносив листівки від партизан, та запрошував 
Тетяну прочитати та розповісти новини іншим. Якось одна з сестер –  Марія, 
розповіла лісничому, що Таня –  єврейка. Після цього читання листівок при-
пинилося. В лісництво часто навідувалися поліцаї, але старостою на хуторі 
була людина, пов’язана з партизанами. Він теж дізнався, що серед евакуйова-
них є єврейка, тому попереджав дядька Дмитра про небажані візити гостей.

Нарешті стало чутно наближення фронту зі сходу. Поліцаї вирішили 
позбавитись від евакуйованих та вивезли усіх з лісництва. Знов шукали  

комуністів, та жидів. Марія підштовхнула Таню, примовляючи: «Таню, 
чуєш?». Перевозили жінок до станиці Каневська, тричі. Тетяна та Надія до-
мовились називатись двоюрідними сестрами. Жінок підселили до станичної 
сім’ї. Надія займалася дітьми, а Таня їздила на роботу на цілий тиждень за 
вісімнадцять кілометрів в степ. Жінки робили так для того, щоб Тетяну рід-
ше бачили поліцаї та німці.

2 лютого 1943 р. радянські війська визволили станицю Чернигівську від 
німців. Жінки збиралися від’їжджати додому. Лише тоді вони довідалися, що 
Таня була першою в списку людей на розстріл в найближчий час. Але, по-
дружки вижили і під кінець війни разом повернулися до рідного міста [16].

Історія Тетяни Резник свідчить про те, що в період її виживання в оку-
пації, поряд із зрадою з боку тих людей, котрим довіряла єврейська жінка, 
завжди були й рятувальники: українська подруга Надія Іванівна Дедюра, ліс-
ничий Мітя, староста, якій попереджав про поліцейські акції.

Також не можна виключати й елементарне везіння, що супроводжувало 
жінку, коли смерть, здавалось, неминуча (в останній момент встигла заскочи-
ти у евакуаційний потяг; вчасно визволили радянські війська, інакше була б 
розстріляна).

Не менш важливим фактором були й особиста відповідальність і передба-
чливість: закопала документи, назвалась двоюрідною сестрою Надії –  укра-
їнської жінки.

Таким чином, ми виділяємо три основних способи порятунку Тетяни 
Львівни Резнік: щасливий випадок, допомога оточуючих та особиста відпо-
відальність за збереження свого життя.

1.6. Історія хлопчика Льоні
На початку сорок другого року родині Веропотвелянів прикрипіли до 

проживання німецького офіцера –  оберштурманфюрера Отто Ляйнера та 
його унтерофіцера, які зайняли одну з найближчих кімнат половини дому 
Априлових. Отто був добре освіченою людиною, австрієць з Зальцбургу.

Якось восени Петро йшов по вулиці Жовтневій, та побачив однокласни-
ка Льоню. Він був євреєм, і це було небезпекою того часу. Петро здивовано  



163162

звернувся до хлопчини: «Що трапилось?» Льоня засмучено відповів, що 
коли повернувся додому після прогулянки, дома нікого не було. Незабаром 
прибігла сусідка та наказала ховатися, тому що всю родину забрали німці та 
поліцаї. Петро пожалів хлопчину та відвів до свого дому. …Льоня залишився 
у Веропотвелянів, німецький офіцер не звертав жодної уваги на нього. Ми-
нуло чотири дні.

Несподівано вночі прийшли поліцаї, сусідка Тамара Ковтун донесла до 
комендатури, що «жидівські вірмени» ховають «жидівську дитину». Мати 
Петра запхнула маленького гостя до шафи. Але це укриття було зовсім 
ненадійним.

Вірменську родину спас Отто Ляйнер, який був вдома. Він грубо прогнав 
поліцаїв, стверджуючи, що окрім нього в будинку нікого нема.

Вранці німець попросив Вероніку Петрівну швиденько зібрати хлопчика 
до від’їзду: «Я зараз їду. Ніхто крім мене не зможе допомогти вам». Жінка 
зібрала речі, трошки продуктів та відправила Льоню з німецьким офіцером 
рятуватись. Веропотвеляни дуже сумнівались, що добрий окупант допоможе 
нещасній дитині.

Йшли роки… Нарешті Кривий Ріг визволили від гитлеровців. До міста 
поверталися з фронту та евакуацій. Раптом до Веропотвелянів прийшов 
молодий солдат: маленький, акуратний, веселий. Льоня! Здивована родина 
дуже раділа живому та гарному хлопчикові. Він розповів, що є сином полку, 
з яким рушить на захід. Розповів також про свій порятунок.

Отто Ляйнер довіз його до міста Мерефа Харківської області. Він показав 
напрямок до радянської армії, й наказав перейти лінію фронту. Таким чином 
й розлучилися німецький офіцер та єврейський хлопчик.

Льоня перебрався на радянську сторону, де його-сироту, прийняли вій-
ськові. Підліток з армійцями дійшов до Берлину й повернувся до Кривого 
Рогу у 1947 р. [16].

Історія єврейського хлопчика ще раз зображує тяжку долю його народу.
По-перше, щаслива випадковість не обійшла Льоню стороною: завдяки 

тому, що його не було вдома, коли поліцаї забрали всю родину, він залишився  

живим. Наступною вдачею була зустріч з Петром Веропотвеляном, який від-
вів нещасного хлопчину до свого дому.

І ми знову переконуємося, що більшість врятованих життів у роки Голо-
косту зобов’язані зустрічам з відважними людьми, які зустрічались не тільки 
серед співвітчизників, але, як виявилось, й серед окупантів –німецький офі-
цер Отто Ляйнер.

Власна жага до життя, обережність та уважність дозволили хлопчику ді-
статися одному до своїх, пройти всю війну та вижити.

У цій історії ми можемо виділити три способи порятунку: допомога ото-
чуючих людей (родина Веропотвелянов, Отто Ляйнер, радянські військові), 
щасливий випадок (Льоня був відсутнім вдома, коли поліцаї забирали його 
батьків та сестру; зустріч з Петром), та власне самозбереження в критичних 
ситуаціях.

Розділ 2. Практичний аналіз способів виживання євреїв 
Криворіжжя в роки Голокосту

Метою даного дослідження є спроба розглянути і проаналізувати, як, при 
прагненні нацистського режиму до тотального знищення іудеїв, останнім 
вдавалося рятуватися.

Відомо, що євреї мали незначний шанс вижити, наприклад, опинившись 
в партизанських загонах, або, навіть, в гето, де юденрати, співпрацюючи 
з окупантами, вважали головним завданням для себе максимальне збережен-
ня життя одноплемінників. Також одне з пріоритетних місць у порятунку 
євреїв займають Праведники народів світу різних національностей, у тому 
числі і німці. Однак офіційно визнане праведництво не охоплює всіх рятів-
ників, оскільки про багатьох не збереглося жодних відомостей. Тим не менш, 
тисячі єврейських дітей рятувалися в чужих сім’ях, за сприяння священно-
служителів, адміністративних осіб, що допомагали змінювати дітям націо-
нальність, імена, прізвища, оформляючи фіктивні документи [14].

В дослідженні ми проаналізували кілька яскравих історій порятунку єв-
реїв. Причому персонажі навмисне не були поділені за віковою, гендерною 
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та соціальною ознакою. Така уніфікація героїв подій підкреслює рівність 
кожного іудея перед нацистською машиною знищення –  жалості не було ні 
до кого: ні до дитини, ні до вагітної жінки, ні до старого…

Спробуємо класифікувати та систематизувати описаних у дослідженні 
героїв.

Врятовані у роки Голокосту євреї,  
про які йдеться у роботі

Вік врятованих Стать

Дівчата (2), яких врятувала родина Вікторових 5–8 років жін.

Льоня (Лєма) Нейман 13–15 років чол.

Яська 14–16 років чол.

Циля Шиф (Криворукова) 10–13 років жін.

Оля Шиф 6–9 років жін.

Льоня 11 років чол.

Фейга Шиф (мати Цилі та Ольги) 30–34 рокі жін.

Таня Рєзник 20–25 років жін.

Таблиця 2.1. Вік та стать євреїв, які врятувалися у роки Голокосту,  
описані у дослідженні

Із табл. 2.1 видно, що в історіях, представлених у дослідженні, мова йде 
про дітей, підлітків та жінок. Відомо, що всім їм вдалося вижити в страшні 
роки Другої світової війни. Це життєстверджуючий факт в долях конкрет-
них людей. Слід зазначити, що дана систематизація, яка показує вік і стать 
персонажів, є яскравою ілюстрацією антилюдського характеру нацистського 
режиму на окупованих землях, що ставив своєю метою знищення дітей та 
жінок.

За допомогою табл. 2.2 та рис. 2.1 спробуємо проаналізувати можливо-
сті порятунку євреїв Криворіжжя в період гітлерівської окупації, описані 
в дослідженні.

Євреї Кри-
воріжжя, 

врятовані у роки 
Голокосту

Можливості рятування

Допомога оточу-
ючих

Випадковість
Пристосування 

до умов

Дівчата, яких 
врятувала родина 
Вікторових

Родина Вікторових 
прийняла дівчат до 
себе.

Дівчата випадково 
прийшли до Вікто-
рових.

Леонід (Льома) 
Нейман

Старий підштов-
хнув підлітка до 
втечі

Випадково було 
те, що не потрапив 
до рук поліцаїв та 
карателів.

Навчився добувати 
їжу, одяг, взуття, 
находити схован-
ки.

Яська

Поліцай Книга 
попередив про 
розстріл;
Допомагала роди-
на Карпенків.

Фейга, Ольга, 
Циля Шиф (Кри-
ворукова)

Допомога Марії 
Паульс, Дуні Ор-
лової, тітки Ольги, 
селянина Антона 
Місюри, мешканців 
села Михайлівка, 
Зіни Білоусової, 
жінка в селищі 
Томаківка,
не видали інші 
в'язні, Марії Гера-
щенко, Люби і Наді 
Басанських.

Випадково не 
потрапили в обла-
ву; вчасно впали 
у льох,
конвоїри не по-
мітили втечі жінки 
з дітьми.

Уміння в'язати 
хустки, навчила 
Ольгу називати 
іншими іменами 
батьків та сестру.

Льоня

Допомога родини 
Веропотвелянів, 
офіцера Отто Ляй-
нера.

Таня Рєзник

Допомога Надії 
Дедюри, голови 
колгоспу, дядька 
Миті.

Таблиця 2.2. Можливості порятунку євреїв у роки Голокосту,  
описані у дослідженні

Аналіз даних в табл. 2.2 та рис. 2.1 показує, що найбільш часто євреї ряту-
валися за допомогою оточуючих людей. У меншій мірі –  везіння, щасливий 
випадок. Хоча, якщо говорити про останню категорію, потрібно мати на ува-
зі, що класифікувати її точно навряд чи вийде, оскільки зазвичай випадково-
сті статистикою не враховуються, тому і дізнатися достовірно скільки їх було 
і яких, неможливо. Така ж ситуація і з аналізом можливостей пристосування 
до зовнішніх умов (див. рис. 2.1). У природі немає і не може бути системи, 
здатної обчислити необхідний рівень і кількість навичок, які могли б сприяти 
виживанню євреїв у роки Голокосту. Однак ми вважаємо, що в конкретних 
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подіях, описаних у дослідженні, специфічні навички або передбачливість 
так само грали не останню роль у порятунку єврейських жінок і дітей.

Рис. 2.1

Висновки
Отже, темою нашого дослідження стали можливості порятунку євреїв 

в роки Голокосту. Важкі і безвихідні обставини мають шанси їх подолання. 
Ми з’ясували, як людина єврейської національності шукала можливість ви-
жити, знаходячись на порозі смерті під час Голокосту. Найчастіше в дослід-
ницьких роботах приділяють увагу питанням де, коли і яку кількість євреїв 
знищили. Хто вижив та яким чином, саме ми проаналізували це питання, 
обмежившись регіоном Криворіжжя.

Кожен випадок, коли людині вдалося врятуватися –  унікальний, адже по-
лягає у рішучості та ризику. Багато євреїв знайшли можливість втекти, деякі 

бігли до партизан. Велика кількість іудеїв врятована оточуючими людьми, 
Праведниками народів світу, у тому числі це були і німці. Рятувались в чу-
жих родинах, змінювали імена та прізвища. Багато єврейських підлітків вте-
кли з гетто, ховаючись в селах та лісах.

Отже, досліджуване нами явище, способи виживання (порятунку) євреїв, 
ми систематизували наступним чином:
1. Допомога оточуючих людей
2. Щаслива випадковість, або везіння
3. Пристосування до важких умов

Ми вважаємо, що в даній класифікації способи порятунку не існують 
в чистому вигляді кожен окремо і завжди використовують елементи один 
одного.

Війна –  це завжди страшно. Особливо стає моторошно від того, коли 
людей вбивають постійно, без висування обвинувачень і на очах в інших. 
В роки Другої світової війни явище Голокосту було саме таким. Про всі ті 
жахи нам розповідають свідки, які особисто відчували на собі паралізуючий 
страх постійної загрози смерті. Зараз кажуть, що євреям, які врятувалися від 
нацистів, пощастило. Але люди, які пережили ті події знають, що не можна 
так це називати, адже вони бачили, як відбирали мільйони життів у інших 
іудеїв, що за законами природи і морального права неприпустимо.

Головним ставало бажання вижити, а вже потім наслідки і подальші дії. 
Люди –  єдині істоти, які вбивають один одного заради різноманітних моти-
вів, а не для виживання сильнішого, як це трапляється у тваринному сві-
ті. Але завжди знайдуться ті, хто буде протистояти антигуманним мотивам 
і агресивній поведінці. Ними і були українці, які рятували своїх земляків-єв-
реїв на Криворіжжі.

Розуміння незахищеності іудейського населення перед окупантами, 
їх безпорадність у будь-яких намаганнях довести свою невинність, було 
настільки глибоким та абсурдним, що протидії жорсткої системи не мали 
успіху перед бажанням врятувати євреїв будь-якою ціною. Як виявилося, 
ризиковані ситуації викриття і знищення їх нацистами тільки зближували  
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окуповане населення. Вони дали можливість перевірити силу духу і вина-
хідливість рятівників та потенційних жертв, коли виходу здавалося майже не 
було. Вища сутність людяності проявлялася в тих, хто навіть не розумів ви-
соку ціну своїх вчинків. Ці люди не знали, що рятуючи інших дадуть можли-
вість існувати цілим поколінням, які винесуть уроки з трагічних подій війни.

Назавжди закарбуються у пам’яті і емоції тих, хто дивився в очі смерті, 
але не був здоланий. Євреї, які змогли уникнути розстрілу, мають стати при-
кладом для суспільства. Вони робили практично неможливе, коли вирішили 
діяти. Ніхто не може знати, чим керувалася людина в такій ситуації, але ві-
домо одне –  внутрішня сила була міцнішою, ніж велика озброєна армія. Такі 
люди змінили свою долю назавжди, і точно знають яку ціну має одна мить 
в тих затяжних днях, коли йде війна.

Підсумовуючи, треба зазначити, що, на нашу думку, врятованих в роки 
Голокосту багато. Різні обставини, події, та умови змогли зберегти їм життя. 
Ці люди з болем згадують страшні моменти втрат, які їм вже ніхто і ніколи 
не поверне. Помилки минулого не виправити нікому, але зберегти сьогодні 
пам’ять про них посильно кожному. Всі ми маємо розуміти, що врятоване 
життя у війні –  це насправді велике щастя, але не таке, яким ми його бачимо 
в наш час. У шести мільйонів євреїв забрали право бути щасливими навіть 
через випадок. Шість мільйонів разів ані випадки, ані майбутнє так ніколи 
і не збулися…
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Козачук Ілона
ІСТОРІЯ ГОЛОКОСТУ В МОЇЙ СІМ’Ї

Вступ
Важливість і актуальність роботи не викликає заперечень не тільки 

тому, що у 2015 р. ми відзначили 70-річчя перемоги у II світовій війні, а й 
тому, що вивчення свого родоводу справа честі кожної освіченої людини.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що було досліджено і знайдено 
цікаві документи архіву сім’ї Сільчуків, як безцінне історичне джерело.

Об’єктом дослідження є історія Криворізького єврейства.
Предмет роботи –  життя та героїчні вчинки Сільчук Віри Яківни –  пра-

бабусі автора роботи.
Робота в основному побудована на теоретичних працях І. Рукавіцина, 

О. Мельника, П. Кендзьора, а також архівних матеріалах Українського ін-
ституту вивчення Голокосту «Ткума», інтерв’ю, спогадах, фотоматеріалах із 
архіву сім’ї Сільчуків.

Мета дослідження показати на прикладі звичайної сім’ї важливість ви-
вчення історії рідного краю, через історію окремої родини.

Для реалізації поставленої мети були використанні такі методи дослі-
джень: теоретичний (аналіз, синтез, порівняння, систематизація наукової 
літератури, дослідження архівних документів), емпіричний (інтерв’ю, мему-
ари), біографічний метод.

Основні завдання роботи:
1. Вивчити історією єврейської колонії Інгулець.
2. Ознайомитись з критеріями надання звання Праведник світу.
3. Дослідити документи і фотоматеріали із приватного архіву сім’ї 

Сільчуків.
4. Проаналізувати питання співіснування на території Криворіжжя двох 

народів –  українського і єврейського.
«Нашим пріоритетом, –  зазначив Президент України, під час виступу 

12 грудня 2015 р. на форумі місцевих рад, –  є розуміння нації як політичного 
союзу всіх громадян України, незалежно від етнічного походження, мови, 
віри» [14].



173172

Розділ 1. 133-річна єврейська історія Інгульця

1.1. Утворення і функціонування колонії Інгулець
Єврейська колонія Інгулець була заснована в 1808 р. на землях Херсон-

ського повіту, на лівому березі річки Інгулець. Першими поселенцями ста-
ли євреї –  колоністи, які були переміщені з Тобольської губернії і утворили 
колонію в 40 кілометрах від Кривого Рогу. Це була одна із самих перших 
колоній «першої хвилі» єврейських поселень, організованих по наказу імпе-
ратора Олександра I. На початку XIX століття почалася реалізація урядової 
програми по організації єврейських землеробських колоній для того, щоб  
«…преградить евреям поводы к праздности и промыслам незаконным» [8, 34].

Було розроблено та опубліковано план, який отримав назву «Положение 
об устройстве евреев», там було дуже багато заборони, а саме «…содержать 
в сельской месности шинки, кабаки постоялые дворы [4]».

Таким чином євреї були залучені царською владою до землеробської пра-
ці. На 1812 р. у колонії було 512 жителів.(99 сімей) [8,36].

Неофіційно колонію називали ще Гар Шефер. Перше слово означає 
«гора», а друге в перекладі з літературного івриту «краса». Колонія розташо-
вана на високому березі річки, як би на горі. Ще одна неофіційна назва –  Ши-
рока (по назві розташованої тут балки).

Колоністи користувалися низкою пільг і привілеїв у порівняні зі звичай-
ними селянами. Вони були звільнені від подушного податку на 25 років, від 
рекрутської повинності на 50 років і від грошової на 10 років. Євреям –  пере-
селенцям виділяли земельні наділи по 30 десятинна сім’ю (32,7 га). Колонія 
росла і розвивалася.

Згідно дослідженням В. Н. Нікітіна на 1901 р. загальна кількість населен-
ня колонії Інгулець складала 2400 людей [8, с. 37].

На початку свого існування колоністами управляли, призначені владою 
старости-німці (шульци), які суворо слідкували за тим, щоб ніхто з поселен-
ців не ухилявся від праці. Згодом посада «шульца» стала виборною. Ста-
ростами ставали найшановніші жителі колонії. Господарське, громадське 

та культурне життя поселення згодом набуло широкого розмаху, було дуже 
успішним. Село було більш схоже на містечко з власним виробництвом, 
культурно-освітніми установами та організаціями.

У 1901 р. колонії було надано право розробки залізної руди на своїх зем-
лях. Шахтарям колонії Інгулець присвячена п’єса Елі Гордона «Айзан» («За-
лізо»). Раввіном колонії в цей час був Шмуєлель-Клунимус Айзинбуд, автор 
книги «Імрей Шмуель».

В Інгульці, як і в інших єврейських колоніях існувала «Талмуд Тора» 
(навчання грамоті), «Гмілус Хесед» (каса взаємодопомоги), «Бікур Холим» 
(медична допомога), «Хевра Кадиша» (погребальне братство). У колонії не 
було неписменних єврейських хлопчиків –  всі без винятку відвідували Хе-
дер, вивчали основи єврейської грамоти Тору і Талмуд.

У роки громадянської війни 1918–1920 рр. колонія піддавалася погромам 
і грабункам. Для захисту був створений загін самооборони на чолі з Левом 
Фрадкіним.

Самими страшними були події 31 липня 1919 р., коли в колонію вдерлися 
частини Добровольчої армії Денікіна. Погром тривав чотири доби і позба-
вив життя десяти людей. Після війни залишилося багато сиріт і тому в Ін-
гульці була створена дитяча колонія де працював вихователем Елі Гордон. 
Жителі Інгульця заснували по сусідству нове єврейське поселення Червоний 
Під. На іншому березі Інгульця в селі Зелене була створена єврейська сіль-
ськогосподарська школа (згодом технікум), яка перетворилася згодом в одну 
з найбільших на Україні. В період колективізації на території колонії було 
створено три колгоспи («Надія», «Орач» та колгосп імені 14-річчя Жовтня), 
які існували до війни.

У 1931 р. в Інгульці проживало 2496 осіб (близько 70% євреїв) [4].
У співпраці з комуною «Хлібороб» селі Широкого жителі створили за-

гони допомоги. Показовим є те, що під час голодомору в колонії не загинув 
жоден житель, так як тут була створена громадська їдальня, яка рятувала від 
голодної смерті як жителів колонії так і інших сіл.
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Радянська влада в колонії активно вела боротьбу з релігією. Відбувалися 
показові суди над хедерами, закрилися синагога, віддана під колгоспний ін-
кубатор, і молитовні будинки, спалені сувої Тори.

Згадує жителька колонії Геня Шевельова:
«Колония была очень богатая –  мельницы, больница, поликлиники, своя 

парикмахерская. Были маленькие синагоги, старики и старухи на каждый 
праздник собирались, молились. А недалеко от нашего дома была централь-
ная синагога –  какие люстры, какая красота! А потом началась война…» [4].

1.2. Кінець колонії Інгулець. Інгулецький «Бабин Яр»
Після нападу Німеччини на СРСР, лише невелика кількість колоністів 

евакуювалася. Ті, що залишилися були впевненні, що окупанти їх не чіпа-
тимуть, тому що вони завжди мирно жили з сусідами –  жителями німець-
ких колоній. 13 серпня 1941 р. нацисти захопили Інгулець. За кілька днів до 
цього частина жителів покинула село і рушила на схід. Але відірватися від 
противників вдалося не всім. Згадує С. Н. Шацький:

…Уходят, уходят в нелегкий поход,
А мне 41-й припомнился год.
И двигалась лента людского потока
Со стоном под воющим небом, под грохот.
И мерили, мерили старые ноги
Длиннющие метры кровавой дороги… [10, с. 146]
Багато з них були змушені повернутися. І знову розповідає Геня 

Шевельова:
«Нацисты, когда пришли в эти места, поняли, что без помощи евреев 

урожая им не собрать. Они окружили колонию Ингулец колючей провол-
кой и приказали евреям спокойно работать. Люди жили, хлеб сажали, 
молотили…» [4].

З’явилися навіть пропагандиські матеріали, які закликали працювати.
Німеччина почала війну проти СРСР під прапором боротьби з «жидобіль-

шовизмом». У своєму зверненні до німецького народу у зв’язку з початком 
війни проти СРСР 22 червня 1941 р. Адольф Гітлер заявив, що «…зсередини 

і ззовні плелася відома нам змова жидів і демократів, більшовиків і реак-
ціонерів з єдиною метою перешкодити створенню нової національної дер-
жави і знову занурити Рейх в безодню безсилля і злиднів. Але тепер настав 
час, коли необхідно виступити проти цієї змови жидівсько-англосаксонських 
підпалювачів війни і також жидівських володарів більшовицького центру 
в Москві» [2].

Нацистська окупаційна пропаганда використовувала тезу про те, що біль-
шовицький режим –  це витвір євреїв, це передусім єврейська влада. Їх газе-
ти, що виходили на окупованих територіях, постійно писали про «жидобіль-
шовизм», «злочин комуножидів», «змову Сталіна з євреями».

Нацистська пропаганда стверджувала, що більшовицька партія і її ка-
ральні органи –  ГПУ-НКВД –  насправді є маріонетками в руках всесвітньої 
єврейської змови, мета якого –  поневолення народів світу.

Євреїв звинувачували в тому, що розпочата війна була розв’язана з їх іні-
ціативи, що вони є нацією-паразитом, що живе за рахунок інших. З’явилися 
навіть карикатури.

Скрізь наголошувалося, що євреї, захопивши владу в Росії, створили ра-
дянську тюрму народів. Висновок з усього цього робився наступний: біль-
шовизм і єврейство є одне ціле і їх треба знищувати.

В Інгульці було створено гетто. В’язнів використовували на сільсько-
господарських роботах і на будівництві шосе Кривий Ріг–Дніпропетровськ. 
Перша велика група з 50 євреїв-чоловік (ймовірно, сільських активістів), 
була розстріляна на берегу річки Інгулець, сусіднього села Латівка 28 серпня 
1941 р. Багатьох із розстріляних забрала ріка, вони падали в неї та текли по 
течії.

Весною 1942 р. терор по відношенню до євреїв посилився. 20 травня цьо-
го ж року 300 молодих євреїв окупанти перевели в трудовий табір, органі-
зований у сусідньому селі Новоселівка. Їх продовжували використовувати  
на будівництві дороги. В грудні 1942 р., коли роботи по будівництву вже 
закінчувалися групі в складі 12 чоловік вдалося втекти з табору. Втрачати 
було нічого, попереду все одно смерть. І дійсно, тих хто залишився нацисти 
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розстріляли. Їх привезли в село Латівку на трьох вантажівках рано-вранці. 
Скинули з машин і примусили рити дві могили. Чоловіки копали, а жінки 
з дітьми стояли осторонь. Коли ями були готові, всіх підвели на край, авто-
матами били в спини, поки люди не впали на коліна. Кожному дали пов’язку, 
щоб вдягнув на очі. Ніхто не підкорився. Дивилися прямо в очі своїм катам. 
Пролунав наказ: «Вогонь!». Розляглися автоматні черги. Всіх привезених 
людей розстріляли, скинули в ями і закопали.

До вечора на місці страти залишили вартових, щоб бува ніхто з місцевих 
жителів не розкопав могилу і не врятував поранених. Лише під обід наступ-
ного дня варта була відкликана.

День 11 червня 1942 р. став останнім днем існування єврейської колонії 
Інгулець. Це був день загибелі усіх євреїв колонії. На південній околиці села 
текучі води утворили глибокий яр, по якому дощові потоки направлялися до 
річки, саме цей яр став для євреїв «Бабиним Яром» на Широківщині.

Після війни в колонії євреї більше не жили. Так трагічно проіснувавши 
133 роки, закінчила своє існування одна з перших в Україні єврейських ко-
лоній –  колонія Інгулець.

У 1956 р. група ентузіастів, колишніх жителів колонії, яку очолив Давид 
Григорович Рєженець, одержала дозвіл на переніс останків в братську моги-
лу на старовинному Єврейському кладовищі с. Інгулець, де на місці майбут-
нього пам’ятника, у 1961 р. була встановлена меморіальна плита. Кошти на 
спорудження пам’ятника були зібрані серед бувших колоністів та їхніх по-
томків. У результаті пошуку в дворі похоронної контори, яка була розташо-
вана по вулиці Отто Брозовського м. Кривого Рогу була знайдена та куплена 
стела від пам’ятника царю Олександру II «Визволителю», яка чудом зберег-
лася. Пам’ятник з чорного полірованого мармуру (бюст був відсутній), до 
революції стояв на кутку вулиць Леніна та К. Маркса у Кривому Розі. В сте-
лу було вмонтована плита білого мармуру з написом: «Здесь похоронены 
останки жителей села Ингулец, зверски расстрелянные немецко-фашистски-
ми оккупантами в июле 1942 года».

Через двадцять років після загибелі євреїв, було встановлено і урочисто 
відкрито в присутності бувших колоністів, їхніх потомків та теперішніх жи-
телів села Інгулець.

Про кількість загиблих в Інгульці говорять матеріали Державного архіву 
Дніпропетровської області. В акті, від 29 березня 1944 р. зазначалося, що на 
території Інгулецької сільської ради проводилися розкопки братських могил, 
в яких були знайдено тіла 1476 людей. За даними, які зібрала Любов Па-
насівна Бай серед розстріляних було 400 біженців-євреїв з західної України 
та Бессарабії. Завдяки допомозі українського населення врятувалося 5 євреїв 
Інгульця. Людей, які ризикували своїм життям, щоб врятувати євреїв назива-
ють Праведниками [3].

Розділ 2. Праведники світу: історичний досвід та моральні уроки

2.1. Інтерпретація проблеми Праведників народів світу
Праведники народів світу (івр. םלועה תומוא ידיסח, хасидей умот ха-олам), цей 

термін використовується в юдаїзмі і стосується не євреїв, які виконують Сім 
законів нащадків Ноя і таким чином заслуговують на царство небесне [12].

У світському житті термін використовується державою Ізраїль для від-
значення не євреїв, які ризикували своїм життям під час Голокосту, щоб вря-
тувати життя євреям від знищення нацистами. Також часто світська нагорода 
перекладається українською просто Праведники світу.

У 1953 р. для вшанування пам’яті жертв та героїв Голокосту рішенням 
парламенту Ізраїлю (Кнесету) був заснований Яд Вашем. Цей меморіальний 
музей та інститут пам’яті жертв Голокосту та героїв Опору в Єрусалимі, роз-
ташований на пагорбі Пам’яті, є провідним у світі Меморіальним центром зі 
збереження пам’яті про Голокост.

Завдання Яд Вашему –  увічнити 6 млн. євреїв, що загинули в роки Другої 
Світової війни від нацистського режиму, а також борців з окупаційним режи-
мом і Праведників світу.

Сьогодні Праведниками народів світу називають тих людей, які вияви-
ли співчуття до єврейського народу. Саме поняття «праведник» відображає 
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етичну істину, закладену в Танасі і Талмуді, сенс якої полягає в тому, що, 
розглядаючи питання про цінність життя, єврейські мудреці підкреслювали, 
що життя кожної людини –  це цілий світ; вбивця губить не лише життя єди-
ної людини, а й тих, хто не зможе стати її нащадками. Тому рятуючи одну 
людину, рятівник дає вижити і його потомству [13].

У «Яд Вашемі» є спеціальний відділ, який розшукує Праведників Світу, 
збирає документальні матеріали пор них звідусіль. Звання Праведника наро-
дів світу присуджується спеціальною комісією Яд Вашему. У своїй роботі ко-
місія керується певними критеріями, скрупульозно вивчаючи всі документи, 
свідчення тих, хто вцілів, та інших очевидців, оцінює історичні обставини 
і ризик для рятівника, на підставі чого вирішує, чи відповідає той чи інший 
випадок необхідним критеріям.

Щоб отримати відзнаку «Праведника», особа має задовольняти кілька 
вимог;

1. Тільки єврейська спільнота може висунути кандидатуру.
2. Не приймаються до уваги ті, що допомагали своїй родині, чи євреї, 

навернуті в християнство.
3. Допомога мала повторюватись і/або бути значною.
4. Допомога мала надаватися без очікування будь-якої зворотної фі-

нансової користі (хоча покриття витрат на їжу та проживання вважається 
допустимим) [12].

Особа, що ризикувала, рятуючи євреїв під час Голокосту, та визнана Пра-
ведником народів світу, отримує в нагороду медаль, почесний сертифікат 
і право додати своє ім’я до написаних на Стіні Честі в Саду Праведників 
у Яд Вашемі в Єрусалимі (останнє замість висадження дерев, від чого відмо-
вились через брак місця).

Рятівники або їхні найближчі родичі отримують нагороду під час церемо-
нії в Ізраїлі або в своїх країнах в приміщеннях Ізраїльських дипломатичних 
представництв. Ці церемонії проводяться в присутності місцевих урядових 
представників і широко висвітлюються в медіа.

У грамоті зазначається: «Присвоюючи Вам звання «Праведник народів 
світу», ми високо оцінюємо Ваш подвиг і складаємо нашу вічну подяку за 
те, що в лихі часи минулої війни Ви виявили християнське милосердя та до-
броту і, незважаючи на ризик втратити власне життя та життя Вашої родини, 
врятували євреїв, які були приречені на загибель. Єврейський народ ніколи 
цього не забуде. Ваш благородний вчинок і буде передавати ім’я Ваше із по-
коління у покоління як приклад високої людяності за злагоди між нашими 
народами. Український народ, гордістю якого Ви є, може пишатись Вами. 
Ми схиляємо перед Вами свої голови» [6].

Згідно із законом Яд Вашему уповноважений «надавати почесне грома-
дянство Праведникам народів світу на знак визнання їхніх дії, а якщо вони 
померли, пам’ятне громадянство держави Ізраїль». Кожний, визнаний Пра-
ведником народів світу, має право на сертифікат Яд Вашему. У разі його 
смерті, його найближчому родичу надається право на визнання пам’ятного 
громадянства за померлим. Одержувачі, що вирішили жити в Ізраїлі, отри-
мують пенсію у розмірі середньої заробітної платні, безкоштовне медичне 
обслуговування, а також допомогу у веденні господарства та медичному 
догляді.

Зазначимо, що за останнє десятиліття відбувається «розширення» понят-
тя «Праведник народів світу». На перший план виходить вже не так факт 
про ризик для життя рятівника, як його морально-етичний підхід. Комісія 
розглядає мотиви людей –  чим вони керувалися, коли рятували євреїв? Хоча 
зазвичай це був цілий комплекс мотивів. Часто вони перепліталися між со-
бою та взаємодоповнювали один одного.

Праведниками світу вважають людей, які народилися до 1929 р., по цьо-
му критерію Сільчук Віра Яківна не відповідає вимогам Яд Вашему, але вона 
у 8-річному віці врятувала єврейську вчительку і тому для автора цього до-
слідження є Праведницею-героїнею.
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Розділ 3. Праведниця світу

3.1. Історія сім’ї Віри Яківни Сільчук
Автор даного дослідження і гадки не мала, що в її звичайній сім’ї є люди-

на, яка здійснила героїчний вчинок, тоді їй було вісім років, а на Криворіжжя 
страшною хмарою насунула безжальна війна.

Автор роботи залучила до своїх пошуків членів родини, а саме дідуся Ко-
зачука Григорія Костянтиновича, який надіслав запит до Подільського архіву 
МО РФ і йому як бувшому військовому та сину ветерана ІІ світової війни 
надіслали цікаві матеріали –  спогади ветеранів, німецькі і радянські карти 
1941–1944 рр.

Історія Сільчук Віри Яківни, прабабусі автора дослідження, доводить, що 
свою Вітчизну захищали навіть діти.

Автор роботи завітала до неї і брала інтерв’ю, як у свідка тих страшних 
подій.

Довго готувала питання, адже це була не просто поїздка до рідної люди-
ни, а серйозне дослідження і тому приїхала в село Інгулець з диктофоном та 
фотоапаратом. Прабабуся довго не хотіла розповідати про себе, їй важко було 
згадувати ті буремні часи та людей, яких вже немає поруч. Але несподівано 
допомогла невеличка стаття в місцевій газеті про Голокост, прочитавши яку, 
вона промовила фразу: «А я теж ховала євреїв…». Після цього і почали роз-
мову про минулу війну.

Народилася Сільчук Віра Яківна 5 червня 1934 р. в сім’ї колгоспників. До 
війни батько працював бригадиром, а мати –  дояркою на фермі. Вони були 
добрими, привітними, життєрадісними людьми, яких поважали на селі.

У 1941 р. вона пішла у перший клас, але його не закінчила, адже почалась 
війна. Батька Віри Яківни забрали на фронт, а вона зі своєю матір’ю зали-
шились удвох. На той час їй виповнилося всього 7 років, але страшний тягар 
війни не оминув її. Як згадує Віра Яківна:

«Я дуже хотіла вчитися, та йшли сильні бої і всі школи були закриті, аж 
до 1944 р. А в нашу школу влучив німецький снаряд і вона стояла пусткою 
з розбитими вікнами із пошкодженим дахом» [9].

Вони часто ховалася з матір’ю від німецьких обстрілів в окопі на городі 
та у своєму льосі. Після 3-х місяців такого життя село захопили німці та 
вигнали зі своїх домівок, тому що жителі підтримували партизанів, які боро-
лися з нацистами в Інгулецьких плавнях.

«Пам’ятаю той страшний день, коли німці захопили наше село. Вони за-
ходили в кожну домівку і відбирали все: худобу, їжу, воду, цінності, і навіть 
одяг. Потім погнали всіх, як тварин, в сусідню Радіонівку, а якщо хтось вира-
жав своє невдоволення, то німці розстрілювали на місці…» [9].

Сльози на очах з’явилися в жінки під час цієї сумної оповіді, але змахнув-
ши їх вона продовжує:

«Вісім клятих кілометрів ми йшли до цього села. На тому шляху я бачила 
як померла жінка, в неї була мала дитина, вона дуже хотіла пити, мабуть, де-
кілька днів вже не пила води і цілуючи своє немовля, померла, але не можна 
було нічого зробити, адже всі боялися, що їх можуть розстріляти і мовчки 
терпіли біль, голод йшли далі…» [9].

Оселившись у іншому селі, люди звикали до тяжких умов життя на оку-
пованій території. Сім’ї Сільчуків дісталася напівзруйнована хата, розстріля-
ного в червні 1941 р. місцевого комуніста. Мати Віри Яківни тяжко працюва-
ла в полі, щоб хоч як-небудь прогодувати свою дочку.

3.2. Великий подвиг маленького серця!
У новій місцевості були нові люди і саме в Радіонівці відбувся випадок, 

який з точки зору автора можна назвати подвигом. Це відбулося у вересні 
1941 р. Як згадує Віра Яківна: «Ми з матір’ю поверталася до своєї нової осе-
лі і побачили жінку, яка біжить нам назустріч. У неї були величезні чорні, 
як вишні, очі, в яких блищали невиплакані сльози. Вона вся тремтіла від 
страху. Впавши перед нами на коліна дівчина благала врятувати її від фашис-
тів, бо вона «Юде», тобто єврейка. Та це було помітно і по її зовнішності та 
акценту».

Мої рідні підняли дівчину і швиденько побігли разом з нею до хати, бо на 
сусідній вулиці вже чулася різка незнайома мова.
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«В машинах сиділи –  згадує героїня –  молоді, здорові хлопці в світло-зе-
леній формі, рукава закатані. Вони весело сміялися… На пряжці поясів було 
написано: «Gott ist mit uns», тобто «З нами Бог» [9].

Автора дуже вразив цинізм цього напису і навіть змусив глибоко замис-
литися, про роль церкви в тій війні. Можливо, ця проблема стане темою май-
бутнього наукового дослідження. Але повернемося до нашого інтерв’ю…

На городі за хатою була викопана, на всяк випадок, землянка, що врятува-
ла життя єврейській дівчині та і сім’ї її рятівників.

Треба відзначити велику кількість українців, які під час окупації під 
страхом знищення або заслання до концтабору переховували євреїв у своїх 
домівках. Неймовірним був їх моральний подвиг, оскільки багато їхніх спів-
вітчизників «здавали» своїх сусідів-євреїв і присвоювали собі їхнє майно.

На щастя рідні автора роботи обрали перший шлях. Вони не злякалися 
і сховали єврейську дівчину, ризикуючи власним життям, коли окупанти вже 
йшли по селу, обшукуючи оселі. Адже в сусідньому Кривому Розі майже на 
кожному будинку тоді з’явився страшний папірець –  «Наказ Ч5»:

«Всім керівникам будинків до 24-х годин зголосити всіх жидів, праців-
ників НКВД та членів ВКП(б), що мешкають в їх будинках –  до найближчих 
районних Комісаріатів та Команди Української поліції. Затаєння цих людей 
матиме наслідком смертну кару» [1, с. 256].

І таких наказів, розпоряджень, пересторог було дуже багато по всій 
Україні.

І знову спогади: «Дійшла черга і до нашої домівки. Фріци забрали все, що 
могли, але на город не пішли. Вночі ми потайки привели врятовану дівчину 
до хати і нарешті познайомилися з нею. На вигляд їй було років 20. Густе 
темне волосся і чорні очі, що видавали її національність з головою. Одяг її 
був подертий і брудний».

Це була молода вчителька молодших класів Аніта, прізвище якої пра-
бабуся в свої 80 років вже забула. Родом вона була з сусідньої єврейської  
колонії Інгулець. Приїхала в село Радіонівка після закінчення учительського 
інституту. Згадуючи про свою сім’ю, Аніта з сумом розповіла, що її рідні 

потрапили до гетто –  відокремленого єврейського поселення, штучно запро-
вадженого нацистами. Пізніше, вже у 1942 р., до неї дійшла страшна звістка, 
що мати не витримала напруги і покінчила життя самогубством, а батько був 
розстріляний за опір окупантам. Але про їх звірства щодо євреїв було відомо 
уже на початку війни, жахливі звістки доходили із Білорусії і Польщі, які 
були окуповані раніше.

Ось чому вона тікала і ховалася, коли по селу проходили нацисти, які на 
щастя не дислокувалися тут постійно, а знаходилися в сусідньому містечку. 
Аніта розповіла також, що в її будинок, який їй виділили, як молодому спе-
ціалісту, влучив снаряд. Вона переховувалася в цих руїнах, поки не зустріла 
Сільчуків, які вдягнули дівчину в простий селянський одяг, зав’язали білень-
кою хустинкою її помітне кучеряве волосся. Згодом це волосся постійно ви-
світлювали настоєм ромашки та різних трав.

Всім сусідам прабабуся розповідала, що до них із Кременчука приїхала 
тітка вчителька. Жінки навіть фотографію Аніти поклали до сімейного аль-
бому, щоб показувати занадто цікавим сусідам. А перед перевіркою домівок 
місцевим старостою повісили фото на стіну в спеціальній картонній рамочці. 
Так і залишилася ця світлина в сім’ї прабабусі автора.

«Аніта стала для мене як старша сестра, вона зі мною гралася, розпові-
дала різні історії, допомагала матері по господарству, а саме головне навчала 
мене писати і читати. На все життя вона прищепила любов до книжок. За що 
я їй щиро вдячна. А книжок тоді майже не було і довгими вечорами я слухала 
казки, які розповідала мені молода вчителька. І ще вона співала тихенько, 
щоб ніхто не чув сумних, незнайомих мені пісень, а я співала разом з нею. 
Від неї я вперше почула про свій співочий талант» [9].

Але небезпека чатувала завжди поруч. Єврейське населення знищува-
лося, як правило, безпосередньо в місцях його проживання айнзатцгрупа-
ми СС. Майже біля кожного міста, біля багатьох сіл знаходяться «ями»-яри, 
куди зганяли і розстрілювали чоловіків, жінок, дітей.

На початку 1942 р. такий каральний загін, як коршун, налетів на село. 
Знову шукали активістів, комуністів євреїв і циган.
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Мати відвела Віру і Аніту «від гріха подалі», до землянки на городі і піш-
ла працювати в поле. Щоб відволікти увагу фашистів від схованки, вось-
мирічна дівчинка вибігла на подвір’я перед хатою і розмалювала глиною 
обличчя. А старості, який супроводжував карателів, сказала, що до неї при-
чепилася якась зараза.

«Як тільки солдати побачили мене, так обминули наш дім. Хвала Богу, 
що вони не стали перевіряти льох та город, а пішли собі далі» –  згадує 
героїня [9].

Аніта довго дякувала своїй рятівниці за цей вчинок, але казала, що ніколи 
не пробачила собі, якщо б із-за неї загинула дитина.

З роботи прийшла втомлена мати. Спочатку вона сварила дочку, а потім 
заплакавши притиснула до себе і сказала: «Батько тобою б пишався».

І він про це дізнався, бо після звільнення Кривого Рогу 22 лютого 1944 р., 
його пораненого доставили у військовий госпіталь, який знаходився у старо-
му корпусі сучасного медичного коледжу.

Прапрадід автора приймав участь у боях під Жовтими Водами і осколок 
міни наздогнав його там.

«Не можна словами передати нашу зустріч, –  згадує Віра Яківна –  у моєї 
мами очі заплакані від щастя, а я стою зі своїми малюнками і не можу по-
вірити, що цей неголений, виснажений чоловік мій батько. Ми були дуже 
збентежені і щасливі» [9].

На початку березня рідні автора роботи взяли до госпіталю Аніту і чесно 
розповіли батькові про всі небезпечні події, які вони разом пережили. Він 
обурився і сказав, що ми самі не розуміємо чого нам вдалося уникнути, бо 
бачив тисячі закатованих євреїв майже в кожному місті, яке звільняв.

А через декілька днів, вони проводжали колону солдат, які поверталися 
на фронт і попрощалися з батьком аж до 1946 р., «бо він ще й Японію поїхав 
громити».

А 8 березня 1944 р. прийшла радісна звістка: визволили родове гніздо 
сім’ї –  село Інгулець. І всі герої оповіді повернулися додому. Будинки лежали 
в руїнах, поля і навіть річка були нашпиговані боєприпасами. Віра Яківна 

з мамою та Анітою втрьох відбудували напівзруйновану хату. До кінця року 
вони прожили разом. А потім прийшов час прощатися.

«Вчителька отримала звістку від двоюрідної сестри, яка дивом вижила 
в цій страшенній війні. Вона поїхала, залишивши про себе добру згадку 
і мою любов до музики, яку я пронесла все своє життя співаючи потім на 
сцені майже до 80-ти років».

На жаль прабабуся не знає подальшої долі цієї єврейської дівчини з нез-
вичайним для української мови ім’ям Аніта. Автор роботи намагалася знай-
ти сліди цієї людини і пошуки ці привели її в селище Павлиш, що на Кірово-
градщині. Тут, начебто, у 7-річній школі після війни працювала Аніта. Слід, 
на жаль, виявився хибним.

Але доля дала можливість дослідниці попрацювати в архіві знаменитого 
на весь світ музею В. О. Сухомлинського, де було знайдено цікаві матеріа-
ли, які стосувалися даної теми. А саме спогади учителя фізики Павлиської 
середньої школи Віктора Івановича Шенгура, який опинився у 1944 р. на 
Криворіжжі. Ось, що він згадує: «Ночь я провел на своем НП, на одиноком 
кургане восточнее Ингульца. С кургана хорошо просматривались все насе-
ленные пункты вдоль берега, в том числе и Латовка, где по словам местных 
жителей погибли почти все евреи села» [11].

І знову старенький автобус везе автора до села Інгулець. У хаті Віри Яків-
ни велике свято: із зони АТО повернувся дядько виконавця роботи –  Сіль-
чук Олександр Васильович, приїхав саме 28 жовтня –  в річницю визволення 
України від загарбників.

Тихий, стомлений голос прабабусі:
«Ми ж разом з росіянами звільнялись від фашистів, допомагали один од-

ному, он я єврейку ховала. А зараз два брати на своїй рідній землі воюють, не 
можна так… Ой не можна» [9].

Дядько повертається з відпустки в багатостраждальний Маріуполь ряту-
вати людей… Так, не воювати, а саме рятувати, адже він працює в команді, 
яка займається обміном полонених.
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Мабуть, щось є містичне в тому, щось, що передається з покоління в по-
коління –  це бажання рятувати інших.

Сімдесят років тому це зробила маленька восьмирічна дівчинка, а зараз 
продовжує робити її онук.

Висновки
Реалізуючи поставлені в науковій роботі мету та завдання автор послі-

довно прийшов до висновку, що серед тих, хто пережив Голокост велика 
кількість людей, яких з ризиком для життя переховували місцеві жителі. Їх 
називають «Праведниками світу». Серед них ім’я прабабусі автора. «Правед-
никами світу» вважають людей, які народилися до 1929 р., по цьому крите-
рію Сільчук Віра Яківна не відповідає вимогам Яд Вашем, але вона у 8-річ-
ному віці врятувала єврейську дівчину і тому для автора даного дослідження 
є праведницею і героїнею. Її спогади, як і спогади багатьох ветеранів, як 
струмочки зливаються в один єдиний потік, утворюючи могутню ріку історії. 
Ці безцінні скарби, якими вони можуть поділитися з прийдешнім поколін-
ням. Ці скарби –  вірність Батьківщині, незламний дух, доброта та милосердя.

«Ніколи ми не допустимо, що Україна буде знову розколота штучно, –  
зазначив Президент України, під час виступу 12 грудня 2015 р. на форумі 
місцевих рад, –  політиканами –  питанням мови, ставленням до землі або 
ставленням до Церкви. Ми об’єднали Україну і забезпечимо її єдність» [14].

Для реалізації поставлених завдань були використані такі методи 
дослідження:

теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, систематизація наукової літера-
тури, дослідження архівних документів), емпіричні (аналіз ефективності ре-
зультатів діяльності, метод інтерв’ю), біографічний метод.

Теоретичне значення роботи полягає у дослідженні історії рідного краю, 
а саме полікультурних особливостей Криворіжжя.

Практичне значення роботи: матеріали роботи можуть бути використанні 
на уроках історії, факультативних заняттях, позакласних заходах в загально-
освітніх навчальних закладах для підвищення рівня толерантності та емпа-
тійності (співпереживання) сучасного підростаючого покоління.
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Грубник Даніель

ПАМ’ЯТЬ ПРО ГОЛОКОСТ (КРИВОРІЗЬКИЙ ВИМІР)

Вступ
Актуальність збереження колективної та індивідуальної історичної пам’я-

ті про Голокост в Україні варто розглядати в науковій та соціальній площині. 
Тут виокремлюються дві проблеми. Перша –  конструювання пам’яті про іс-
торичне минуле, культура пам’яті, створення парадигми власної національ-
ної історії та визначення місця Голокосту в національній пам’яті українців. 
Друга –  місце єврейської спадщини, українсько-єврейських відносин, єврей-
ського буття в контексті української історії та історіографії.

За вікном ХХІ ст., здавалося, що ніколи на нашій землі не повторяться 
ті страшні події 74-річної давнини. Але ж ні, війна постукала у наше вікно. 
Чого чекати далі? Вже зараз вона демонструє своє обличчя: нелюдські умови 
утримання військовополонених, знущання над тілами загиблих, зневажливе 
ставлення до переселенців із зони бойових дій… А далі? Голокост? Масові 
вбивства мирного населення чи расова дискримінація? Для того аби подібно-
го не сталося, маємо вивчати уроки Голокосту, які допоможуть сформувати 
несприйняття актів масового знищення людей за релігійними, національни-
ми, соціальними ознаками.

Отже, метою роботи є вивчення формування індивідуальної та колек-
тивної пам’яті про Голокост на теренах української держави. Відповідно до 
мети були поставлені наступні завдання:
• дослідити ґенезу поняття «історична пам’ять»;
• вивчити особливості індивідуальної та колективної пам’яті;
• дослідити особливості колективної пам’яті про Голокост на теренах 

України;
• на основі свідчень очевидців визначити особливості індивідуальної 

пам’яті про Голокост.
Об’єктом дослідження виступає збереження історичної пам’яті на тери-

торії України.

Предмет –  особливості формування та існування колективної та індиві-
дуальної пам’яті про Голокост в Україні.

Хронологічні рамки охоплюють роки нацистської окупації з 22 червня 
1941 до 28 жовтня 1944 р. Нижня межа зумовлена вторгненням гітлерівців 
на територію України. Верхня межа визначається у зв’язку із звільненням 
території від німецько-фашистських загарбників.

Методологічну основу дослідження становлять принципи історизму, 
об’єктивного підходу до висвітлення явищ минулого, що базуються на прі-
оритеті комплексного використання джерел у поєднанні зі спеціальними 
методами дисциплін історичного циклу. При вирішенні кожного із завдань 
роботи були застосовані такі методи: проблемний, що передбачає узагальню-
ючий аналіз на основі попереднього синтезу матеріалу; хронологічний –  для 
відтворення послідовності подій; порівняльно-історичний з проведенням 
історичних аналогій застосовано з метою виявлення підґрунтя та аналізу 
розвитку історичних явищ. Особливе місце в нашій роботі відіграють базові 
категорії, розроблені в межах історичної психології, як окремої історичної 
субдисципліни.

Джерельна база нашого дослідження представлена сукупністю опублі-
кованих писемних (в тому числі матеріали опубліковані в газеті криворізької 
єврейської громади «Шолом-Алейхем») та неопублікованих усних спогадів 
очевидців,.

Практичне значення роботи: результати отримані в ході дослідження 
можуть використовуватися педагогами на уроках історії, під час проведення 
позакласних заходів, спрямованих на формування толерантного ставлення 
один до одного, різних етнічних спільнот; як додатковий матеріал при підго-
товці учнів до уроків та в роботі шкільних музеїв.

Новизна роботи: автором було залучено неопубліковані спогади оче-
видців, яким вдалося пережити Голокост; на прикладі спогадів очевидців 
проаналізовану особливості індивідуальної пам’яті про Катастрофу різних 
поколінь.
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Структура роботи зумовлена особливістю теми дослідження. Склада-
ється зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та лі-
тератури, додатків.

Розділ 1. Історична пам’ять як феномен та наукове поняття

1.1. «Історична пам’ять» та «політики пам’яті»: співвідношення 
понять

На сьогодні політика пам’яті є ключовим терміном з вивчення історії. 
Вона –  один із шляхів роботи інститутів держави, вивчення та моделювання 
минулого, створення спільного зображення етнонаціональних символів, ет-
нонаціонального буття та етнонаціональної свідомості. Вченні, науковці, сту-
денти та дослідники почали плідно вивчати цей феномен, аби розкрити прав-
диву картину історичного минулого. Вивченням та дослідженням політики 
пам’яті в України займаються такі вченні, як: В. Солдатенко, Ю. Опалько, 
А. Киридон, М. Гон, А. Меляков, В. Середа, Ю. Шаповалов, В. В’ятрович,  
А. Коник, І. Монолатій та інші [22, с. 67]

Не дивно, що саме це поняття набуває популярності сьогодні, так як 
Україна –  країна пострадянського простору переживає складний процес по-
шуку національної ідентичності. За радянських часів саме влада формувала 
політику пам’яті, не зважаючи на історію інших народів не тільки українців, 
а й євреїв, росіян, кримських татар [13, с. 47].

Одним із ключових складових політики пам’яті є історична пам’ять. Іс-
торична пам’ять –  зберігання людиною історичного минулого, його досві-
ду, це сума усіх знань про минуле, змодельоване за допомогою історичних 
реконструкцій. Не тільки вченні і науковці використовують цей термін, а й 
політики, журналісти, громадські та політичні діячі, кожен у своїх цілях та 
задля своєї вигоди. Саме історична пам’ять зберігає в собі ту інформацію, 
яка вплинула на долю цілого народу чи етносу. Такий підхід викликає ряд 
питань, які вимагають чіткої відповіді [3].

Важливим також є визначення поняття «історична пам’ять» тому, що 
його смислове навантаження набуває різного змісту та ще й еволюціонує  

з плином часу. Так зазначив Р. Козеллек «необхідно спочатку осягну-
ти сталість, зміни чи новизну лексичних значень, перш ніж використо-
вувати їх як індикатори суто екстралінгвістичних явищ, соціальних 
структур…» [10, с. 380].

Німецький історик Й. Рюзен зазначає, що «історична пам’ять є менталь-
ною здатністю зберігати спогади про минуле, яке необхідне для продукуван-
ня історичної свідомості. З іншого боку –  це результат смислоутворюючих 
операцій по закріпленню спогадів, зроблених шляхом осмислення минулого 
досвіду» [16, с. 9]. Політика пам’яті має спиратися на розумінні історич-
ної пам’яті. Щоб реалізувати практичне завдання у цій сфері треба відпо-
вісти на влучне питання зроблене П. Коннертоном «Як суспільства пам’я-
татимуть?». Ця відповідь формується на працях таких вчених як П. Нора, 
Т. Рейнджер, П. Рікер, Й. Рюзен, К. Уайкмен, Х. Уайт, М. Фуко, П. Хаттон, 
І. Шнірельман [1, с. 5].

Щоб розкрити тему нашого дослідження треба зрозуміти властивості та 
функції уявлення про минуле великих мас. Історична пам’ять важко підда-
ється аналізу так, як формально вона не існує у чистому вигляді тому, що 
тісно пов’язана з іншими термінами, хоча з іншого боку саме поняття «іс-
торична пам’ять» є цілком логічним. Найвизначнішою функцією історичної 
пам’яті є її соціальне визначення. П. Хаттон пише, що «колективна пам’ять –  
це складна мережа суспільних звичаїв, цінностей та ідеалів, що визначає 
кордони нашої уяви у відповідності з позиціями тих соціальних груп, до 
яких ми належимо» [20, с. 200]. Соціум накладає деякі рамки на минуле, щоб 
опиратися на це у вирішенні певних важливих питань, або створення нових 
проектів на майбутнє. Тому у нашому сучасному світі, коли швидко і стрім-
ко розвиваються технології, історична пам’ять стає інструментом контролю 
суспільства. Не тільки вчені та дослідники використовують її, а й політики, 
громадські та політичні діячі.

Свої погляди на історичну пам’ять реалізував у своїх працях М. Гальб-
вакс «Соціальна рамки пам’яті» [19, с. 246]. В цьому дослідженні автор 
показав, що історична пам’ять може змінюватися під впливом соціуму, і не 
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лише колективна, а й індивідуальна, описавши і порівнявши всі механізми 
і відмінності цих понять. Сьогодні соціальні групи вибудовують пам’ять про 
минуле залежно від певних правил. Тому пояснення пам’яті, як способу кон-
струювання минулого є одним із найбільших відкриттів соціологів. Отже, 
М. Гальбвакс встановив тісний зв’язок історичної пам’яті з традицією та 
культурою. Його праці і на сьогодні є основою досліджень наукових студій.

Оскільки пам’ять конструює і утворює смислове навантаження стосовно 
минулого в політику, вона долучається до здійснення цілком прагматичних 
ідей [8]. Найчастіше пам’ять розглядається, як спосіб підтримання «надчут-
ливості» соціуму до його травматичного досвіду [21].

Так зазначає один з дослідників цього поняття О. Міллер, «якщо політика 
пам’яті може бути більш або менш відкритою для впливу», тоді історична 
пам’ять –  «це новітнє трактування історії тієї частини суспільства, яка пере-
буває у владі, для досягнення певних цілей у “націотворенні”, або для досяг-
нення певних переваг в міжнародних відносинах» [9, с. 116].

«Політика пам’яті» полягає у здійсненні владою, конструювання ми-
нулого за допомогою її інтерпретації, організації історичної освіти (дер-
жзамовлення на підручники, в яких викладено офіційний курс історії для 
навчальних закладів), створення музейної й архівної бази, монументальну 
пропаганду, творів літератури та мистецтва, форми міфологізації (відзначен-
ня державних свят, символіка, меморіали), топонімічні назви (переймену-
вання населених пунктів, вулиць та ін.), ЗМІ та ін.

Отже, політика пам’яті –  це конструювання образів та символів історії за 
допомогою певних політичних сил. Саме тому у цій сфері починається так 
названа «битва за минуле» із зіткнення різних інтересів, різних етносів та 
культур. Проаналізувавши все вищевикладене можна зробити висновок, що 
створення реальної картини минулого це складний процес, про те до нього 
мають бути залучені не лише державні діячі, професійні історики, а й учні, 
студенти, викладачі.

Найістотнішими властивостями історичної пам’яті є її динамічність, аксі-
ологічна забарвленість, міфологічність, ірраціональність, фрагментарність, 

тяжіння до стереотипізації символізації, образності, метафоричності, сакра-
лізації, персоналізації, героїзації історичних подій та постатей. Історична 
пам’ять –  наративна формація, яка конституюється у вигляді тексту, оповіді. 
Організуючою основою універсаму історичної пам’яті є мова.

1.2. Проблеми формування та структурування історичної 
пам’яті

Коли мова йде про пам’ять у свідомості зразу вибудовується образ інди-
відуальних переживань особистості, її рефлексії на тему минулого та його 
відтворення. Та спробуємо припустити, що спогади можуть вибудовуватися 
двома різними способами: вони або формуються навколо певної людини, що 
розглядає їх з власної точки зору, або ж поширюється на великі або малі 
спільноти. Тобто індивіду доступні два типи пам’яті. В залежності від того 
чи співвідносяться вони між собою, він займає дві різні позиції, іноді навіть 
протилежні. З одного боку його спогади вписуються у власну Я-концепцію, 
а навіть ті з них які індивід поділяє з іншими, розглядаються ним лише з того 
боку, з якого вони зачіпають його особистість. З другого боку людина здат-
на вести себе як член групи проектуючи на себе колективні, безликі спо-
гади [18]. Колективна пам’ять включає індивідуальну, але не як розрізнені 
образи спроектовані безпосередніми учасниками подій, а як узагальнюючий 
образ певних історичних фактів, що є прийнятним для більшості. Відмін-
ність між ними полягає в тому, що формування другої відбувається за до-
помогою саморегуляції, тоді як перша –  явище контрольоване. Нею можна 
маніпулювати, керувати та навіть коректувати за необхідності [11, с. 245].

Для того аби з’ясувати механізми формування історичної пам’яті спробу-
ємо проаналізувати кожен із рівнів окремо.

Особисті спогади, що є складовими одиницями індивідуальної пам’яті 
розміщуються не тільки в особливому соціальному середовищі, але і в спе-
ціальному часовому горизонті. Цей горизонт зазвичай визначається зміною 
поколінь. «Часовий горизонт» в середньому включає в себе 80–100 років. 
Це період спільного існування батьків, дітей, онуків. На основі спогадів,  
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сімейних архівів у молодого покоління формуються спогади, які є набагато 
ширшими за власний життєвий досвід. Через століття «пам’ять трьох поко-
лінь» розсіюється для того аби звільнити місце спогадам наступних поко-
лінь [1, с. 15]. Індивідуальна пам’ять поділяється на професійну характерну 
науковцям, викладачам та непрофесійну, яка формується під впливом закла-
дів освіти, масової культури або ж передачі історичного досвіду представни-
ками старшого покоління [11, с. 245].

Як більш об’ємне утворення, що впливає на формування людини, її цін-
ностей, перетворює її на суб’єкта історичного процесу Ассман виокремлює 
соціальну пам’ять. Вона являє собою пам’ять притаманну певному поколін-
ню [1, с. 16]. Наприклад, для поствоєнного радянського соціуму було харак-
терне заперечення масового знищення єврейського населення в роки Другої 
світової війни, тоді як покоління, що виросло в умовах незалежної України 
беззаперечно сприймає факт існування Голокосту в 1941–1944 рр.

Соціальна пам’ять має основу у вигляді книг, фотоальбомів, листів, що-
денників та вони не можуть розширити діапазон «живої пам’яті». Живою, 
можна назвати ту пам’ять, яка через особисті переживання індивіда активі-
зує минуле в процесі розмови [1, с. 17].

Колективна пам’ять –  це пам’ять певної людської спільноти, яка висту-
пає як єдине ціле і прагне, щоб її сприймали як носія певних загальних рис, 
спільної ідеології або ж загального минулого. Вперше поняття колективної 
історичної пам’яті було запроваджено французьким соціологом Морисом 
Хальбваксом в 20-х рр. минулого століття [15]. Сьогодні все ще точаться дис-
кусії з приводу існування колективної пам’яті посилаючись на те, що пам’ять 
являється суто індивідуальною і тісно пов’язаною з біологічним існуванням 
людини.

На думку російського дослідника Л. Н. Мазура колективна історична 
пам’ять має декілька рівнів –  національний, державний, груповий, локаль-
ний та глобальний [11, с. 247].

Серед властивостей колективної пам’яті можна назвати тенденцію до 
спрощення, емоційне навантаження, розподіл між різними соціальними 
групами [7, с. 10].

Ідея поширення колективної пам’яті була детально розроблена американ-
ським психологом Дж. Верчем в рамках його психологічної теорії колектив-
ної пам’яті. Дослідник виокремлює три різновиди розподіленої колективної 
пам’яті:
• «однорідна» пам’ять в основному однакова для всіх членів групи. Такий 

вид пам’яті –  рідкість, адже важко уявити, що всі представники групи 
пам’ятають події однаково;

• «додаткова» пам’ять –  різновид пам’яті, за якою представники однієї 
спільноти мають різні не антагоністичні спогади, які в цілому доповню-
ють уявлення колективу про певні події;

• «конкурентна пам’ять». Колективи пам’ятають одну і ту ж подію по різ-
ному, при цьому їх спогади знаходяться в протиріччі та в полеміці один 
до одного [7, с. 10].
В основу роботи в якості теоретичного уявлення про колективну пам’ять 

було покладено її розуміння як додаткової та конкуруючої. Окрім того, колек-
тивна пам’ять в залежності від участі держави, державних установ в її фор-
муванні поділяється на «офіційну» та «неофіційну». До «неофіційної» пам’я-
ті зараховуються історичні події, які були визнані державою не важливими 
або ж такими, що не вписуються в офіційну державну концепцію [7, с. 11].

Отже, історична пам’ять в залежності від рівня усвідомлення її учасника-
ми історичного процесу поділяється на індивідуальну та колективну. Під ін-
дивідуальною історичною пам’яттю ми розуміємо спогади особи накопичені 
нею на основі особистого життєвого досвіду, спогадів старшого покоління. 
«Часовий горизонт» в якому існує цей вид пам’яті охоплює 80–100 років. Її 
особливістю є саморегуляція.

Колективна пам’ять являє собою спільну пам’ять людського колективу. 
Їй притаманні спрощеність, емоційна напруга, розподіл між соціальними 
групам. На формування колективної пам’яті впливає держава, трактуючи по-
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дії через призму пануючої політичної доктрини. Ті події, що з ідеологічних 
міркувань не вписуються в офіційну систему складають «неофіційну» колек-
тивну пам’ять. Індивідуальна та колективна пам’ять пов’язані між собою як 
частина і ціле.

Розділ 2. Пам’ять про Голокост: проблеми вимірювання

2.1. Соціальна історична пам’ять про Голокост як складова 
національної концепції історичного минулого

Утвердження групової пам’яті про Голокост в рамках сучасної України 
відбувається у декількох напрямках –  науковому, навчальному, побутовому; 
через науково-публіцистичні, художні фільми та мережу INTERNEТ. Ще 
одним важливим джерелом формування колективної пам’яті про Голокост є 
державна політика у цій царині.

Формування наукової парадигми історичної пам’яті відбувається через 
осмислення історії Голокосту шляхом дослідження Шоа та організації нау-
ково- практичних конференцій із зазначеної проблеми.

Вже за перше десятиріччя незалежності української держави було зро-
блено багато роботи по створенню власної історіографії, що кардинально 
відрізнялася від радянської. Свідченням цього є те, що Голокост став окре-
мим об’єктом вивчення, та поклав початок формуванню наукової школи з іс-
торії Голокосту в Україні.

В 2000-х рр. з’являлися видання в сучасній Україні присвячені Голокосту, 
де все обмежувалося лише згадуванням про Бабин Яр, і жертви ставилися 
у такому порядку: українці, росіяни, євреї… А в історіографічних оглядах 
просто ігнорувалися публікації та видання про проблематику пов’язану з ма-
совим знищенням українських євреїв [6].

У 2002 р. була надрукована регіональна наукова розвідка С. Басса «Осо-
бливості Голокосту у Дніпропетровську (25.08.1941–25.10.1943) і проблеми 
увічнення пам’яті його жертв». У 2004 р. С. Басс видає монографію «Книга 
Пам’яті воїнів-євреїв і жертв Голокосту на Дніпропетровщині» у 4-х томах. 
Історик намагається подати більш-менш сформований на архівних даних 

16-тисячний список євреїв-воїнів Великої Вітчизняної війни, який розвін-
чує радянський стереотип бездіяльності та скореності євреїв нацистським 
злочинам [6].

Київський дослідник А. Подольський аналізуючи сучасну українську іс-
торіографію про Голокост називає її маргінальною. На підтвердження своєї 
позиції він згадує збірки наукових статей, які з 2006 р. оприлюднюються за 
підсумками конференції «Друга світова війна і доля народів України». Орга-
нізаторами конференції є Комітет для вшанування пам’яті жертв Бабиного 
Яру й Український центр вивчення історії Голокосту за підтримки Держав-
ного комітету у справах національних меншин та релігій. У цих конферен-
ціях беруть участь академіки АН України, вчені –  історики, що створюють 
«офіційну» українську історію. Вони виступають з ґрунтовними досліджен-
нями участі поляків, євреїв, чехів, німців та інших народів України у воєн-
них подіях 1941–1945 рр. Проте, коли мова заходить про видання під грифом 
Академії наук України з державною підтримкою то до них матеріали з історії 
національних меншин не потрапляють [13, с. 50]. Подібними вадами страж-
дають не лише академічні видання, а й підручники [13, с. 51].

Для активізації наукових розвідок з питань Голокосту проводяться нау-
кові конференції, круглі столи, диспути, тощо. 21–22 лютого 2006 р. в Києві 
Український центр вивчення історії Голокосту провів міжнародну науко-
во-практичну конференцію «Пропаганда та «єврейське питання» в ЗМІ на 
окупованій нацистами території України [17, с. 167]. На шести сесіях було 
заслухано 20 доповідей, відбувся круглий стіл «Український, польський та 
єврейський погляд на проблеми історіографії: типологія, топонімія та супе-
речливі питання»

Не менш важливим напрямком формування групової пам’яті про Голо-
кост є педагогічний. За допомогою зваженого підходу до викладання траге-
дії Шоа ми матимемо змогу зберегти пам’ять про долю українських євреїв. 
На сьогоднішній день шкільна програма не передбачає можливості вивчати 
проблеми Голокосту. Масові вбивства євреїв пропонується розглядати лише 
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в рамках вивчення теми «Окупаційний режим». Такий підхід дає змогу роз-
глядати Катастрофу побіжно не вдаючись в деталі [13, с. 53–54].

Неформальна освіта, що почала розвиватися в Україні за сприяння неуря-
дових громадських організацій, змогла створити певну систему викладання 
Голокосту в Україні. Школярі та студенти залучаються до літних шкіл, се-
мінарів із викладачами вишів.. Наприклад, з 16 по 23 серпня 2007 р. Укра-
їнський центр вивчення історії Голокосту проводив Другу польову школу 
з усної історії «Голокост очима не євреїв». Учасниками школи, яка відбулася 
в Хмельницькій області, стали школярі, студенти та випускники українських 
ВНЗ, які обиралися на конкурсній основі згідно з поданими заявками. Слу-
хачі школи представляли Дніпропетровський національний університет, Жи-
томирський економіко-гуманітарний університет, Національний університет 
«Києво-Могилянська академія», Міжнародний Соломонів університет, Ки-
ївський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. 
Завданням польової школи було зібрати джерельний матеріал з історії Голо-
косту на Хмельниччині, застосовуючи метод усної історії. Робота польової 
школи складалася з трьох блоків: теоретичного (лекції та практичні заняття), 
екскурсій і «роботи в полі», тобто запису інтерв’ю з очевидцями. Перші три 
дні (16–18 серпня) школа працювала в Кам’янці-Подільському. На лекцій-
них заняттях Анатолій Подольський, директор Українського центру вивчен-
ня історії Голокосту, познайомив студентів зі сторінками історії єврейських 
громад Поділля, а також міжетнічними стосунками в регіоні напередодні 
Другої світової війни. Також студенти ознайомилися з темами «Вузлові пи-
тання історії Голокосту» і «Особливості Голокосту в Хмельницькій області» 
(Михайло Тяглий, співробітник Центру, Київ), «Проблеми колабораціонізму 
в Україні у роки Другої світової війни» (Віталій Нахманович, відповідальний 
секретар Громадського комітету «Бабин Яр», Київ) [17].

Український центр вивчення історії Голокосту спільно з Громадським ко-
мітетом для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру та за підтримки По-
сольства Федеративної Республіки Німеччина 2–3 червня 2013 р. в м. Києві 

провели наукову студентську конференцію «Історія Голокосту та пам’ять про 
нього» [14].

Доповідачами на конференції були студенти-історики національних уні-
верситетів Дніпропетровська, Києва, Львова, Сімферополя, а також з на-
вчальних закладів Острога та Чорткова.

Доповіді наукових розвідок були заслухані під час роботи наступних 
секцій:
• Напередодні Голокосту. Національне життя і міжнаціональні стосунки 

у міжвоєнний період;
• Голокост на українських землях;
• Пам’ять про Голокост [14].

Фрагментарне включення проблеми Голокосту до парадигми української 
історії, відсутність достатньої кількості годин у шкільній програмі призво-
дять до формування у молоді поверхневого ставлення до проблем Голокосту.

Українська дослідниця О. Іванова вивчаючи особливості сприйняття 
Голокосту студентською молоддю виокремлює декілька груп. Перша група 
студентів сприймає Катастрофу не через окремі факти, деталі, опис подій, 
а скоріше через філософське осмислення, а саме через такі поняття як війна, 
геноцид, життя та смерть. Їх пізнання в цій сфері обмежуються поверхне-
вим відтворення розрізнених фактів. Інша категорія оцінює Голокост через 
призму таких понять як расизм, антисемітизм. Шоа трактується як геноцид 
єврейського народу, його знищення за національною ознакою, найбільш 
жорстокий прояв панування однієї нації над іншою. Для двох вищеназва-
них груп характерне тлумачення Голокосту через призму правових категорій: 
право людини на життя, відсутність можливості людини позбавити життя 
собі подібного [7, с. 16]. Наступна категорія респондентів –  прихильники ра-
сової теорії Гітлера. Вони у відкритій або завуальованій формі вважали, що 
євреї самі спровокували нацистів на подібне жорстоке поводження, а отже 
отримали по заслугам. Нейтрально налаштована група молоді оперує оди-
ничними фактами, при цьому описуючи Голокост не проявляє власних емо-
цій та суджень. Остання категорія осіб розглядає Катастрофу через призму 
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позитивних та негативних міфів про євреїв. Наприклад, у публікації П. Бес-
сонова наводяться міфологеми, які суттєво вплинули на відсоток загиблих 
іудеїв [2, с. 20].

О. Іванова також проаналізувала джерела формування колективної пам’я-
ті про Голокост. Виявилося, що більшість із опитаних отримали відомості 
про Шоа на уроках історії в школі, при цьому інформація подавалася у трак-
туванні вчителя, а не була вміщена у шкільний підручник. Наступним по 
значимості джерелом є телебачення. Це і документальні та художні фільми 
про Голокост, науково –  популярні передачі [7, с. 25].

Отже, проаналізувавши шляхи формування колективної пам’яті про Го-
локост, ми можемо стверджувати, що:
• Відомості про Голокост, які містяться у офіційних наукових виданнях хоч 

і торкаються важливих аспектів історії Катастрофи, проте і сьогодні є ма-
лодоступними для широкої аудиторії;

• До участі у конференціях шкільної та студентської молоді зазвичай долу-
чаються і так мотивовані учні;

• Шкільні програми, враховуючи обмаль відведених годин на вивчення 
окупаційного режиму та значний обсяг матеріалу, не в змозі сформувати 
системну пам’ять про Голокост.
Тому, для колективної пам’яті про Голокост характерні розуміння сутнос-

ті та перебігу Катастрофи у загальних рисах; Голокост сприймається як щось 
далеке та чуже; відсутність власних психо-емоційних переживань; увага зо-
середжується на загальному, а не на деталях.

2.2. Індивідуальна пам’ять: характерні особливості спогадів 
очевидців про Голокост

Досить тривалий час історична антропологія залишала за «кадром» істо-
ричного дослідження проблеми самоідентифікації особистості, особистого 
інтересу, ціле покладання, впливу успадкованих цінностей на поведінкову 
модель індивіда. У зв’язку з цим особлива увага стала звертатися на аналіз 
персональних текстів або ж на джерела особистого походження [15].

Індивідуальна пам’ять дає можливість висвітлити ті аспекти історії, які 
тривалий час залишалися за «кадром» офіційної науки.

Основу для аналізу індивідуальної пам’яті про Голокост становлять усні 
спогади очевидців, з якими нам вдалося поспілкуватися у листопада 2015 р. 
за сприяння благодійного фонду «Хесед-Хана», а також опубліковані свідчен-
ня розміщенні у газеті криворізької єврейської общини «Шолом- Алейхем».

Розмірковуючи про формування індивідуальної пам’яті про Голокост, хо-
четься звернутися до власного життєвого досвіду. Коли вперше у свідомо-
сті виникло слово Голокост? Однозначної відповіді на це питання не має, 
та остаточне усвідомлення масштабу тих подій прийшло під час навчання 
у п’ятому класі. Дехто може сказати, що дитячу психіку не варто травмувати 
розповідями про жахіття, що творили нацисти на українських землях.

Індивідуальна свідомості про Голокост формувалася не лише під впли-
вом розповідей батьків та бабусь, що є представниками єврейства, а й за 
допомогою цілеспрямованої просвітницької політики, що проводиться в на-
вчальному закладі. Так, наприклад у серпні 2008 р. на базі школи «Ор-Ав-
нер» відбулася VI Міжнародна педагогічна конференція «Уроки Голодомору 
та Голокосту –  уроки гуманізму». На конференції були присутні як науковці 
українських вишів, так і з Росії, Німеччини. До того ж доповіді виступаючих 
були настільки цікавими, що до дискусії залучалися не лише дослідники та 
викладачі, а й присутні школярі та студенти [12, с. 1]. Взагалі, подібні кон-
ференція, що відбуваються у присутності молоді мають великий виховний 
потенціал, адже учні знайомляться з уроками Голокосту на прикладі цікавих, 
маловідомих фактів.

Для кожного індивіда характерні свої особливості пам’яті про ті події. 
На основі інтерв’ю Гессінг Майї Борисівни та автобіографії її батька Гес-
сінга Бориса спробуємо визначити особливості індивідуальної пам’яті про 
Голокост.

Мені пригадується перша поїздка до благодійного фонду «Хесед-Хана» 
коли Майя Борисівна, що курує група людей похилого віку, почувши про 
мету нашого приїзду почала розповідати зі сльозами на очах про поневіряння  
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свого батька. ЇЇ батько був родом із Тернопільщини [5]. Походив із бідної 
єврейської родини. Він проживав із мамою та старенькою бабусею. Саме ці 
верстви населення були найбільш вразливими, адже з покірністю приймали 
випробування, що випали на їх долю. В с. Товсте Тернопільської області нім-
ці увійшли вже у 1941 р. Першими заходами, що вони здійснили було фор-
мування місцевої поліції із антисоціальних українських елементів [4, с. 2]. 
Гессінг Борис у своїй автобіографії писав «Нас євреїв примушували носи-
ти пов’язки на лівій руці, шириною 10 см. і шестикінечною блакитною зір-
кою» [4, с. 2]. Спочатку німецькі каральні акції обмежувалися вивезенням 
старих євреїв у невідомому напрямку. З 1942 р. починаються масові розстрі-
ли представників єврейського етносу [4, с. 2]. Б. Гессінг потрапив до рук на-
цистів разом зі своєї матір’ю у серпні далекого 1941 р. До місця розстрілу їх 
вели 100 метрів. На Кладовищі примусили роздягнутися та погнали до двох 
довгих ям. Через ями були перекинуті дошки на які заганяли людей, а потім 
розстрілювали [4, с. 3]. Хлопчик слухняно йшов за матір’ю, аж раптом вона 
розвернулася і наказала йому втікати [4, с. 3]. Майя Борисівна зі сльозами 
на очах згадує, що коли її батько наважився тікати карателі порпалися в ре-
чах вбитих [5]. Б. Гессінг втік через кукурудзяне поле до лісу, а звідти через 
один день повернувся до населеного пункту. Там, зустрівся зі своїм братом 
Суне, 1925 р. н. Та вдача відвернулася від хлопців. Вже через два дні вони 
опинилися в єврейському гетто у с. Свідово [4, с. 3]. У таборі тримали 200 
юнаків [4, с. 4]. «Одного разу, я побачив, що зі сторони Чорткова повертають 
підводи з німцями і поліцаями до нашого табору. Я крикнув «Німці» і кинув-
ся до калітки, там стояв черговий, я його відштовхнув і бігти в село. Потім, 
я почув вистріли. Там загинув мій брат» [4, с. 4]. Майя Борисівна оповідаючи 
про втечу батька з табору, говорила, що почувши вистріли він попередив ін-
ших і втік. Далі він працював у наймах, та переховувався у бабусі на горищі. 
Свідчення її батька є більш детальними. Він згадує дрібні подробиці свого 
існування, називає населені пункти в яких вимушений був перебувати хова-
ючись від окупантів.

Утікши із гетто юнак опинився в с. Шершинівка. Тут він зустрів своїх 
тіток Ене Гессінг та Фріду Беренштейн. В цьому селі він доглядав за кіньми. 
Спав на горищі конюшні. Звичка рано прокидатися допомогла врятуватися 
і цього разу. Крикнувши, що йдуть німці Борис скочив на коня і втік. Цьо-
го разу німці вбили 70 євреїв [4, с. 4]. Після цього Б. Гессінг згадував, що 
працював у наймах за шматок хліба у с. Шиповці, там колов дрова, ходив 
за худобою. Ховався на горищі у баби Федори. Радянські війська увійшли 
в лютому 1944 р. З солдатами Борис вирушив на Захід звільняти територію 
Європи від «коричневої чуми». В армії здобув професію водія. Після війни 
приїхав на роботу до Кривого Рогу де й залишився.

Майя Борисівна не зважаючи на відтворення історії у загальних рисах 
переказувала її дуже емоційно. Під час розповіді вона не називала імен, на-
селених пунктів, випустила період життя батька у с. Шершинівка та його 
порятунок, але багато часу придиміла розповіді про поневіряння батька на 
горищі старенької, яка за її словами не знала, що він був там [5]. Хоча Б. Гес-
сінг в автобіографії зазначав, що навіть сусідка баби Феодори Ганна знала, 
де він ховається [4, с. 5].

Отже, на основі наведеного матеріалу можемо зробити висновок, що 
індивідуальна пам’ять в залежності від віддаленості суб’єкта від історич-
них подій може втрачати певну деталізацію, наприклад назви географічних 
об’єктів, імена, окремі історичні факти. В цілому ж для індивідуальної істо-
ричної пам’яті характерні: зосередження уваги на дрібних деталях, що ви-
пускає із виду колективна пам’ять; емоційність переживань події; опис ми-
нулого є більш образним; основу становлять не загальні факти, а маловідомі 
сторінки Голокосту.

Висновки
Історична пам’ять є невід’ємним соціокультурним атрибутом національ-

ної ідентичності. Вона багато в чому детермінує політичні чинники націо-
нальної тотожності, такі як громадянська солідарність, лояльність до дер-
жави та її інституцій, політична культура, єдність у розумінні національних 
інтересів та перспектив розвитку тощо. Усвідомлення спільності історичної  
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долі об’єднує та консолідує «уявлену спільноту», наділяє її членів почут-
тям духовної спорідненості та відповідальності за майбутнє. Натомість 
неусталеність національного міфу, відсутність компліментарності цінніс-
но-смислових оцінок минулого дезінтегрує націю, послаблює національну 
ідентичність.

Теоретико-методологічна складова наукової розвідки підводить до вис-
новку, що поняття «історична пам’ять» еволюціонувало у часовому вимірі й 
у його модерному розумінні сформувалось лише на кінець минулого століт-
тя. Це стало наслідком стрімких змін в осмисленні сфери компетенції та ме-
тодологічних основ історичної науки, які відбулися під впливом програмних 
установок постмодернізму.

Найістотнішими властивостями історичної пам’яті є її динамічність, 
аксіологічна забарвленість, міфологічність, ірраціональність, фрагментар-
ність, тяжіння до стерео типізації, символізації, образності, метафоричності, 
сакралізації, персоналізації, героїзації історичних подій та постатей. Істо-
рична пам’ять –  наративна формація, яка конституюється у вигляді тексту, 
оповіді. Організуючою основою універсаму історичної пам’яті є мова.

Суб’єктами або носіями історичної пам’яті є як індивіди, так й спільно-
ти. Таким чином історична пам’ять диференціюється на індивідуальну та 
колективну.

Під індивідуальною історичною пам’яттю ми розуміємо спогади особи 
накопичені нею на основі особистого життєвого досвіду, спогадів старшо-
го покоління. «Часовий горизонт» в якому існує цей вид пам’яті охоплює 
80–100 років. Її особливістю є саморегуляція.

Колективна пам’ять являє собою спільну пам’ять людського колективу. 
Їй притаманні спрощеність, емоційна напруга, розподіл між соціальними 
групам. На формування колективної пам’яті впливає держава, трактуючи по-
дії через призму пануючої політичної доктрини. Ті події, що з ідеологічних 
міркувань не вписуються в офіційну систему складають «неофіційну» колек-
тивну пам’ять. Індивідуальна та колективна пам’ять пов’язані між собою як 
частина і ціле.

Проаналізувавши шляхи формування колективної пам’яті про Голокост, 
ми можемо стверджувати, що:
• Відомості про Голокост, які містяться у офіційних наукових виданнях хоч 

і торкаються важливих аспектів історії Катастрофи, проте і сьогодні є ма-
лодоступними для широкої аудиторії;

• До участі у конференціях шкільної та студентської молоді зазвичай долу-
чаються і так мотивовані учні;

• Шкільні програми, враховуючи обмаль відведених годин на вивчення 
окупаційного режиму та значний обсяг матеріалу, не в змозі сформувати 
системну пам’ять про Голокост.
Для колективної пам’яті про Голокост характерні розуміння сутності та 

перебігу Катастрофи у загальних рисах; Голокост сприймається як щось да-
леке та чуже; відсутність власних психо-емоційних переживань; увага зосе-
реджується на загальному, а не на деталях.

На основі наведеного матеріалу можемо зробити висновок, що індивіду-
альна пам’ять в залежності від віддаленості суб’єкта від історичних подій 
може втрачати певну деталізацію, наприклад назви географічних об’єктів, 
імена, окремі історичні факти. В цілому ж для індивідуальної історичної 
пам’яті характерні: зосередження уваги на дрібних деталях, що випускає 
із виду колективна пам’ять; емоційність переживань події; опис минулого є 
більш образним; основу становлять не загальні факти, а маловідомі сторінки 
Голокосту.
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Островський Данііл

РЕАКЦІЯ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ НА ПОЛІТИКУ 
ГОЛОКОСТУ ЗА ЧАСІВ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 

УКРАЇНИ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Вступ
Актуальність дослідження. Політика Голокосту є однією з складних 

проблем національної історії, в якій знайшли відображення попередні ре-
зультати багатовікового міжетнічного діалогу. Виділення моделей ситуатив-
ної поведінки населення окупованих територій може відповісти на важливу 
і до цього часу мало вивчену проблему Другої світової війни: участь укра-
їнського населення у рятуванні євреїв. Певною перешкодою у висвітленні 
проблематики поведінки неєврейського населення у роки Голокосту були 
і частково залишаються стереотипи минулого. Похідною з Голокосту є наяв-
ні проблеми толерантності в Україні. Проблема толерантності актуальна для 
сучасної України в силу її багатонаціонального складу та багатоконфесійно-
сті, а також у зв’язку з особливостями пережитого періоду історії –  розпаду 
СРСР, локальними війнами, посиленням сепаратистських настроїв і т.д. Ба-
гато в чому цим пояснюються ті зусилля, які робляться в даний час різними 
громадськими та державними інститутами України для формування в су-
спільстві високого рівня толерантності. У зв’язку з трансформацією укра-
їнського суспільства, його інтеграцією у світове співтовариство, зниженням 
згоди і терпимості у соціумі виникає потреба в аналізі соціальних і культур-
них передумов толерантності, а також тенденції її динаміки

Вивчення етнічної і соціальної поведінки неєврейського населення в пе-
ріод Голокосту в Україні почалося лише на початку 90-х рр. У 2009 р. вийшла 
перша ґрунтовна монографія Ж. Ковби «Людяність у безодні пекла». Ви-
вченням даної теми також займалися українські дослідники: Ф. Вінокурова, 
О. Гончаренко. Щодо проблем сучасної толерантності то вагомий внесок у ро-
зуміння рівня толерантності в Україні зробили Н. В. Паніна Е. И. Головаха.

Об’єкт дослідження: ставлення українців до іншонаціонального, та зо-
крема єврейського населення у період нацистської окупації та в наші дні

Предмет дослідження: проблема формування толерантності в сучасно-
му українському суспільстві.

Мета нашої науково-дослідницької роботи: виявити основні проблеми 
формування толерантності в Україні на прикладі поведінки українців в часи 
Голокосту для розробки рекомендацій щодо впровадження установок толе-
рантної свідомості в сучасному суспільстві.

Виходячи з цього, ми ставимо такі завдання:
1. Визначити ставлення місцевого населення щодо політики Голокосту;
2. Вивчити сучасні проблеми толерантності в Україні;
3. Проаналізувати напрямки державної політики щодо підвищення рівня 

толерантності в Україні
Хронологічні рамки дослідження. Нижня межа –  1941 р., пов’яза-

на з окупацією українських земель нацистськими загарбниками, верхня 
межа –  сьогодення

Практичне значення роботи полягає у тому, що її матеріали можуть 
бути використані як на уроках історії України, всесвітньої історії, на вихов-
них заходах з теми толерантності, так і усіма, кого хвилють проблеми ксено-
фобії та расизму

Структура роботи складається з вступу, двох розділів, висновків, списку 
джерел та літератури.

Розділ 1. Реакція місцевого населення українських земель на 
політику Голокосту

1.1. Голокост в Україні та його етапи
Голокост –  загибель значної частини єврейського населення Європи 

(близько 6 мільйонів чоловік) внаслідок організованого знищення євреїв на-
цистами та їх посібниками у Німеччині та на захоплених нею територіях 
у 1933–1945 рр. (в нацистській фразеології –  «остаточне вирішення єврей-
ського питання»).
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Саме українське єврейство, яке на початок війни було найчисельнішим 
у Європі (до 2,8 млн. осіб; більше євреїв мешкало лише в США), зазнало 
найбільших в Європі втрат. Унаслідок Голокосту на теренах України було 
знищено, за різними оцінками, від 1,5 до 1,9 млн. євреїв. Це становить при-
близно чверть від усіх загиблих євреїв Європи (6 млн.) і близько половини 
євреїв –  мешканців СРСР, які загинули під час Шоа. У цілому Україна втра-
тила близько 70% довоєнного єврейського населення

Голокост на теренах України має наступні етапи:
Перший етап: 22 червня –  перша половина серпня 1941 р. Протягом пер-

ших тижнів, місяців після нападу Німеччини на СРСР, на окупованій терито-
рії України гітлерівці знищували передусім євреїв-чоловіків, представників 
єврейської інтелігенції, які могли становити потенційну загрозу нацистсько-
му геноциду.

У цей період:
• відбулася хвиля єврейських погромів, спровокованих нацистами у
• Львові та інших містах і містечках Західної України, в ході яких було зни-

щено 25–30 тис. євреїв регіону (кінець червня –  початок липня 1941 р.);
• паралельно з воєнною окупацією Північної Буковини на території краю 

румунська влада розпочала концентрацію єврейського населення, що ста-
ло початком депортації за Дністер (липень 1941 р.);

• 31 липня 1941 р. наказом Г. Герінга начальник Головного управління ім-
перської безпеки Р. Гейдріх був призначений відповідальним за «остаточ-
не вирішення єврейського питання».
Другий етап: друга половина серпня 1941 –  осінь 1944 р.
У цей період винищення єврейського населення на теренах України на-

буває масштабності. З кінця серпня 1941 р. нацистські розстрільні команди 
переходять від селективних розстрілів євреїв-чоловіків до масових вбивств 
єврейського населення, включаючи жінок, дітей та літніх людей; деякі міста 
та райони оголошуються «юденфрай» –  вільними від євреїв. Найбільша чи-
сельність жертв припадає на серпень –  жовтень 1941 р. (у вересні нацисти 

знищили бл. 143 тис. євреїв, у жовтні –  бл. 120 тис.) та серпень 1942 р. (бл. 
175 тис. осіб) і вересень цього ж року (бл. 120 тис.).

На кінець 1942 р. нацисти фактично реалізували «остаточне вирішення 
єврейського питання» на теренах України (у зонах німецького воєнного ко-
мандування та на території райхскомісаріату «Україна»).

На цей період припадають, зокрема:
• масовий розстріл євреїв у Бабиному Ярі в Києві (29–30 вересня 1941 р.);

акція знищення єврейського населення Дніпропетровська (13–15 жовтня 
1941 р.);
• масові розстріли євреїв Черневіцької, Вінницької та Одеської областей 

румунськими фашистами (вересень –  листопад 1941 р.);
• будівництво центру знищення в Белжці (тут згодом було знищено близь-

ко 600 тис. євреїв, значна частина з них –  із західноукраїнських земель) 
грудень 1941 р.;

• мобілізація до «угорської трудової армії» 20 тис. єврейських юнаків (про-
тягом 1941 р.), велика частина з них загинула;

• знищення близько 70 тис. євреїв Трансністрії (Доманівка, Богданівка 
та ін.) (грудень 1941 –  лютий 1942 рр.);

• масові погроми у Львові, депортація львівських євреїв до центрів зни-
щення (серпень 1942 р.); знищення більшості євреїв Західної України.
Окремо можна виділити події кінця 1942–1944 рр., коли знищувались єв-

реї у гетто та таборах Галичини, Закарпаття та деяких інших регіонів Захід-
ної та Південної України. Серед трагедій, що відбулися в той час:
• грудень 1942 –  червень 1943 рр. –  знищення євреїв, які перебували в гетто 

Східної Галичини (зокрема, 1–23 червня 1943 р. проведена остання акція 
зі знищення львівських євреїв);

• квітень 1944 р. –  інтернування євреїв Закарпаття, які залишилися у жи-
вих, до гетто та таборів примусової праці, де в’язні масово гинули від 
холоду та хвороб;

• кінець травня 1944 р. –  депортація решти євреїв Закарпаття до центру 
знищення Аушвіц-Біркенау (м. Освенцим).
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• На кінець цього періоду в ході відступу гітлерівських військ нацистами 
були знищені євреї, які ще залишалися в гетто та таборах примусової пра-
ці. Згодом відбулося звільнення та рятування від смерті десятків тисяч 
євреїв Трансністрії.
Особливості Голокосту на Україні були наступні:

• Тільки тут на території СРСР (і УРСР) євреям було пред’явлено звинува-
чення у «жидо-більшовизму»;

• Тільки на Україні був введений в дію наказ про розстріл заручників (з 100 
заручників –  90 євреїв);

• тут, в окупантів виявилося набагато більше помічників, ніж в інших кра-
їнах, тому здійснювати свої антиєврейські плани гітлерівцям було наба-
гато легше;

• Україна була розділена на кілька районів адміністративного 
підпорядкування;

• 12.08.1941 р. Гіммлер віддав усний наказ про знищення єврейських дітей 
та жінок, «щоб не було проблеми месників». Після цього розстріли про-
водилися вже не вибірково, а підряд;

• на відміну від інших захоплених країн, в СРСР (і УРСР) у знищенні євре-
їв активно брали участь військові частини.
Загалом місцеве населення України в ставленні до Голокосту можна роз-

ділити на декілька груп:
• вбивці та їхні поплічники;
• сторонні спостерігачі нацистських злочинів –  у сучасний західній істо-

ріографії їх називають «bystanders (з англ. –  спостерігачі, свідки);
• рятівники –  ті, хто хоча б намагався надати допомогу приреченим на 

смерть євреям.

1.2. Поплічники окупаційної влади та сторонні спостерігачі
У передвоєнний час морально-політичний стан суспільства зазнав силь-

ної деформації, яка проявилась у насильницькому насадженні однодумності, 
створенні обстановки тотальної підозри й страху, почуття власної другоряд-
ності в психології. Отже, ще до війни певна категорія людей підсвідомо та 

потенційно була готова до колаборації з окупантами. Поряд із цим були заді-
яні масові пропагандистські і організаційні заходи для залучення місцевого 
населення. Ототожнення радянської влади з так званим «жидо-комунізмом» 
дозволяло нацистам повною мірою скористатися міфологемою щодо єврей-
ського характеру політичного ладу СРСР та перекласти всі злочини більшо-
виків на євреїв, які поставали при цьому як універсальний колективний об-
раз «абсолютного зла».

З окупантами тісно співпрацювали місцеві антисеміти. ОУН мала зв’язки 
з німецькою розвідкою, «ще до початку війни з СРСР в німецьких тренуваль-
них таборах готувалися і навчалися військової справи представники ОУН». 
Вони прийняли і пропагували серед місцевого населення заклики до зни-
щення євреїв. Але антисемітське настрій в ОУН є неоднозначним, адже були 
випадки коли ОУН допомагали євреям. Крім того, була створена німецькими 
окупантами і місцева поліція, в якій було багато кримінальних і декласовані 
елементів, що затаїли ненависть до радянської влади, яку вони ототожнюва-
ли з «жидо-більшовизмом».

Усі вони брали велику участь в антиєврейських акціях: складали списки, 
проводили розшуки і погроми, конвоювали євреїв у місця ізоляції, особисто 
брали участь у вбивствах.

Були серед жителів люди, яких називали шмальцьовники, донощики. Їх 
боялися не лише євреї, а й ті, які в будь-який спосіб допомагали нещасним. 
«Шмальцьовники» вишукували євреїв на вулицях міст і містечок, розпізнав-
ши, вимагали викуп або ж відразу здавали гестапо чи поліції, за що отриму-
вали винагороду грошима або продуктами.

Так, окупанти намагалися втягнути до знищення євреїв місцеве населен-
ня. Втім, поліція становила не більше 1% місцевих жителів. Крім того, на-
строї українців змінювалися, коли вони ставали свідками жахливих подій 
злочинів гітлерівських катів –  таких, як розстріли у Бабиному Яру.

Отже, ми дійшли висновку, що не завжди доречно називати поплічни-
ками нової влади людей, котрі здавали євреїв або відбирали їхнє майно та 
ін. Багато людей дбали лише про власні інтереси: на першому плані –  суто  
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фізичне виживання, а тоді й політичні, соціальні, національні цілі. Люди 
мали намір збагатитися, отримати гроші, прогодувати родину або просто ви-
жити на отриманні гроші чи речі, про співпрацю з окупаційною владою тут 
не йдеться мови.

Наявні історичні джерела свідчать, що більшість місцевих жителі займа-
ла нейтральну позицію щодо «остаточного вирішення єврейського питання». 
Повсюди був страх. Страх, який з німецькою пунктуальністю вже з перших 
днів окупації нова влада вбивала в голови населення. Страх заборон, роз-
стрілу, вивезення до Рейху. Страх, за допомогою якого нова влада урядувала 
усі роки окупації. Страх за себе, за дітей, за родину. Він психологічно пара-
лізував, виснажував, пробуджував байдужість не те, що до –  єврея –  до одно-
племінника. Щоденна, щогодинна загроза для життя, масові пограбування, 
політичні, етнічні незгоди породжували відстороненість: «виселяють жидів, 
нас це не стосується..»

Отже, такі випадки були не єдині, люди боялися за своє життя та життя 
своєї родини, тому багато хто просто ігнорував усе, що відбувалося з інши-
ми. Кожен прагнув вижити.

Показовим було створення «української» дивізії СС «Галичина», яка фор-
мувалася із місцевих добровольців. Серед бійців дивізії була поширена дум-
ка, що за допомогою нацистів можна буде вести боротьбу за суверенітет і не-
залежність України. Проте в дивізії гітлерівське командування заборонило 
вживання слів «Україна», «українські». Німецьке командування намагалося 
перетворити це військове формування на «гарматне м’ясо» для вермахту.

1.3. Рятівники та праведники народів світу
Однак, за висловом історика Жанни Ковби, в українсько-єврейських від-

носинах періоду Другої світової війни було більше «героїчно-людяного», 
аніж «злочинного». Зокрема, йдеться про численні факти порятунку євреїв 
від нацистських страт греко-католицькими священиками, учасниками націо-
налістичного підпілля, простими українцями. У цих випадках спрацьовува-
ли як глибока християнська духовність і наявність моральних регулятивів, 
так і ситуативні індивідуальні та групові механізми допомоги.

В Україні фактично відразу після початку окупації загарбники здійсни-
ли виокремлення євреїв. Невід’ємною складовою окупаційного режиму на 
українських землях було встановлення особливо жорстокої, тотальної від-
повідальності за порушення розпоряджень щодо євреїв. Але незважаючи на 
це, були люди, які ризикуючи не тільки власним життям, а й життям своїх 
родин, дітей, рятували євреїв. Отже спасіння євреїв було реакцією населення 
на окупаційний режим.

Відомо, що під час окупації вдалося врятуватися приблизно одному від-
сотку євреїв в областях Радянської України та приблизно двом відсоткам на 
колишніх польських територіях Західної України. Таке явище стало можли-
вим завдяки підтримці місцевого неєврейського населення.

Часто допомога євреям здійснювалася завдяки довоєнним особистим зна-
йомствам, гарним відносинам, дружбою, яка об’єднувала у минулому рятів-
ників та врятованих.

Отже виділяються наступні основні мотиви порятунку: співчуття; ро-
динні зв’язки та знайомства; релігійно-етнічний фактор; батьківські почуття 
у випадку порятунку дітей; неприйняття нацизму; почуття самотності; до-
кори сумління; схожість доля єврея з власною долею в минулому; співпе-
реживання; надія на допомогу собі та своїм дітям у схожій ситуації в май-
бутньому; почуття прихильності чи любові; причетність до спільної справи; 
громадянський обов’язок порятунку інших [17, с. 413].

У справі рятування євреїв, як правило, присутні кілька мотивів, але один 
з них домінуючий. Варто відзначити, що рятівники і врятовані ризикували 
життям: своїм, своїх дітей, близьких та рідних. Моральний фактор зазвичай 
превалює над меркантильним. Основними способами порятунку євреїв були:

1) підтримка матеріально, духовно та морально;
2) допомога при втечі;
3) переведення з місця небезпеки;
4) підтримка підпілля в межах національних кордонів;
5) одноразова допомога, що включала надання притулку на ніч або на 

кілька днів, надання їжі та одягу з собою;
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6) надання документів, яке здійснювалося за допомогою підроблених 
документів, передачі євреям документів померлих, зниклих без вісті і т. д., 
а також надання власних документів

7) прийняття євреїв на роботу.
8) переховування євреїв.
Серед рятівників можна виділити наступні групи:
1. Місцеві мешканці (українці, росіяни, поляки тощо), які мали єврейських 

родичів (дружин, чоловіків, батьків одного з подружжя та їхніх близьких).
2. Люди, яких поєднували з євреями сусідське життя або спільна робота, 

навчання до війни, а також пам’ять про добрі вчинки євреїв-сусідів у критич-
них ситуаціях.

3. Досить поширеними були випадки рятування євреїв українцями через 
релігійні переконання, християнське ставлення до гнаних та переслідуваних. 
К. Беркгоф стверджує, що серед українців найбільше євреям допомогли бап-
тисти і християни-євангелісти.

4. Відомі випадки, коли на допомогу євреям за критичних умов прихо-
дили службовці міських управ, а також німецькі офіцери, угорські солдати 
і навіть німецькі солдати та місцеві поліцаї, які брали участь у розстрілах 
євреїв. Але такі випадки були поодинокими.

5. Були випадки коли люди рятували євреїв за кошти. Їх мета була в пер-
шу чергу збагатитися.

Серед духовенства прикладом може слугувати переховування митропо-
литом УГКЦ Андреєм Шептицьким сотні євреїв, зокрема львівського рабина 
Давида Кагане та його синів, у власній резиденції. Галицький владика очо-
лив фактично єдину в Європі організовану акцію порятунку євреїв в умовах 
Голокосту. У роки війни він неодноразово оприлюднював через канцелярію 
папської курії свої звернення –  «Про милосердя», «Не убий», «Про злочин 
чоловіковбивства», в яких закликав священиків роз’яснювати молоді недо-
пустимість позбавлення людини життя. У цьому контексті можна згадати й 
подвиги парафіяльного греко-католицького духовенства –  священика міста 
Товсте Антона Навольського та перемишлянського пароха Еміліана Ковча, 

які вихрещували юдеїв і тим самим рятували їх від неминучої смерті. Ті, 
хто допомагав євреям уціліти під час війни, за радянської влади опинялись 
у таборах зі звинуваченням у «колабораціонізмі» та «буржуазному націона-
лізмі». Водночас над тими, кому вони зберегли життя, висів дамоклів меч 
звинувачень у сіонізмі або співучасті в «бандитизмі».

Праведники народів світу. Праведник визначався як не-єврей, що ризику-
вав життям, щоб врятувати євреїв під час Голокосту.

Щоб отримати відзнаку «Праведника» особа має зодовольняти кільком 
вимогам:
• Тільки єврейська спільнота може висунути кандидатуру
• Ті що допомагали своїй родині чи євреї навернуті в християнство не 

враховуються
• Допомога мала повторюватись або бути значною
• Допомога мала надаватись без очікування фінансового зиску натомість

Наразі за порятунок євреїв більше 4000 людей в Україні удостоєні зван-
ня «Праведника світу». Серед них брат Митрополита Української греко-ка-
толицької церкви Андрія Шептицького, архієпископ Климентій, київський 
священик Олексій Глаголєв, батьки першого Президента України Леоніда 
Кравчука [18].

Розділ 2. Сучасні проблеми толерантності

2.1. Актуальність дослідження проблем толерантності в Україні
Актуальність проблеми толерантності обумовлена пошуком нових під-

ходів до вирішення і подолання соціальних конфліктів, війн, а також явищ, 
які стосуються проблематики Голокосту, що вивчаються як у контексті ок-
ремих аспектів міжнаціональних відносин в умовах війни; так і у контексті 
викладання історії Голокосту та історії міжнаціональних відносин в сучасній 
Україні.

Толерантність як принцип поваги виконує функцію обмежувача агре-
сивності людини. Значну роль тут відіграє соціокультурний процес, який 
впливає на зміну стереотипів життєдіяльності людини і її здатності до 



219218

сприйняття всього різноманіття світоглядного простору і може реалізуватися 
через взаємодопомогу між людьми, нерідко думки і відчуття мільйонів лю-
дей отруюються ідеями, що закликають до агресії і прояву інтолерантності 
(нетерпимості).

Для вирішення проблем толерантності і формування толерантної свідо-
мості прийнято ряд законодавчих документів, у рамках яких передбачено 
сприяння становленню громадянського суспільства, розвитку правової куль-
тури та соціокультурного діалогу в суспільстві. Нині актуальним є зняття 
соціальної напруженості у суспільстві.

Пошук нових принципів починається вже не з внутрішнього переосмис-
лення досягнути того, а із спроби проаналізувати існуючу реальність. Такі 
демократичні цінності, як вибір, право на власну думку, свобода совісті, –  
тобто все те, що дозволяє зберегти різноманітність суспільства і світу в ці-
лому, ще неусвідомлені повною мірою, а значить і основний принцип то-
лерантності –  «гармонія в різноманітті» –  залишається поки за межами її 
соціокультурного процесу.

Важливим є аналіз суспільства і конкретного соціального середовища, 
в якому суб’єкт реалізує себе, свою етичну і правову ментальність.

Сучасна етична ситуація потребує від суб’єкта слідувати етичним нор-
мам –  володіння правом вільного вибору визначених правових норм. Важ-
ливим є аналіз суспільства і конкретного соціального середовища, в якому 
суб’єкт реалізує себе, свою етичну і правову ментальність.

Сучасна етична ситуація потребує від суб’єкта слідувати етичним нор-
мам –  володіння правом вільного вибору визначених правових норм. Дослі-
дження проблем толерантності можуть мати важливе концептуальне значення 
для подальшого розвитку філософської антропології, педагогіки і психології 
їх проблематики і категоріального апарату. Результати дослідження можуть 
бути використані при розробці конкретних моделей толерантної поведінки, 
аналізі стану і перспектив розвитку українського суспільства, в цілому, і по-
лікультурної ситуації окремих регіонів.

Існує типологізація толерантності за соціальними сферами її буття:
1) гендерна толерантність –  неупереджене ставлення до представників ін-

шої статі, неприпустимість апріорного приписування людині вад іншої статі, 
відсутність ідей про перевагу однієї статі перед іншою;

2) вікова толерантність –  неупередженість до апріорних «вад» людини, 
пов’язаних з її віком. Вікова толерантність цілком може поєднуватися із при-
йнятою у багатьох культурах повагою до осіб похилого віку;

3) освітня толерантність; очевидно, що цей тип толерантності стосується 
побутової сфери і не пов’язаний з обговорюваним питанням, де рівень освіти 
суб’єктів права є вирішальним чинником;

4) міжнаціональна толерантність –  ставлення до представників різних 
націй, здатність не переносити вади й негативні дії окремих представників 
національності на інших людей, ставитися до будь-якої людини з позиції 
«презумпції національної невинуватості»;

5) расова толерантність –  відсутність упереджень до представників іншої 
раси;

6) релігійна толерантність –  ставлення до догматів різних конфесій, релі-
гійності з боку віруючих і невіруючих, представників різних конфесіональ-
них груп;

7) географічна толерантність –  неупередженість до жителів невеликих або 
провінційних міст, сіл й інших регіонів з боку столичних жителів і навпаки;

8) міжкласова толерантність –  терпиме ставлення до представників різ-
них майнових груп –  багатих до бідних, бідних до багатих;

9) фізіологічна толерантність –  терпиме ставлення до хворих, інвалідів, 
фізично неповноцінних осіб із зовнішніми вадами тощо;

10) політична толерантність –  терпиме ставлення до діяльності різних 
партій та об’єднань, висловлювань їх членів та ін.;

11) сексуально орієнтована толерантність –  неупередженість стосовно 
осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією;

12) маргінальна толерантність (толерантність стосовно маргіналів) –  
ставлення до жебраків, наркоманів, алкоголіків, ув’язнених.

Відповідно до теми більш детально роздивлятимемося проблеми міжна-
ціональної, релігійної та расової толерантності на теренах Україні.



221220

2.2. Вразливі групи як об’єкт дискримінації, расизму, ксенофобії 
та злочинів на ґрунті ненависті

Криза толерантності в українському соціумі, поширення агресивної ксе-
нофобії стосовно іммігрантів на побутовому рівні.

Можна стверджувати, що рівень неприязні українського соціуму до іно-
земців протягом останніх років поступово, але невпинно зростав, і саме мі-
грантофобія стала чи не найпоширенішим видом ксенофобії в Україні. На 
жаль, українці поступово втрачають раніше властиві для нації риси –  гостин-
не та доброзичливе ставлення до іммігрантів, спокійне сприйняття звичаїв 
інших народів, повага до релігійних почуттів іноземців тощо.

Подібні зміни у ставленні до прибулих чітко діагностуються результата-
ми соціальних досліджень. Наведемо лише окремі з них.

За даними Національного інституту стратегічних досліджень у 2014 р., 
індекс національної дистанції українців зріс з 4,4 (бажання відособленості) 
у 1994 р. до 5,1 (бажання ізольованості).

У ході опитування іноземних студентів, яке проводилося Центром пра-
вових та політичних досліджень «Дума», майже 44% іноземців заявили, що 
вони, у тій чи іншій мірі, потерпали в Україні від переслідувань на етнічному 
ґрунті.

Дослідження, проведене Інститутом прав людини та попередження екс-
тремізму і ксенофобії спільно з Київським міжнародним інститутом соціо-
логії, показало, що 37% громадян України вважають за необхідне обмежити 
перебування іноземців в країні, 23% опитаних заявили, що надавати можли-
вість перебувати в Україні можна лише ліченим представникам іноземних 
держав, а 9% взагалі висловили своє негативне ставлення до в’їзду іммігран-
тів на територію країни. У випадку, якщо іммігранти є представниками бід-
ної, в уявленні українців, країни, то проти їх прибуття категорично заперечу-
ють 19,4% опитаних респондентів.

За даними цього ж дослідження, майже 8% громадян України поділяють 
радикальні екстремістські погляди стосовно іноземців, у тому числі виправ-
довують можливість застосування щодо них фізичного насильства.

2.3. Аналіз чинників, що впливають на рівень толерантності 
в українському суспільстві

Динаміка етнічного складу населення України. В Україні скорочується 
чисельність більшості національних груп, які традиційно жили в Україні, 
зокрема болгар, молдован, білорусів, євреїв, татар, ромів, німців. Водночас 
дедалі більшої актуальності у сфері міжнаціональних взаємин набувають пи-
тання, пов’язані з міграцією до України представників етносів, які раніше 
не проживали на її території. Порівнюючи дані результатів Всесоюзного пе-
репису 1989 р. та Всеукраїнського перепису 2001 р., можна дійти висновку, 
що в Україні вдвічі зросла кількість азербайджанців –  45 тис. (20% динамі-
ка зростання), корейців –  13 тис. (їх кількість збільшилася вдвічі) та араб-
ського населення (збільшення від 1240 до 6575 осіб). Відчутно зросла також 
кількість в’єтнамців і вихідців з інших країн Південно-Східної Азії, Індії та 
Пакистані.

Репатріація кримськотатарського населення. Нині кримські татари ста-
новлять 12,1% населення АР Крим. Порівняно з 1989 р. їх кількість зросла 
у 6,4 разу. Складність процесу облаштування та інтеграції кримських татар 
в український соціум, виражені культурні та релігійні відмінності населення 
автономії негативно позначилися на рівні толерантності в регіоні.

Слабка інтегрованість ромської громади в український соціум.За дани-
ми Всеукраїнського перепису населення України у 2005 р., представники 
ромської меншини в етнічній структурі українського суспільства становлять 
47,6 тис. ПротеБюро з питань демократії, прав людини і праці Державного 
департаменту США у своєму Звіті за 2012 р. наводить дані про проживання 
в Україні 400 тис. ромів та звертає увагу на високий рівень нетерпимості 
до представників ромської меншини з боку правоохоронних органів. У Зві-
ті також наводяться факти порушення прав ромів щодо їхньої соціалізації: 
відсутність можливості отримання освіти, медичної допомоги, житлова про-
блема тощо. Зазначенні чинники зумовлюють вкрай низьку інтегрованість 
ромів в українське суспільство, їхню соціокультурну замкненість та низький 
рівень толерантності з боку населення країни.
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Зростання нелегальної міграції. Транзитний потік нелегальних мігрантів 
територією України зі Сходу до західноєвропейських країн супроводжується 
їх частковим «осіданням» в Україні. Загалом згідно з офіційними даними 
Державного комітету статистики України Україну відвідало 18935775 іно-
земних громадян. За даними МВС України у першому кварталі 2012 р. затри-
мано 4,2 тис.нелегальних мігрантів, що на 50% більше, ніж за аналогічний 
період минулого року.

Проте за дослідженням Міжнародної ініціативи протидії нелегальної мі-
грації «Сьодеркопінгський процес» загальна кількість іноземців, які перети-
нають український кордон, становить майже 40 млн. осіб на рік, а реальна 
кількість нелегальних мігрантів –  від 11 до 15 тис. осіб (0,1% від кілько-
сті іноземців, які щорічно відвідують Україну). У досліджені прогнозується 
тенденція зростання потоку мігрантів, передусім з середньоазіатських кра-
їн колишнього Радянського Союзу, а також з Пакистану, Індії, В’єтнаму та 
Китаю. Оскільки прибулі, як правило, не «розчиняються» в країні-донорі та 
схильні до створення маргінальних структур, можна прогнозувати, що про-
блема нелегальної міграції й надалі провокуватиме зростання рівня ксено-
фобії, нетерпимості і відповідно зниження рівня толерантності в українсько-
му суспільстві.

Ксенофобія в АРК. Напруження у стосунках між кримськими татарами 
та місцевим населенням є виявом та джерелом етнічної нетерпимості, під-
силюваної діяльністю проросійського крила «кримського козацтва», зокрема 
таких його формувань як Кримський козачий союз. Від початку анексії Кри-
му Росією кримські татари стали жертвами особливо жорстокого ставлення. 
За попередніми даними (останньої офіційної інформації немає) їхня громада 
налічує близько 300 тис. Через відмову лідерів кримських татар визнавати 
фактичну владу, їм було заборонено в’їзд на півострів, вшанування пам’ят-
них дат скасовувалося, а кримськотатарські ЗМІ опинилися під цензурою.

2.4. Напрямки державної політики підвищення рівня 
толерантності в Україні

1. У сфері державного управління. З метою вироблення гнучкості дер-
жавної політики щодо політики сприяння високому рівню толерантності та 
попередження всіх форм міжетнічної нетерпимості існує системний моніто-
ринг основних джерел, тенденцій виявів нетерпимості в Україні. Розроблено 
комплекс заходів сприяння високому рівню толерантності в українському 
суспільстві та протидії всім формам ксенофобії, нетерпимості, екстремізму. 
Такі заходи може містити, зокрема, Концепція етнонаціональної політики 
в Україні. Зокрема, в області розроблена та діє програма розвитку національ-
них меншин Херсонської області; щороку затверджується План заходів із 
протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українсько-
му суспільстві. Правоохоронні органи підсилюють контроль за виконанням 
законів щодо дискримінації, нетерпимості та насильства за расовою й етніч-
ною приналежністю.

2. У сфері культури та освіти. Набуття високого рівня толерантності є 
складовою та стратегічним пріоритетом державної культурної та освітньої 
політики. Концептуальною основою поряд з визнанням цінності культурної 
багатоманітності української політичної нації стало попередження культур-
ної виключності, налагодження конструктивного міжкультурного діалогу та 
взаємодії усіх етнокультурних груп в українському суспільстві. Державна 
політика у сфері міжкультурної взаємодії сприяє культурному розмаїттю, 
спрямовується на забезпечення вільного розвитку культур національних 
меншин та регіональної субкультурної багатоманітності; визнає унікальність 
та самобутність кожної етнокультурної групи, забезпечує реалізацію етно-
культурних прав національних меншин та їхню повноцінну участь у націо-
нальному культурному процесі.

Розвиток освіти відбиває знання і розуміння культури інших народів та 
сприяє вихованню таких якостей, як взаємоповага, солідарність, толерант-
ність ще на рівні початкової освіти.
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3. У розвитку співпраці з міжнародними та громадськими організаціями. 
Важливе значення має вивчення міжнародного досвіду, подальша адаптація 
вітчизняного законодавства до норм міжнародного права, співпраця з міжна-
родними організаціями у питаннях попередження та подолання конфліктів 
на етнонаціональному ґрунті. Зокрема доцільним є врахування досвіду Єв-
ропейського Союзу, ОБСЄ, ООН.

Для стабілізації міжетнічних відносин і запобігання етнічним конфлік-
там органи державної влади активно розвивають співпрацю з громадськими 
організаціями національних меншин, які мають стати основним партнером 
держави у толерантизації міжетнічних стосунків.

4. В інформаційній сфері. Підвищення позитивного впливу засобів ма-
сової інформації на формування колективної свідомості, зокрема на утвер-
дження у суспільстві об’єднувальних цінностей, побудованих на пріоритеті 
громадянських засад і прав людини. Ефективним засобом популяризації ідей 
толерантності та міжетнічного розуміння є соціальна реклама. Органи регу-
лювання національного теле-радіопростору намагаються створити сприят-
ливі умови для її розміщення в ефірі, а також ефективно реагувати на інфор-
маційні приводи, які є джерелом провокування міжетнічних конфліктів та 
підвищення ризиків їх виникнення.

В Україні державна політика сприяння високому рівню толерантності 
спирається на достатньо широку політико-правову основу. Проте в україн-
ському суспільстві на жаль ще залишається рівень психологічної відокрем-
леності, національної ізоляції певних етнокультурних груп, ксенофобії, че-
рез інформаційні ресурси Інтернету тиражуються етнічні стереотипи.

Зниження рівня толерантності може негативно вплинути на міжнародний 
імідж України, як європейської правової демократичної держави. Можливе 
створення потенційної загрози мирному співіснуванню численних етнічних 
груп та національних меншин, що перешкоджає національній консолідації та 
єдності країни, становленню громадянського суспільства та розвитку укра-
їнської політичної нації. Тому органи державної влади всіляко намагають-
ся остаточно нейтралізувати основні чинники міжетнічного напруження та 
утвердити високий рівень толерантності в українському суспільстві.

Висновки
Таким чином, згідно з метою нашої роботи, ми з’ясували, що позицію 

українського населення щодо Голокосту в Україні можна визначити так: ак-
тивно підтримувала антиєврейські заходи відносно мала частка населення, 
яка у своїх діях керувалася переважно бажаннями, заснованими на невірному 
сприйнятті єврейського народу, через пропаганду німецької окупаційної вла-
ди. Переважна більшість посіла нейтральну позицію. Але значна кількість 
людей стала на шляху нацистських погромників і допомагала їхнім жертвам. 
Рятували євреїв поодинці і цілими сім’ями, коли були відповідні умови.

Основними видами допомоги євреям були: підтримка матеріально, ду-
ховно та морально; переведення з місця небезпеки; переховування.

Найбільшого поширення антисемітизм в Україні набув у 1948–1953 рр. 
коли він став елементом сталінської політики. У 60-ті рр. антисемітизм на-
був біль прихованого характеру але у вигляді «антисіоністської» пропаганди 
став ще більш поширеним.

Після розпаду СРСР у незалежній Україні трапляються поодинокі про-
яви антисемітизму що засуджуються більшість політичних сил держави, 
однак варто відзначити що на сьогодні в Україні серед населення є досить 
поширенні певні стереотипи щодо єврейського народу і для їх подолання 
має проводитися кваліфікована просвітницька робота для повного знищення 
цих стереотипів.

У 2014–2015 рр. антисемітські та інші настрої ксенофобського характе-
ру набули більшого поширення на окупованих територіях Донбасу у зв’язку 
з утворенням так званих «ДНР» та «ЛНР» та підтримкою з боку їх лідерів.

Тобто для подолання антисемітизму та інших проявів расизму та ксе-
нофобії потрібно в першу чергу встановити мир на всій території України, 
по-друге –  придушення настроїв що сіють у суспільстві взаємну недовіру 
між представниками різних регіонів. За умов дотримання цих рекомендацій 
Україні можна побудувати толерантну, рівну, правову державу до якої всі 
і прагнуть.
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Демченко Кирило

ІСТОРІЯ МОБІЛІЗАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
НЕБОЄЗДАТНОГО МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ 
У ВИЗВОЛЕНІ УКРАЇНИ В ЧАСИ НІМЕЦЬКО-

РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 1941–1945 РР.

Вступ
Актуальність роботи. Історія Другої Світової війни –  це той період 

в житті людства, що можна досліджувати і досліджувати. Скільки білих 
плям залишилося в історії війни. Кожне покоління намагається переписати 
її на свій розсуд. В перші десятиліття її писали переможці і, зрозуміло, ви-
хвалюючи себе, свій вклад у перемогу. Згодом, ставлення змінилося, почали 
конкретніше описувати окремі події, факти. В незалежній Україні акцент по-
ставлено на вклад українців, я цим пишаюсь, у перемогу. Ветеранів тієї ос-
танньої великої війни залишається все менше і менше. Ми повинні як можна 
більше, спілкуючись із ними, дізнатися правдиві факти їх нелегкого життя 
в часи війни та про їх бойовий шлях.

В офіційних радянських документах про цих солдат немає жодного сло-
ва, ніби їх не існувало. Але вони були. Їх називали по різному: на російський 
лад –  «піджачники», іноді –  «чорножупанники», або «чорнобушлатники», 
але переважно «чорносвитники» і, нарешті, «чорна піхота»…

Радянська історична наук зовсім не те, щоб не досліджувала цю тему, а й 
оминала її, тому що у часи Радянського Союзу ця сторінка війни належала до 
небажаних і фактично заборонених.

І тільки в часи Незалежної України, а саме 29 червня 1993 р. ветеранам 
останнього воєнного призову було надано статус учасників війни, а 22 груд-
ня 1995 р. Верховна Рада України прирівняла всіх українських воїнів остан-
нього воєнного призову до учасників бойових дій.

В наш час слово «мобілізація» знає кожен українець. Але із засобів масо-
вої інформації нам відомо про неправомірні заходи у проведенні мобілізації  
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в наш час. У розмові зі своїм дідусем, я дізнався про жахливі методи мо-
білізації у часи німецько –  радянської війни. Мене зацікавило це питання 
і я вирішив дізнатися про нього більше. Тепер мої дослідження викладено 
у цій роботі.

Мета роботи: простежити та проаналізувати історію та наслідки викори-
стання небоєздатного мирного населення у визволені України в часи німець-
ко радянської війни.

Дослідницькі завдання:
• Визначити основні етапи мобілізації в Радянському союзі в часи німець-

ко-радянської війни;
• Висвітлити історію мобілізації небоєздатного мирного населення, з по-

дальшою участю в бойових діях;
• З’ясувати основні тенденції та напрямки використання неповнолітніх та 

жінок в часи війни на визволених територіях;
• Простежити використання мирного населення в «живих» розмінуваннях;
• Проаналізувати використання загонів «чорносвитників». за спогадами 

очевидців та учасників.
Географічні і хронологічні рамки роботи становлять: територія Укра-

їнської республіки часів німецько-радянської війни 1941–1945 рр. Хроноло-
гічні рамки обумовлені двома періодами: 1941 р. –  початком мобілізації на 
території Української республіки та 1943–1945 р. проведення радянських вій-
ськових мобілізацій на територіях, які перебували під окупацією Німеччини.

Об’єкт дослідження: широкий аспект процесів радянської військової 
мобілізації та використання небоєздатного мирного населення, що перебува-
ло на окупованій території, у визволені України в часи німецько-радянської 
війни.

Предмет дослідження: є діяльність радянських державних керівних ор-
ганів, військових частин, а також органів військової влади на місцях, спря-
мована на проведення мобілізацій населення до діючої армії та використання 
небоєздатного мирного населення в часи німецько –  радянської війни за спо-
гадами учасників та очевидці тих подій.

Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, оцінювання історич-
них фактів, порівняльно-історичний метод.

Наукова новизна: дослідження мобілізаційних процесів небоєздатного 
мирного населення при визволені України в часи німецько-радянської війни 
за спогадами очевидців.

Історіографічний огляд. Наукові праці із досліджуваної мною теми 
можна поділити на радянські та пострадянські.

Радянська історіографія загалом не торкалася даної проблеми, так як вона 
несла в собі непривабливі і відверто небезпечні факти, що могли б зашкодити 
формуванню міфу про «Велику Вітчизняну війну».

Історіографія незалежної України підходить більш ґрунтовно до оцінки 
радянських мобілізаційних процесів.

М. В. Коваль у праці «Україна: 1939–1945. Маловідомі і непрочитані сто-
рінки історії» вперше звернувся до цієї теми та вказав на наслідки таких 
військових мобілізацій для українського народу.

Стосовно розробленості теми у науковій літературі, слід зазначити робо-
ти Людмили Рибченко, завідувачки науково-дослідного відділу музею Вели-
кої Вітчизняної війни, яка комплексно проаналізувала перебіг та особливості 
радянських військових мобілізацій на території Лівобережної України про-
тягом 1943 р.

Матеріал про спогади О. Довженка, про його негативне ставлення до 
мобілізації неповнолітніх, взято із статті Владислава Гриневича «Військові 
мобілізації в Україні 1942–1944 років» в газеті «Зеркало недели». В. А. Гри-
невич активно досліджував проблему радянських військових мобілізацій на 
території України. У своїх роботах автор дає оцінку мобілізаційної ситуації, 
що була характерною для всієї території України у ході її звільнення.

Інформацію про фактичні події, мною взято із свідчень учасників та оче-
видців тих подій.

Джерельна база роботи розділена на групи:
• Спогади очевидців;
• Опублікований різноманітний документальний матеріал;
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• Мемуарна література;
• Ілюстративний матеріал.

Вагомим джерелознавчим матеріалом є спогади очевидців та учасників 
подій. Також дані, що взяті з авторських робіт істориків, дослідників подій.

Найпоширенішим різновидом джерел є мемуари (щоденники, спогади). 
У мемуарах знаходимо відомості про історичні факти та подробиці про них, 
такі що не зафіксовано в інших видах джерел. Прикладом спогадів, вико-
ристаних мною є спогади О. Довженка.

Важливою групою джерельної бази є накази Ставки ВГК, Наприклад на-
каз № 089 від 9. 02. 1942 р. «Про призов до Червоної армії громадян, що 
мешкають на визволених від окупації територіях» та телефонограми того 
періоду.

Джерельна база роботи представлена також ілюстративним матеріалом.. 
Ілюстративний матеріал цінний тим, що зберігає історичну інформацію в той 
момент коли це відбувається. Серед найпоширеніших можна назвати фото-
графії. Безпосереднє відображення дійсності на зображенні є незаперечною 
перевагою фотодокументів як історичного джерела.

Отже, джерельна база є достатньо широкою для комплексного розкриття 
запропонованої теми.

При виконанні роботи для досягнення максимальної науковості у ви-
світленні подій та отримання висновків, використані принципи історизму 
та об’єктивності. При цьому я прагнув якомога повніше виявити наявний та 
доступний джерельний матеріал по темі, оцінити його відповідно до специ-
фіки часу, коли розгорталися описувані події.

Структура роботи. Робота складається з вступу, основної частини, 
висновків, додатків. Основна частина, в свою чергу, складається з двох 
розділів:

Перший розділ присвячений радянським мобілізаційним заходам на по-
чатку війни та визволених українських територіях;

У другому розділі показано використання небоєздатного мирного насе-
лення в часи німецько –  радянської війни за спогадами учасників та очевидці 
тих подій.

Результати роботи можуть бути застосовані у системі середньої та вищої 
освіти при підготовці навчальних курсів з історії та краєзнавства, а також 
розраховані на тих, хто цікавиться історією нашого держави.

Розділ 1. Мобілізація на українських землях в часи німецько-
радянської війни 1941–1945 рр.

В Радянському Союзі облік та строк служби військовослужбовців чітко 
регламентувався Конституцією СРСР (1936 р.) та «Законом про військову 
повинність» (1939 р.). На дійсну службу призивалися юнаки, яким виповни-
лося 18 р. двічі на рік (восени та весною). Особи, що не підпадали під призов 
за станом здоров’я, а також мали судимість, мали родичів «ворогів народу» 
під призов не підлягали. Після проходження строкової служби військовозо-
бов’язаний зараховувався в запас до 50-річного віку, мав при собі військовий 
білет, та в разі нападу ворога, або за викликом повинен був з’явитися у вій-
ськову частину, до якої був приписаний [4].

22 червня 1941 р. гітлерівська Німеччина без оголошення війни напала 
на Радянський Союз. По всій території Радянського Союзу була оголошена 
мобілізація. Радянські мобілізації на території України в Другу світову війну 
були частиною загальносоюзної призовної кампанії, яка була налаштована 
на здобуття перемоги за рахунок значної кількісної переваги в живій силі. На 
території Української республіки вони відбувалися двома хвилями. Перша 
(від 23 червня 1941 р. до повної окупації республіки в липні 1942-го), а друга 
(1943–1945) –  із проведенням наступальних операцій, наслідком чого стало 
повторне захоплення Червоною армією території України.

За даними дослідника історії Другої світової Івана Муковського, протя-
гом перших місяців війни з 16 областей України (за неповними даними) вій-
ськкоматами було мобілізовано близько 2,516 млн. осіб. На боротьбу з воро-
гом стали 1,3 млн. бійців народного ополчення з лівобережних та південних  
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областей нашої країни. А всього в 1941 р. до Червоної армії та Військово-мор-
ського флоту було направлено близько 3,185 млн. громадян УРСР. Поповню-
ючи здебільшого з’єднання Південного й Південно-Західного фронтів, меш-
канці України склали основу 37-ї, 38-ї, 40-ї армій, 13-ї та 17-ї стрілецьких 
бригад. Завдяки мобілізаційним акціям питома вага громадян України у ча-
стинах, що воювали на південно-західному напрямі, сягнула 50%. Це значно 
перевищувало відсоток вихідців з України в цілому по діючій армії [1].

Швидке просування німців, халатність військкоматів, хаос в органах 
влади, стали причинами поступового зриву мобілізаційних заходів. Нега-
тивними виявились також наслідки сталінських репресій, низька ініціатива 
радянських командирів у боях, нерішучість брати на себе відповідальність 
у складних обставинах, була однією із причин поразок в перші місяці вій-
ни. Якщо в перші місяці війни біля військкоматів збиралися великі черги 
громадян, що бажали захищати свою землю від ворога, то в міру шаленого 
німецького натиску, бажаючих поменшало.

У багатьох центральних та східних областях явка на призовні пункти ча-
сом не перевищувала 50%. Значна частина щойно взятих на фронт не діста-
лася до своїх військових частин, а іноді, так як бої точилися вже поруч, йшли 
не підготовленими в бій. За даними мобілізаційного управління Генштабу 
РСЧА, на окупованій території СРСР за лишилося понад 2 млн. осіб мобре-
сурсу –  військовозобов’язаних та призовників. За підрахунками дослідни-
ків –  5 млн. 631 тис., із них в Україні –  понад 3 млн. [5].

На 16 жовтня 1941 р. у Ворошиловграді (нині Луганськ) на призовних 
пунктах явка військовозобов’язаних виявилась незадовільною: на Артемів-
ський пункт з’явилося лише 10%, на Климівський –  18%. Станом на 23 жовт-
ня 1941 р. по Харківському Військовому Округу з’явилося лише 43% від за-
гальної кількості призваних [8].

За другою хвилею мобілізації, що відбулася після визволення україн-
ських територій, а саме у 1943–1945 рр. українське населення знову стало 
джерелом поповнення Червоної армії.

Так, як зазначає кандидат історичних наук Владислав Гриневич, улітку 
1943 р. в Сталінській (нині Донецька) області передовими частинами було 
призвано і мобілізовано 12860 осіб, у Сумській –  24031 особу. У визволених 
від німців районах налагоджували свою роботу й військкомати. Така система 
діяла як здвоєне лезо бритви –  хто уникав мобілізації армією, того мобілізу-
вали військкомати [1]. Залучення діючої армії до процесу мобілізації давало 
можливість прискорити її у 1943 р., тільки з районів Донбасу до з’єднань 
Південного фронту влилося 120 тис. осіб. Війська 2-го Українського фронту 
за період із 1 по 23 січня і в березні-квітні 1944 р. отримали поповнення 
330 тис. осіб із колишніх окупованих територій. На кінець березня 1944 р. по 
Рівненській, Волинській та Тернопільській областях усього було мобілізова-
но 75709 осіб, і кількість мобілізованих щоденно збільшувалася до 3000 [1]. 
Загалом у другій половині 1944 р. у загальновійськових арміях 1-го Україн-
ського фронту мешканці України становили від 60 до 70%, а в окремих армі-
ях 2-го і 3-го Українських фронтів –  перевищували 50%. Як зазначають до-
слідники, впродовж 1943–1945 рр. червоноармійцями стали близько 4,5 млн. 
наших земляків [1].

1.1. Мобілізація за Наказом № 089
На початок 1943 р. у Радянській армії основна маса ресурсів військовозо-

бов’язаних до 46 років й призовників 1922–1923 рр. була вже вичерпана [6]. 
1941–1942 рр. стали роками найбільших людських втрат. Військкоматам 
приписувалось переглядати карні справи розкуркулених, середняків, в’язнів, 
для виявлення тих, кого можна мобілізувати.

Наказ НКО № 0283 від 14. 04. 1942 р. «Про роботу військкоматів з обліку 
військовозобов’язаних та їх призову» значно знизив планку відсіву цих лю-
дей, тим самим скасовуючи існуючі до цього установки. 10 лютого 1943 р. 
Ставкою ВГК було видано директиву «Про недопустимість огульного зара-
хування людей, у тому числі й призовників у категорію осіб, відсіяних з по-
літико-моральних міркувань». Відтепер керівництвом до дії стала сталінська 
теза: «Син за батька не відповідає». Це означало, що анкетні дані на зразок 
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«батько засуджений» або «брат вилучений органами НКВС» більше не бра-
лися до уваги при зарахуванні до лав Червоної армії [6].

А згодом Наказ Ставки Верховного Гловнокомандування № 089 від 9 лю-
того 1942 р. Називався цей наказ так: «О призыве граждан на освобождае-
мых от оккупации территориях и о сформировании запасных полков».

Змінилися й правила призову. В наказі Ставки Верховного Головнокоман-
дування було зазначено: «Оскільки діюча армія повинна своєчасно діставати 
поповнення живою силою, а підготовлений військовий контингент тилу че-
рез транспортні труднощі затримується в дорозі й прибуває в діючі частини 
несвоєчасно, військові ради армій дістають дозвіл на самостійне поповнення 
своїх частин живою силою в ході наступу». Таким чином, проводити набір 
щойно звільненого населення у свої підрозділи могла сама Червона армія, 
котра наступала. Армійські призовні комісії рекрутували чоловіків віком від 
17 до 50 років, зокрема із числа тих, хто з початку війни не був мобілізова-
ний на фронт, яких просто у цивільному одязі, не навчених військовій справі 
і неозброєних кидали в бій, щоб вони своєю кров’ю спокутували ганьбу пе-
ребування на окупованій території, адже сталінський радянський режим вва-
жав їх ворогами народу і зрадниками. У Червоній армії навіть сформувався 
стереотип про «українське зрадництво». Армійському командуванню нака-
зано було терміново сформувати запасні полки, що мали здійснювати відбір, 
призов і 15-денну бойову підготовку мобілізованого контингенту в зоні дії 
своїх армій [5].

Тодішні мобілізації і штурми досить яскраво змальовує відомий укра-
їнський письменник-фронтовик Анатолій Дімаров: «Ніяких медкомісій не 
було. На фронт забирали калік і хворих. Я вже у 20 років був інвалідом, слі-
пий і глухий від контузії, все одно взяли. І погнали нас на німецькі кулемети 
знаєте з чим? З половинками цеглинок! То другий геноцид проти українців 
був. Ми були не обмундировані, не озброєні. Нас гнали цілий день по морозі 
лютому, й пригнали в містечко, зруйноване дощенту. Видали ті половинки 
цеглин, показали велетенську водойму, скуту кригою, і сказали чекати сигна-
лу –  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 напівцеглинами. А він хай думає, що то… гранати. Назад повернути 
ніхто не міг, бо нам показали добре обладнані шанці, у яких через кожні три 
кроки сиділи смершівці з націленими нам у спину кулеметами. Мене вряту-
вало 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, го-
лий 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» [7].

Таким чином, за даними наказами армія отримала поповнення що мало 
проходити навчання та влитися до складу діючої армії в тилу фронтів –  за 
сотню кілометрів від лінії фронту. Але часто мобілізованих грузили в тран-
спорт і відправляли зразу ж на фронт.

Такі дії польових військкоматів в окремих селах і хуторах призводи-
ли до опору який місцями ставав збройним. З архіву музею села Вербки, 
лист заступнику Павлоградського відділу НКВС: «…протягом 13–14 грудня 
1943 року продовжуються збройні виступи місцевого населення поблизу се-
лища Вишнівка, що призводить до порушення дій військкомату № 098/2 та 
невиконанню плану призову…». Залом такі настрої мирного населення що 
до дій польових військкоматів призводили до негативного ставлення армій-
ського командування до мешканців тутешніх сіл.

З самого початку визвольних боїв на території України були скоріше пра-
вилом, ніж винятком, стали два основних порушення порядку мобілізації –  
використання щойно мобілізованих, погано озброєних і непідготовлених 
у військовому плані людей в найближчих боях, обходячи армійські запасні 
полки, а також практика мобілізацій поповнення військовими частинами, ди-
візіями та навіть полками без огляду на жодні інструкції. Особливо значними 
ці порушення були в першу декаду 1943 р., коли відбувалися ситуативні бої 
на східноукраїнських територіях і фронт був нестабільним [6].
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Зі спогадів Олексія Дорменка:
«Ми 110 кілометрів від нашого села до Дніпропетровська пішки йшли. 

Навколо поля ще німцями спалені, а залізниця під Павлоградом підірвана. То 
ми 5 днів йшли, тим щастило у кого після німців матері залишилися, у тих 
хоч якась їжа була, а інші взагалі голодними йшли».

Відсутність з-за масових підривів полотна, залізничного сполучення при-
зводила до поганого забезпечення армії, не кажучи про загони призваних 
у терміновому порядку місцевих –  у них навіть під час боїв централізованої 
видачі продовольства не було. Зі спогадів водія вантажівки Газ-АА частини 
забезпечення, 46-ї армії 3-го Українського фронту Олександра Максименка:

«…Я на своїй «полуторці» з-під Харкова до Варварівки, то біля Дніпро-
петровська –  там наші Дніпро форсували, 4 рази за 10 днів з’їздив…, їжі та 
боєприпасів все одно не вистачало».

Для забезпечення армії шофери вантажівок по 3 рази на тиждень їздили 
по розбитих дорогах до відставших обозів і частин забезпечення. Проте, такі 
перевозки не могли повністю покрити потреби армії у фуражі і боєприпасах. 
Тактика «спаленої землі» ставила під питання виживання армії в умовах від-
сутності продовольства. Бійці все частіше відбирали залишки їжі у місцевих, 
що призводило до нових протистоянь. З листа до дому бійця 99-ї стрілець-
кої дивізії 6-ї армії 3-го Українського фронту Анатолія Биткова: «…Їжі нема 
вже 9 день і багато хто забирає останні запаси у місцевих, їх після окупації 
небагато залишилося… сьогодні одна жінка, в якої я жив два дні, пішла до 
командира нашої роти сказала, що її доньку вбили з-за шматка хліба, а по-
тім сказала мені, що вартові спочатку довго її не пускали, а коли врешті 
пустили той сказав десь так: «Жіночко залиште мене в спокої, що я можу 
зробити коли в роті продовольства вже 4 дні нема». Ту стару з палатки 
команди командира за руки вивели…».

Однак призвані польовими військкоматами місцеві, по собі розуміли важ-
кість ситуації в селах, і дозволити собі відбирати останні запаси у місцевих 

не могли. Тому, ситуація в загонах призваних, які в більшості випадках армі-
єю назвати було неможливо, була катастрофічною –  чим далі від рідних сіл 
відходили «чорносвитники» тим менше було продовольства, і більше людей 
намагалися втекти з армії. Зі спогадів Олексія Дорменка: «Ми йшли скоріше 
не як армія, а як полонені, йдемо колоною по три без зброї, а по боках черво-
ноармійці з автоматами, і підганяють завжди, один з моїх товаришів тоді 
правду сказав: «Йдемо –  як свині на забій». По дорозі на фронт з-за відсут-
ності продовольства загинуло до 10% призваних з усього Павлоградського 
району. Загалом кількість призваних до 1 січня небоєздатних мешканців Дні-
пропетровської області перевищує 21000 [1].

З січня по березень 1943 р. на території України були проведені Воро-
шиловградська (29.01 – 18.02.1943 р.) та Харківська (02.02. – 03.03.1943 р.) 
наступальні операції. Незважаючи на те, що вони не були остаточно успіш-
ними, частина населених пунктів Донбасу та Слобожанщини була визволена 
від ворога.

За цей період десятки тисяч щойно мобілізованих чоловіків поповни-
ли частини фронтів. За донесенням штабу Воронезького фронту за період 
з 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 військовополонених та оточенців [5]

14 лютого 1943 р. був визволений перший обласний центр України – м. Во-
рошиловград (Луганськ). Уже через 2 дні в місті почався військовий призов, 
який проходив зі значними порушеннями. Про це йдеться в спеціальному 
донесенні наркома внутрішніх справ УРСР В. Т. Сергієнка: «У визволених від 
німецьких окупантів районах призов до Червоної армії громадян призовно-
го віку 1925–1893 р. н., які залишились на тимчасово окупованій території, 
почався одразу ж після вигнання окупантів. Відповідно до наказу команду-
вача Південно-Західного фронту № 1 були укомплектовані призовні комі-
сії з місцевого активу під головуванням представників Південно-Західного 
фронту. Призовні комісії були створені у всіх районах Ворошиловградської  
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області, визволених від окупантів. У м. Ворошиловград таких комісій було 
чотири. Станом на 15.03.1943 р. у районах Ворошиловградської області 
було призвані й передані 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 запас-
них частин). По м. Ворошиловград до діючої армії направлено 6252 чол., 
у запасні частини –  455 чол.» [6]. З наведеного вище можна констатувати, 
що під час проведення мобілізації на території Ворошиловградської області 
призовні комісії відправляли військовозобов’язаних не до запасних полків, 
а одразу до військових частин.

1.2. Мобілізація неповнолітніх
За спогадами учасників мобілізації неповнолітніх:
«Наприкінці 1944 р. і мене, 16-річного хлопця, взяли до тієї ж армії  

зброєю захищати московські імперські інтереси. І був я в армії до 1953 р. 
Тепер маю статус учасника бойових дій» [4].

Дорменко Олексій Михайлович –  мешканець села Вербки, один з тих хто 
був призваний неповнолітнім –  у 16 років. Олексій Михайлович пережив 
окупацію, втік від примусового переселення до Німеччини, але пізніше був 
призваний до Червоної армії. Зі спогадів Дорменка:

«Коли наші у село прийшли, за два дні половину хлопців забрали. До того 
ще німці нас малих на роботу гнали, так тоді ми втікали, а зараз хотіли 
самі йти, а приходимо до військкомату а там кажуть, що зброї нема але 
все одно, як прийшли так на фронт підете. Мені тоді мати сказала, що не 
відпустить так я перший призов пересидів, хоча того не хотів. А потім до 
нас у село інший комісар прийшов так нас усіх тоді силою брали». Подекуди 
за словами очевидців траплялися випадки призову інвалідів.

Німецькі військові джерела повідомляли, що після першого взяття Хар-
кова навесні 1943 р. у Червону армію було мобілізовано до 15 тис. осіб віком 
від 15 до 45 років, яких без підготовки відправили на фронт. Ці чоловіки 
були вдягнені в цивільний одяг і практично не мали зброї (1 гвинтівка на 
5–10 осіб). Невипадково цих людей, насильно загнаних до Червоної армії, 

німці називали Beutesoldaten (трофейними солдатами). Провівши в 1943 р. до-
слідження серед полонених червоноармійців, німці дійшли парадоксального  
висновку: «Совєти» остаточно вичерпали свої людські ресурси і тепер кида-
ють у бій підлітків та людей похилого віку, мобілізованих із-поміж місцевого 
населення [1].

Загалом примусова мобілізація небоєздатних на лівобережній Дніпропе-
тровщині, не сягнула порівняно великих масштабів, однак окремі документи 
демонструють, цікавий факт: збройний опір в окремих селах направлений 
проти Червоною армії, та випадки грабування регулярною армією місцево-
го населення, відсутність централізованого забезпечення не тільки в загонах 
призваних польовими військкоматами, а й регулярної армії.

1.3. Мобілізація жінок
Серед жінок добровольців, що подали заяви про мобілізацію на фронт 

було майже 50%. Та одних добровольців було не достатньо.
25 березня 1942 р. вийшла постанова ГКО-№ 1488с від 25 березня 1942 р. 

«О мобилизации девушек-комсомолок в части ПВО». Згідно цій постанові 
необхідно було замінити у військах ПВО 100 тис. червоноармійців жінками 
на посади: телефоністками, зв’язковими та іншими спеціальностями.

У 1942 р. продовжувалися масові мобілізації жінок у всі інші роди військ, 
про що свідчать накази та постанови:

Наказ народного комісара оборони СРСР от 13 квітня 1942 р. № 0276 
«О замене в фронтовых, армейских и запасных частях связи и тыловых узлах 
связи красноармейцев женщинами» (6 тис. жінок);

5 жовтня 1943 р. вийшло розпорядження, згідно якому 4,2 тис. жінок мо-
білізувалися для роботи на артилерійських базах и складах;

16 травня 1944 р. вийшла постанова «О призыве в армию 25 тыс. 
женщин-добровольцев».

Заміна жінками чоловіків, придатних до служби із багатьох спеціальнос-
тей проводилась постійно. Їх направляли у різні види озброєних сил, адже 
армія потребувала великої кількості друкарок, телефоністок, медсестр, ку-
харок, праль тощо. Багато з них брали безпосередню участь у бойових діях.
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Але якщо на початку війни взагалі брали за бажанням, за бажанням мобі-
лізовували жінок-росіянок, то до українських жінок відношення було інше.

Значних масштабів сягнула мобілізація українських жінок. До військових 
частин призивалися жінки у віці 19–30 років придатні для військової служби, 
та ті що не мало малолітніх дітей. На справді були великі перегини і в разі 
потреби забирали всіх, чому є свідчення.

Затяжні бої за місто Кривий Ріг створювали потреби з передислокації лег-
кої авіації ближче лінії фронту. З-за для цього у селищі П’ятихатки, П’яти-
хатського району, Дніпропетровської області почалося зведення аеродрому. 
Аеродром мав приймати літаки У-2, злітно-посадочну смугу почали робити 
з гравію, та для того щоб збудувати аеродром в необхідні терміни для будів-
ництва залучалися діти середніх шкіл № 2, № 22, № 23. Зі спогадів Вален-
тини Митрофанівни Франко мешканки міста П’ятихатки: «Нас кожного ве-
чора у 6 годин забирали і везли на будівництво, там ми працювали до ранку, 
поки темно, щоб німці не побачили. Нам давали відра з гравієм ми їх носили 
й вивертали туди де аеродром будувався. Мороз страшенний, а речі теплі 
мало у кого були, німці коли пішли усе позабирали, так обморожувалися й 
діти і солдати, і жінки. Коли йшли додому я побачила хлопчика йому років 
10–11 він лежить, а ноги в нього босі –  взуття нема, я взяла його на руки й 
віднесла в село він два дні ще до тями не приходив –  так замерз».

Використання жінок та дітей було широким явищем під час побудови 
військових об’єктів. Окрім аеродромів дітей та жінок з П’ятихаток та при-
леглих сіл брали участь у зведенні мостів через річки Саксагань і Лозуват-
ка. На такі роботи йшли здебільшого жінки, однак використання дітей стало 
невід’ємною частиною будівництва. Для забезпечення інженерної частини, 
що займалася наведенням переправ, знадобилося кілька тон лісу. Саме для 
транспортування з віддаленої посадки колод, які потім через кригу і крижа-
ну воду сапери вбивали як сваї, використовували жінок і дітей. Зі спогадів 
Олександри Павлівни Недоленко: «На вулиці мороз стояв, я все одно пішла 
на роботу. Ми від посадки, що біля ставка, брали гілля клали його на санча-
та і штовхали аж до річки кілометрів десять. Це –  півдня назад забирали 

обмерзлих бійців що будували міст через річку. Санчата важкі, а поруч зі 
мною діти, багато хто тоді померз. Але все одно штовхали…одного разу, 
я побачила дівчинку вона лежала у сугробі біля дороги, я підійшла і зрозуміла 
вона не дихає, ще одна а таких багато».

Таким чином, уже на першому етапі визвольних боїв на території України 
практика проведення мобілізації та використання нового поповнення у боях 
не відповідала задекларованим правилам в офіційних наказах та інструкці-
ях. Мобілізації проводили не лише армійські призовні комісії, а й військові 
частини, що діяли на передовій радянсько-німецького фронту. Поповнення 
одразу потрапляло у бій, минаючи запасні полки, певною мірою ці пору-
шення були обумовлені військовою необхідністю. Відбувалися жорстокі бої 
з перемінним успіхом. Ставлення до солдата лише як до «бойової одиниці», 
сформоване з перших днів війни, на 1943 р. не змінилося. Крім того, воно 
ускладнилось упередженим ставленням стосовно нового поповнення, що 
перебувало на окупованій території. Усе це передбачало не зменшення втрат 
радянських бійців, а навпаки, їх збільшення. «Гарматним м’ясом» для май-
бутніх перемог мали стати щойно мобілізовані з визволених територій Укра-
їни. Проблема подальшого проведення радянських військових мобілізацій на 
території України та використання нового поповнення вимагає ґрунтовного 
дослідження, оскільки є складовою українського виміру в минулій війні.

Розділ 2. Перемога у чорних свитках
Під час звільнення Києва полягли сотні тисяч людей, яким тодішня влада 

наказала форсувати Дніпро без зброї, військового досвіду і знань. Саме тому 
мова далі піде, про мобілізованих до Червоної армії із звільнених населених 
пунктів, прозваних у народі «піджачниками», «чорносвитниками», «чорною 
піхотою» через те, що нерідко вони йшли в бій без військового обмундиру-
вання. Таких людей, які за задумом тодішньої влади мали власною кров’ю 
«змити ганьбу перебування на окупованій території», було мобілізовано 
300 тис. –  у битві за Дніпро їх загинуло приблизно 250–270 тис. Загальні ж 
втрати в цій битві згинули 380 тис.
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Маршал Жуков на засіданні військової ради 1-го Українського фронту 
в жовтні 1943 р. перед форсуванням Дніпра постало питання, що робити 
з 300 тис. необмундированими призовниками, яких мобілізували військові 
частини. Тоді Жуков відрізав: «Как что? В чем пришли, в том и воевать 
будут!» [1].

Українці в цій війні були гарматним м’ясом, так як у Москві на нас завж-
ди дивилися з підозрою, то маршал Жуков від початку й до кінця війни з Ні-
меччиною послідовно і завзято старався убивати українців якомога більше. 
Верхом його українофобства був наказ, що він його підписав 1944 р. разом 
з Берією, про примусове виселення всіх українців, які жили на окупованій 
німцями українській території, в «отдаленные края СССР».

За спогадами Левка Лук’яненка:
«1943 р., коли німецька окупація на Чернігівщині змінилася російською, 

мого батька і всіх дорослих чоловіків села забрали (силою) до Червоної армії. 
Ця Червона армія була російською армією: уніформа, статути і мова були 
російські, у ній плекали російські військові традиції, і Сталін у переговорах 
з Рузвельтом і Черчілем постійно вживав вирази «русские войска», «русский 
маршал Жуков», «русский генерал» тощо.

Мого батька і всіх мобілізованих селян без жодного військового навчан-
ня, у своєму цивільному одязі через два тижні після мобілізації привезли на 
фронт біля Лоєва на Дніпрі, дали одну гвинтівку на кілька чоловіків і по сві-
жому білому сніжку в сірих, чорних та інших темних піджаках кинули нім-
цям під кулі. До села почали щодень надходити повідомлення про смерть, їх 
було все більше. Одного разу прийшло повідомлення про смерть 25 чоловік. 
Так російська імперія перетворила їх на гарматне м’ясо! [4]

Мобілізованих, із тільки що визволених територій, не тільки не одягали 
у військову форма, а не видавали зброю. Прикладів цьому безліч.

Коли зайшла мова про можливе озброєння призовників автоматами, 
то відвертість заступника Верховного Головнокомандувача перейшла всі 
межі: «Автоматическим оружием этих людей не вооружать! У них же за 
спиной заградотряды! Дай им 300 тысяч автоматов –  из заградотрядов  

ничего не останется. Они всех перекосят и чкурнут к немцам. Трехлинейку 
им образца 1891 года!» [6]. Але заступник командувача 1-го Українського 
фронту по тилу генерал Кулешов доповів, що на складах є тільки 100 тисяч 
трьохлінійок. Тоді командувач Білоруським фронтом генерал К. Рокосов-
ський запропонував послати до Москви у Ставку кур’єра, який би доповів 
обставини і попросив допомоги із озброєнням та обмундируванням. 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 вой-
ны ссылать» [2]. І топили. Як приклад можна навести осінь 1943 р., коли, 
як пише у своїй повісті «Батальйон необмундированих» Д. Міщенко, «цілий 
батальйон щойно мобілізованих українських чоловіків, необмундированих 
і неозброєних, кинули на форсування Дніпра й втопили всіх до одного». І та-
ких випадків було безліч [1].

Зі спогадів Валентини Михайлівни Симеренько: «А потім було до нас 
з дальньої заплави зайшло людей багато, вони ото казали, що їдуть до Дні-
пра ото там зараз Лебедівка село, і туди ото солдат повезли вони там хо-
тіли переправляться, через Дніпро там Дніпро малий ото був і вони ото 
там міст будувать, а тато коли ще був то він там Дніпро переплить міг. 
І ми з мамою тоді дома сиділи, а я знать хотіла, що ж там і пішла там 
через ліс і вийшла там на галявину і бачу літак там падає і за мить отак 
земля труситься, а я все одно йду і бачу там на плотах солдати, на плотах 
на дошках хто на чому, на човнах, що з села забрали ото пливуть а поруч 
ото вибухає щось, а я дивлюся і люди тонуть, там плавати важко вже 
холод був, а вони пливуть і ото правду кажуть що червоний Дніпро був, 
і я бачу, що нема зара мосту тільки плоти і оце вибухає і в день і у ніч, мама 
прийшла мене вже обшукалась, вона у сусіда питала і по мене пішла, я вже 
у хаті спати ложусь і лягти не можу бо земля уся трясеться, і чути усе, як 
отам вибухає щось».

Селище Кірово, Орехівського району, Запорізької області населення села 
після окупації складало 3218 чоловік. Через 2 дні після входу до села Червоної  
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армії було створено польовий військкомат, за перший день його роботи при-
звали 1034 чоловіки з них 452 небоєздатні, 218 –  неповнолітні [7].

Зі спогадів у 1943 р. 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 і без форми і без зброї, і хто дома не взяв взут-
тя щоб із халявою, так у грязюці ноги мокли; і потім коли в ніч мороз був, 
так усі замерзали. А коли ми до Запоріжжя підійшли так ніч була, і люди 
вже померзлі і спати хотілося, 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».

За спогадами учасників, централізованого постачання їжі не було. Зі спо-
гадів Миколая Івахненко: «Ми перші дні жили на те що з дому взяли, а по-
тім коли все закінчилося, так їсти нічого було і у нас потім після того як 
Запоріжжя взяли так половина з голоду попухла. Мій односельчанин тікати 
до дому хотів, так був у нас офіцер Микола Гайдук, він того сам з пістолету 
на очах у всіх пристрелив». За спогадами очевидців часто траплялися випад-
ки коли «чорносвитників» під Запоріжжям навмисно кидали на забій в ні-
мецьких траншеях. Зі спогадів Миколи Івахненко: «Я вийшов з-за будинку, й 
побачив, що за стіною навпроти кулеметник німецький, а перед ним стіна 
з мертвих лежить. А за нами загород загони і тільки хто повернеться так 
по ногах з автомату, іноді бувало, що наші розверталися назад йшли, так їх 
перестрілювали».

Подекуди трагедія сягала більших масштабів: після невеликого бою під 
селом Балабіно «чорносвитників», що вижили після атаки розстріляли. 
Однак після штурму Запоріжжя в окремих загонах призваних доходило до 
бунту. З листа начальнику особового відділу 27-ї гвардійської стрілецької 

дивізії: «… протягом 14–15 жовтня продовжується невиконання наказів 
окремою частиною, 27-ї гвардійської стрілецької дивізії, № 3 що призводить 
до невиконання плану з переміщення окремих частин № 2 № 3 № 5, 27-ї гвар-
дійської стрілецько дивізії, до району бойових дій…». Такі дії «чорносвитни-
ків» часто призводили до того, що після виконання бойових завдань, тих, що 
залишились живими після атаки –  знищували.

Витяг з наказу начальнику відділу польового штабу зі справ окремих 
частин 27-ї гвардійської дивізії: «…невиконання окремими частинами № 5 
№ 7 і № 8 бойового завдання з оволодіння селищем Мокра призводить до 
затримки початку загального наступу на місто Запоріжжя… відсутність 
забезпечення безпеки у центрі лінії наступу призводить до загрози з ото-
чення частини 3-ї гвардійської дивізії… виходячи з ситуації усім окремим 
частинам 27-ї гвардійської дивізії наказувалось: протягом наступних 3 го-
дин оволодіти західною частиною селища Мокра для забезпечення наступу 
основних сили 8-ї гвардійської армії, розширити території підконтрольну 
дивізії на північ від селища, створити умови для введення в бій важкої тех-
ніки… після виконання бойового завдання усім окремим частинам дивізії пе-
редислоковатися до району ведення бойових дій окремими частинами № 2 
і № 3 74-ю гвардійською стрілецькою дивізією…» [5]. Після закінчення бою 
під селищем Мокра від окремих частин № 5 № 7 і № 8 27-ї гвардійської ди-
візії, які перед початком бою налічували 992 чоловіки в живих залишилося 3 
людини. Усіх трьох як свідків справжньої трагедії одразу по закінченню бою 
направили до особового відділу штабу 8-ї гвардійської армії, через два дні 
катувань усіх трьох розстріляли.

Такі випадки масової загибелі неозброєних, призваних до Червоної армії 
з Лівобережжя, під Запоріжжям могли б бути сьогодні невідомими як би не 
випадки коли такі факти описували німецькі військовослужбовці. Один з ні-
мецьких режисерів Ернст Отто Резендорф навіть зняв стрічку, в кадрах якої 
видно як під Запоріжжям на масову загибель йшли тисячі «чорносвитників». 
Німці знали про плани що до використання під Запоріжжям штрафних баталь-
йонів, однак коли на німецькі траншеї пішли сотні неозброєних цивільних,  
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деякі німецькі солдати сходили з глузду. Зі спогадів рядового німецької армії, 
окремого танкового батальйону, що брав участь в обороні Запоріжжя, Марті-
на Макса Дзермана: «Ми відбили невелику танкову атаку, на нас кинули десь 
20 танків та ми вистояли, потім я вийшов зі свого танку і закурив. Поруч 
зі мною лежав вбитий кулеметник він навіть стрічку вставити не встиг. 
Раптом я почув, як за горою, навпроти якої стояв наш танк, хтось почав 
ходити, я озирнувся і побачив, як з-за тієї гори вибігли десятки цивільних, 
в руках у яких буди дубинки, і цегла. Я взяв кулемет вставив стрічку й ліг 
у воронку біля танка. Потім я закрив очі і натиснув на гачок, я почав водити 
кулеметом з однією сторони в іншу, потім я почув як інші наші танкісти по-
чали стріляти з сусідніх танків, а коли я розплющив очі я побачив, що перед 
мною лежить гора мертвих –  це було жахливо» [6].

Однак слід зауважити, що навіть регулярну армію на початку боїв під 
Запоріжжям підтримували невеликі сили бронетехніки –  близько двадцяти 
танків. Однак ще до початку боїв, авіарозвідка надала матеріли що до пе-
реміщення німцями під Запоріжжя, великих сил бронетехніки противника. 
На початок боїв під Запоріжжям німці мали близько 200 танків і самохідних 
гармат. Лише з підходом основних частин бронетехніки 23-го танкового кор-
пусу ситуація з підтримкою бронетехнікою змінилася на користь Червоної 
армії.

Залишки «чорносвитників» використовувалися в розширені Запорізького 
плацдарму, однак після двох невдалих спроб і масової загибелі «бійців» ок-
ремих частин 12-ї армії результату не було досягнуто. Тут здебільшого таких 
воїнів використовували для створення «живого щиту» перед загонами регу-
лярної армії.

Зі спогадів Василя Ольховика: «Мене в 44-му році призвали, а от батька 
мого під Запоріжжям воювати взяли так їх коли в атаку пускали, вони не 
тільки форми не мали в них і зброї не було. Їх перекинули на правий берег 
Дніпра і там плацдарм був, так їх вистроїли рядами один за одним, та на ні-
мецькі траншеї повели. Батькові тоді пощастило він у кінці був, його тільки 

у коліно ранили, а сам він казав, що там цілі гори з вбитих були. А потім по 
тим горам вже бійці зі зброєю йдуть».

В селищі Козелець Чернігівської області, з населенням після окупації 
5463 мешканці за два дні роботи польового військкомату було призвано 2798 
мешканців. До 90% зброї і форми не отримали.

Зі спогадів Миколая Івановича Сторогнатенка, у 1943 мешканця селища 
Козелець: «Червоні коли зайшли бою майже не було, бої потім почалися коли 
до нас пригнали зо два десятки армійців і призов почався, мене з відмовлени-
ми ногами на милицях взяли, а потім був один солдат казав, що не по своїй 
волі вони таке роблять, а наказ є від командувача фронтом, цього Вату-
тіна, у нас у селі його ще «генералом-облавою назвали», він села оточував, 
а потім призов починався щоб жоден не втік, страшне було і сліпих і безру-
ких і контужених брали –  всіх, як облавою. А у сусіднє село коли червоні пішли 
так там попередили, що йдуть червоноармійці, так люди звідти тікали, бо 
вже всі знали, що робиться, і як призов іде, і люди на північ тікали бо казали, 
що там такого не було, а вони їх і там знайшли і все одно забрали, а казали, 
що самих прудких і постріляли там на очах, щоб не повадно тікати було».

Зі спогадів Миколая Івановича Сторогнатенка: «Мене коли забрали так 
я на милицях, то я ногу зламав під час окупації ще, аж до самого Києву 4 дні 
йшов ми навіть не спали, а під Києвом мене лікар якийсь побачив заборонив 
мене в бій пускати. Я його не знав і не знаю та він мені життя тоді вряту-
вав. Після переходу, нога страшенно боліла, що я ворухнутись не міг, так він 
мене в шпиталь взяв і я там цілий місяць був і потім коли мене вже виліку-
вали, як раз Київ брати почали, і мене тоді ще раз той самий лікар вряту-
вав, йому санітарів не вистачало і він мене у шпиталі працювати залишив. 
А з нашого села потім один лише живий хлопець повернувся, він з передової 
втік його малого не помітили, я його тоді прихистив біля шпиталю щоб на-
зад не взяли, так він мені сказав, що з усіх хто в атаку пішов, а там тисячі 
були –  він і ще троє залишилися, а з нашого села він один, один…».

Для Жукова взагалі життя солдата нічого не важило, головне досягти ре-
зультату, якою ціною –  це вже другорядне. Свою позицію з цього приводу він 



251250

чітко висловив під час зустрічі з командуючим військами союзників Ейзен-
хауером у 1945 р., поділившись зі своїм колегою досвідом розміновування 
полів: «Коли ми наштовхувалися на мінне поле, то наша піхота атакувала 
його так само, нібито його там не було. Втрати, які ми несли від протипі-
хотних 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 створює плацдарм, підходять сапери й роблять проходи, через які може 
пройти наша бойова техніка». Ейзенхауер був шокований таким методом, 
адже він чудово розумів, що чекало американського командира, прояви він 
таку винахідливість, –  ганьба, осуд та суд [3]

Відсутність саперів, або неможливість їх застосувати і необхідність роз-
мінування доріг і мінних полів для проходження техніки, створило новий 
вид розмінування –  «живе розмінування». Німці практикували, такі розміну-
вання у випадку бою з партизанами, розуміючи, що ті у відповідь стріляти 
не будуть, адже залишаться без підтримки місцевого населення. Однак роз-
мінування за допомогою підриву власного населення, під Києвом, було і є 
фактом.

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».

Отже, мобілізація небоєздатних українських мешканців, повела за со-
бою збройний опір діям польових військкоматів. Відсутність забезпечення 
формою і провіантом призводила до масових не бойових втрат в частинах 

«чорносвитників». Відсутність озброєння та обмундирування призводила 
до жахливих втрат в цілому. Застосування тактики «залишення ворогу без  
боєприпасів» завдяки живого щита перед частинами Червоної армії, ство-
реному з неозброєних мирних мешканців, призвела до загибелі 90000 «чор-
носвитників». Після бою траплялися випадки коли вцілілих «чорносвитни-
ків». розстрілювали.

Висновки
Опрацювавши різноманітний матеріал з даної теми, поспілкувавшись із 

учасниками та очевидцями тих подій можна зробити висновки:
• Визначено, що основні етапи мобілізації на території Української респу-

бліки в часи німецько-радянської війни 1941–1945 рр. проходили в два 
етапи, якщо перший етап проходив у більш цивілізований, законний спо-
сіб, то під час другого етапу законність не завжди дотримувалась. Мобі-
лізовані не проходили медичну комісію і із-за цього на фронт попадали, 
навіть, каліки. Також мобілізовані не були оснащені формою, зброєю.;

• З’ясовано, що використання загонів створених з призваних на території 
УРСР, було злочином проти населення. Оскільки командування армією 
усвідомлюючи про наслідки таких дій, без зброї та обмундирування ки-
дало в бій загони небоєздатних мирних мешканців, що не мали військової 
підготовки. В боях такі загони несли великі втрати (до 90% особового 
складу). Далі такі дії ставали таємними, свідків подій, як правило, знищу-
вали задля приховання трагедії. Загалом використання загонів з новопри-
званих цивільних мешканців УРСР призвело до загибелі близько 800000 
українців.

• З’ясовано, що використання за для забезпечення військових потреб армії, 
жінок та дітей мало насильницький, злодійський характер, призводило 
до великих втрат серед мирного населення України. Люди працювали 
в надлюдських умовах при морозі без належного одягу, на будівництві 
військових об’єктів.

• Простежено, що використання мирного населення у «живих» розміну-
ваннях, було централізованим явищем, яке призводило до великих втрат 
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серед мирного населення. Загиблих при таких розмінуваннях не ховали. 
Сам факт таких розмінувань був засекреченим, свідків подій позбували-
ся. Відсутність відповідальності за такі дії призводила до того, що прак-
тика «живих» розмінувань стало скрізь відомим явищем.

• За даними наданими очевидцями стало відомо, що мобілізація на визво-
лених територіях відбувалася з порушеннями правових, та загальнолюд-
ських норм. У польових військкоматах не було медичних обстежень, та 
загальних обстежень на придатність до військової служби. Як наслідок 
до армії потрапляли каліки, небоєздатні та діти. Спогади учасників по-
дій вказують на те, що в загонах призваних польовими військкоматами, 
не було озброєння та форми. Така ситуація призводила до великих втрат 
в загонах «чорносвитників». Також траплялися випадки, що очевидців 
найжахливіших подій страчували, за для не розголошення таких ви-
падків. Використання жінок та дітей на будівництві військових об’єктів 
призводило до великих втрат серед мирного населення з-за обморожень, 
багато хто після таких робіт ставали інвалідами. Так звані «живі» розмі-
нування призводили до вичерпання людського ресурсу в місцях активної 
їх практики, що в подальшому сказалося на суспільно –  економічній си-
туації в країні. Загалом втрати серед мирного населення, з-за неправо-
мірних дій командування Червоною армією на території УРСР сягають 
900000 чоловік.
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Гончар Володимир

АДАПТАЦІЯ УКРАЇНЦІВ, ПЕРЕСЕЛЕНИХ З ПОЛЬЩІ 
В 1944–1946 РОКАХ, У ТОМАКІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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 з споконвічних прадідівських земель. У ті часи акція 
переселення мала інше історичне тло, передумови і причини, але уроки 40-х 
років потрібно враховувати. Тим більше, що переселення українців з тери-
торії Польщі у 1944–1947 рр. є ще й до цього часу «білою плямою» в історії 
нашої держави та однією з болючих сторінок в історії українсько-польських 
стосунків другої половини ХХ ст.

Ступінь розробки проблеми. У радянській історіографії згадана про-
блема практично не отримала належного висвітлення. До 1991 р., до отри-
мання Україною незалежності, представник української діаспори М. Трухан 
опублікував працю «Українці в Польщі після Другої світової війни (1944–
1984)», у якій оцінює переселення 1944–1946 рр. як депортаційну акцію [1].

Лише з початку 90-х років українські вчені зробили перші істотні кроки 
на шляху об’єктивного висвітлення цієї складної проблеми. Тим більше, що, 
крім відомих державних документів щодо переселення українців [2, 3, 4], 
були оприлюднені засекречені архіви державних органів СРСР [5–8]. Од-
ним із перших досліджень, яке ґрунтувалося на нових архівних матеріалах, 
перш за все, відомчого архіву Міністерства внутрішіх справ, стали праці  

І. Біласа, присвячені українсько-польським депортаціям [9, 10]. Глибоко 
проаналізована проблема переселення в працях О. Буцько [11], Г. Щерби [12, 
13], М. Литвина [14], Ю. Шаповала [15], С. Макарчука [16], В. Кіцака [17], 
І. Ільюшина [18], Ю. Сливки, Л. Зашкільняка [19], І. Макара, В. Горно-
го [20, 21], Р. Кабачія [22], Т. Гонтар [23, 24], Т. Пронь [25], І. Цепенди [26], 
С. Шишели [27, 28] та інш.

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 [26], Р. Дрозд [29], Є. Місило [30], 
К. Керстен [26], інші.

Проблему соціально-економічних аспектів переселення допомогли до-
слідити документальні праці Інституту українознавства ім. І. Крип’якеви-
ча [5], спільний видавничий проект Служби безпеки України та Міністерства 
внутрішніх справ і адміністрації РП [6], збірники документів, упорядковані 
І. Біласом [9, 10] та В. Сергійчуком [7]. Публікації О. Буцько [11, с. 75–91], 
О. Савчука [31], Г. Щерби [12, 13] розширили розуміння цієї проблеми. Крім 
того, Г. Щербою з 1990 р. проводилися соціологічні дослідження щодо оці-
нок репатріантами умов проживання на новому місці, їх відношення до по-
дій, очевидцями і учасниками яких вони були [12, с. 964].

В останні роки з’явилися низка наукових праць щодо дотичних до питан-
ня обміну населенням малодосліджених сторінок довготривалого конфлік-
ту та національного визвольного руху на україно-польському пограниччі  
(В’ятрович В. [32]). Відомий американський історик Т. Снайдер у книзі 
«Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіном» називає етнічними чистка-
ми події 40-х років [33, с. 406–438].

«Незважаючи на повноту документального забезпечення досліджуваної 
проблеми, нові архівні документи можуть мати вплив на оцінки причин та 
перебігу переселення, оскільки в даний час ця тема отримала ще й соціаль-
но-економічний аспект, пов’язаний з виплатою відшкодувань переселен-
цям», –  вважає І. Цепенда [27, с. 295].
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Під час даного дослідження зібрано документи (евакуаційні листи, до-
відки з Державного архіву тощо), наративні джерела, які свідчать про пе-
реселення з території Польщі теперішніх жителів Томаківщини. Вивчено 
документи Томаківського районного архіву і історико-краєзнавчого музею. 
Актуальність та недостатня вивченість окреслених проблем зумовили ви-
бір теми дослідження: «Адаптація українців, переселених з Польщі в 1944–
1946 рр., в Томаківському районі Дніпропетровської області».

Метою даної роботи є реконструювання процесу переселення українців 
з Польщі у 1944–1946 рр. та їх адаптації в Томаківському району Дніпропе-
тровської області. Для досягнення мети необхідно розв’язати такі завдання 
дослідження:
1. Ознайомлення з джерелами та історіографічною науковою літературою.
2. Виявлення передумов та причин переселення українців з території Поль-

щі в УРСР у кінці Другої світової війни та повоєнні роки.
3. Розроблення анкети для опитування осіб, переселених з Польщі в УРСР 

у 1944–1946 рр., які сьогодні проживають у Томаківському районі Дні-
пропетровської області.

4. Збирання спогадів і документів, які свідчать про переселення українців 
з Польщі, та їх аналіз.

5. Вивчення процесу адаптації українців, переселених з Польщі в УРСР 
у 1944–1946 рр., у Томаківському районі Дніпропетровської області.
Об’єктом дослідження визначено процес переселення українців з Поль-

щі в 1944–1946 рр. Предметом є проблеми переселення та адаптація україн-
ців, переселених з території Польщі в 1944–1946 рр, в Томаківському району 
Дніпропетровської області.

З метою виконання визначених завдань були використані такі методи 
дослідження: теоретичні –  порівняльний, узагальнюючий, загально-істо-
ричний методи, вивчення законодавчої, нормативної документації, метод 
класифікації та систематизації набутої інформації; емпіричні –  анкетування, 
інтерв’ювання, бесіда.

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 
висновків, списку використаних джерел.

Розділ 1. Переселення українців з території Польщі та їх 
адаптація в Радянській Україні

Ідея радикального розв’язання українського питання в Польщі проро-
блялась у колах польської політичної еміграції ще у 1943–1944 рр. Політи-
ки, пов’язані з еміграційним урядом у Лондоні, не уявляли собі майбутньої 
Польської держави без т. зв. «східних кресів» –  Західної України та Західної 
Білорусі. Виношувалась «ідея» про переселення українців за Збруч або роз-
селення їх у західних і центральних регіонах Польщі, а натомість планува-
лося заселити українські землі польськими поселенцями. Передбачалося, що 
така акція повинна бути здійснена за попередньою згодою з урядом СРСР 
або УРСР. Варто відзначити, що позиція представників польських політич-
них угрупувань в еміграції щодо шляхів «вирішення» українського питання 
в Польщі на практиці не відрізнялася від тієї концепції, що її згодом здійс-
нили польські комуністи. Перший комуністичний уряд повоєнної Польщі –  
Польський комітет національного визволення (далі ПКНВ) –  відрізнявся від 
еміграційного уряду в Лондоні у своєму ставленні до української проблеми 
хіба тим, що був готовий погодитися із втратою «східних кресів» узамін на 
німецькі землі на півночі та заході від довоєнних кордонів [34, с. 88]. Такі 
факти зазначають польські дослідники Б. Щесняк і З. Шота.

Починаючи з 1944 р. цілком свідомо ставилася мета перетворення Поль-
ської республіки в однонаціональну державу. Цікаво, що подібну позицію 
в цей період займало і радянське керівництво. Й. Сталін на Потсдамській 
конференції влітку 1945 р. відкрито проголосив, що «Польща стане держа-
вою без національних меншин» [13, с. 1]. При цьому Сталін мав на увазі не 
одну, а декілька цілей: переселяючи поляків за кордон, він усував небажану 
опозицію, якою була польська національна меншина, а переселяючи укра-
їнців з Польщі до УРСР, усував компактно розселену, національно свідому 
групу українців, котрі проживали поблизу кордонів СРСР.
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Під акцію переселення українців з Польщі до УРСР в 1944–1945 рр. була 
підведена певна правова база, яка повинна була засвідчити законність ак-
ції та добровільність переселення. В серпні 1944 р. велися переговори між 
Польським комітетом національного визволення та урядом Української 
РСР, які завершилися 9 вересня 1944 р. підписанням угоди «Про евакуацію 
українського населення з території Польщі і польських громадян з території 
УРСР». Текст угоди не був офіційно опублікваний. Про її зміст стало широко 
відомо із прийнятої Радою Міністрів УРСР особливої інструкції, датованої 
21 вересня 1944 р.

Інструкція проголошувала, що евакуації підлягають громадяни україн-
ської, білоруської, російської і русинської національності, що проживають 
в Польщі та які «забажають переселитися з Польщі на Україну» [9, с. 197–
198]. Під терміном «русинська національність» малася на увазі етнічна група 
українських лемків. Крім того, право на евакуацію «надавалося» всім поля-
кам і євреям, які станом на 17 вересня 1939 р. мали польське громадянство. 
Сама евакуація повинна була розпочатися 15 жовтня 1944 р. і тривати до 
1 лютого 1945 р. [34, с. 86].

Другим міждержавним правовим актом, який визначав умови пересе-
лення, була угода, укладена 6 липня 1945 р. між урядом СРСР і Тимчасовим 
урядом національної єдності Польської республіки. Вона мала назву «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 [35, с. 20–21].

«У польській етнодержавницькій думці», –  стверджує О. Савчук, – «існу-
вало два напрями розв’язання проблеми переселення. Перший пропонували  

Лондонський еміграційний уряд і незалежні політичні партії, що орієнту-
валися на допомогу США та Великої Британії. Другий –  прорадянський 
напрям –  намагалися використати в політичній грі партії комуністичного 
напряму. Справу східних кордонів Польщі вже було вирішено, в основному, 
на Тегеранській конференції голів урядів СРСР, США та Великої Британії 
1943 р. У заяві державного секретаріату з приводу польсько-радянського 
кордону зазначалось: якщо в результаті угоди Польщі з оточуючими країна-
ми уряд і народ Польщі вирішать, що інтереси польської держави вимагають 
переселення національних груп, уряд США допоможе здійснити таке пере-
селення. 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 незначними відхиленнями 
на користь Польщі. Щоправда, пересунувся і західний кордон по лінії Одра–
Ниса Лужицька, на яку під тиском Сталіна погодилась англійська, а згодом й 
американська дипломатія» [31, 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 [31, с. 9].

Реалізацію переселенської політики українського й польського населення 
було розпочато зі створення апарату для переселення. Центрами головних 
представництв урядів було обрано Люблін з польського боку, а з радянсько-
го –  Луцьк. Для допомоги головним уповноваженим виділили також район-
них уповноважених і представників, експертів, технічний персонал. Районні 
представництва розпочали організовувати в жовтні 1944 р. У Люблінському 
воєводстві було створено 7 апаратів уповноважених –  у Холмі, Грубешові, 
Томашові, Замісті, Красноставі, Білгораї та Володаві. Перший ешелон з пе-
реселенцями відправили зі станції Володимир-Волинський до Ново-Хортиці 
Запорізької області.
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Офіційні документи тих років засвідчують, що прискорене переселення 
українців та поляків було в інтересах як радянського уряду, так і ПКНВ. По-
яснювалося це прагненням якнайшвидшого закріплення статусу визначених 
і узгоджених радянсько-польського й німецько-польського кордонів. Проте 
переселенська акція не отримала очікуваного владою розмаху й позитивного 
суспільного резонансу. З початком 1945 р. кількість «добровольців» на виїзд 
різко зменшилась, а до літа їх майже не стало. Унаслідок посилення адміні-
стративного тиску до кінця серпня чисельність вивезених зросла до 160 тис.

Отже, виселення/депортації стали потужним втручанням обох влад у сві-
домість і поведінку людей. Перемістивши великі групи людей на іншу тери-
торію, організатори депортацій намагалися вирвати їх з «рідного» етносо-
ціального середовища і звести до мінімуму їхній вплив на соціум. Такими 
діями польська влада прагнула не допустити консолідації західних українців 
у єдину національно-політичну силу [31, с. 10].

Вчені виділяють від двох до чотирьох етапів переселення, пов’яза-
них із ступенем добровільності переселення, обсягом задіяного у про-
цесі адміністративного апарату, служб безпеки та війська. Для характе-
ристики етапів була взята чотирьохетапна періодизація, запропонована 
Є. Місилом [30, с. 12–24].

«Закінчення переселенської акції передбачалося на 1 лютого 1945 р., що 
вже проте незабаром виявилося нездійсненним завданням» [1, с. 9]. Мала 
кількість добровольців, а також сувора зима 1944–1945 рр. спричинили при-
зупинення переселенської акції і започаткували систематичне продовження 
строку її закінчення: перший раз до 1 травня, вдруге –  до листопада 1945 р., 
втретє –  до 31 грудня 1945 р., вчетверте –  до 15 червня 1946 р.

На першому етапі (15 жовтня –  31 грудня 1944 р.) депортації мали від-
биток добровільності. Інструкція з 21 вересня 1944 р., видана для польських 
репатріаційних органів щодо реалізації угоди 9 вересня, стверджувала, що: 
«Евакуація добровільна, тому не можна застосовувати, ані безпосереднього, 
ані посереднього примусу. Згоду на евакуацію можна висловити або усно, 
або на письмі» [1, с. 9]. Відповідно до угоди українцям, що виявили бажання 

евакуюватися, скасували всі недоїмки по натуральних поставках, грошових 
податках і страхових платежах. Однак це не стосувалося тих людей, що з тих 
чи інших причин не подали заяву на добровільну депортацію [36, с. 288]. Мі-
ністерство публічної адміністрації було зобов’язано стягувати всі необхідні 
податки, повинності і т.зв. «контингент» (податки на сільськогосподарську 
продукцію) на рівні з громадянами Польщі із тих українців, що не заявили 
про бажання виїхати. Траплялися непоодинокі випадки, коли польські уря-
дові чиновники стягували з українського населення різноманітні податки, 
незважаючи на подачу заяв про виїзд.

На принцип добровільності вказував радянський дослідник І. Ф. Євсеєв, 
який твердить, що українське населення Надсяння само домагалося пере-
селення, або зверталося до Уповноваженого уряду УРСР, який перебував 
у Любліні, «ним був Микола Підгорний», з проханням приєднати ці землі до 
України. І. Ф. Євсеєв у своїй праці про переселення пише: «Эвакуация про-
водилась на сугубо добровольных началах» [37, с. 47]. Польські дослідники 
В. Шота і А. Щесняк стверджували, що «від 15 жовтня 1944 р. до кінця серп-
ня 1945 р. виїздили ті, які цього бажали…, з чого виходить, що від вересня 
виїздили ті, які цього не бажали» [1, с. 10].

На першому етапі була помітна тенденція до зростання кількості бажа-
ючих виїхати, однак з наближенням зими заяви на виїзд перестали поступа-
ти. Пояснюється це небажанням людей вирушати в дорогу під час зимових 
холодів та низькою активністю польського підпілля, що грало значну роль 
в «заохоченні» українців на виїзд. Найінтенсивніше проходив прийом заяв 
на півночі Закерзоння (хотіли виїхати 90% українських родин). На півдні 
таких було дуже незначна кількість. Загалом до кінця року виїхало 28589 
чол. [21, с. 10].

Перших поселенців скерували до Волинської і Рівненської областей, а та-
кож на південь (Запорізька, Херсонська, Одеська і Дніпропетровська облас-
ті), де відновлені колгоспи і радгоспи чекали нових робочих рук. Наприкінці 
1944 р. –  на початку 1945 р. список «бажаючих» виїхати в УРСР збільшився 
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за рахунок агітаційно-пропагандистської роботи польських і радянських ор-
ганів влади [31, с. 10–11].

Початок другого етапу (1 січня –  31 серпня 1945 р.) пов’язаний з насту-
пом Червоної Армії, що зайняла все Закерзоння –  почали виїзжати люди, чиє 
майно було знищене в результаті боїв при взятті Лубківського та Дуклян-
ського перевалів. На півдні, де активно діяли загони УПА, виїхати хотіло 
лише 5 відсотків від загальної кількості населення. В середині серпня 1945 р. 
подача заяв на виїзд майже припинилась. Будь-які форми адміністративного 
тиску вже не давали бажаного результату [17, с. 10].

Проти непокірних 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. Про це є численні свідчення учас-
ників тих трагічних подій, а також матеріали ОУН-УПА. Навіть радянські 
документи свідчать про напади збройних загонів на українські села та обози, 
численні грабунки і вбивства українців і при цьому зазначають, що місце-
ва польська влада жодним чином не реагувала, а місцева поліція в деяких 
випадках цьому сприяла. В іншому документі від 8 травня 1945 р., ствер-
джувалося, що «боротьба з бандитизмом польськими каральними органами 
жодна не ведеться» [36, с. 20]. За далеко неповними даними у Закерзонні 
було повністю або частково спалено 80 сіл, замордовано понад 2 тис. 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. 11 серпня 1945 р. на спільній нараді, 
в якій взяли участь з польської сторони міністр цивільної адміністрації та 
його заступник, начальник генерального штабу польської армії та люблін-
ський і жешівський воєводи, а з радянської –  Микола Підгорний, було ухва-
лено: у Ліський, Пшемиський, Любачівський та Ярославський повіти ввести 
3-я, 8-ма та 9-та дивізії піхоти (дп) ВП, повністю змінити місцеву адміні-
страцію з української на польську, з усіх господарств, що не виїздили, зняти 

податки за цей та попередні роки, спрямувати по одному батальйону військ 
НКВС у кожен повіт [36, с. 20]. Питання взаємодії місцевих адміністрацій 
з військовими підрозділами в ході здійснення останніми виселенської акції 
обговорювалися на нарадах, які збирали люблінський і жешівський воєводи, 
зокрема останній 25 серпня 1945 р. провів нараду за участю старост воєвод-
ства, керівництва 9-ї дп ВП і громадянської міліції. Сподівання М. Підгор-
ного, що вказані заходи дадуть можливість зрушити роботу щодо евакуації 
та забезпечити її закінчення до визначеного терміну 1 листопада 1945 р., ви-
явилися марними. 7 листопада 1945 р. заступник головного уповноваженого 
уряду УРСР у справі евакуації Кальненко доповів в ЦК КП(б)У, що незва-
жаючи на те, що на початку жовтня польські війська розгорнули масштабні 
операції у Любачівському, Пшемиському та Ліському повітах, а також про 
«примусове виселення з сіл українців», заяву на евакуацію не подають 35955 
господарств. Кальненко вважав, що «більшість не бажає взагалі переселяти-
ся на Україну» [36, с. 20].

Отже, разом із введенням військ розпочався третій етап депортації (1 ве-
ресня –  31 грудня 1945 р.), котрий по праву можна вважати повністю приму-
совим. Якщо раніше криваві акції польського підпілля можна було ще якось 
пояснювати наявністю серед українського населення бандитських елементів 
та ймовірною діяльністю радянських чи німецьких спецслужб, то тут вже 
діяла регулярна армія Польщі. Солдати тепер діяли не із власної ініціати-
ви, а виконували накази своїх командирів та вищого керівництва. 1 вересня 
1945 р. на територію Лісківського, Любачівського і Перемиського повітів 
прибули відповідно 8-ма, 3-тя і 9-та дп ВП із завданням відселити українське 
населення з 50-кілометрової прикордонної смуги на територію УРСР.

8-ма і 9-та піхотні дивізії розпочали акцію 3 вересня 1945 р., а 3-тя ди-
візія –  6 вересня 1945 р. У випадку відмови українців від переселення ко-
мандування військових підрозділів, задіяних в акції, мало наказ відсе-
ляти їх у глибину РП, де вони мали бути розселені в польських селах по 
2–3 сім’ї [35, с. 22].
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Українське населення намагалося уникати примусового виселення різни-
ми шляхами, основними з яких були: втеча в ліси при наближенні військових 
підрозділів, які мали наказ про виселення мешканців української національ-
ності, видання себе за поляків і перехід на римо-католицький обряд, звер-
нення до органів влади із запевненням про свою лояльність до польської дер-
жави. 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. 24 березня 1946 р. на на-
раді з офіцерами 8-ї дивізії начальник штабу 5-го Військового округу, який 
обіймав терени Ряшівського та Краківського воєводств, бригадний генерал 
А. Дашкевич наказав для наведення порядку в українських селах запрова-
джувати принцип збірної відповідальності. За словами Дашкевича, частина 
9-ї піхотної дивізії після входження в будь-яке українське село забирали всіх 
чоловіків, двох-трьох з них одразу ж розстрілювали на очах в інших і тим 
самим забезпечували безпеку своїх дій [35, с. 22–23].

Особливо жорстоко діяли війська в тих місцевостях, де селяни пробували 
чинити будь-який опір. Натомість у звітах командирів ВП спалення безбо-
ронних сіл змальовувалось як героїчна боротьба польських жовнірів проти 
«банд» УПА. Підтвердженням оправданості таких дій військових було по-
ширення польськими властями чуток, мовляв, усі чесні українці хочуть їхати 
до УРСР, а залишилися лише ті, хто працює з бандами. Значно зріс терор 
збройних формувань польського підпілля. Аківцями було спалено безліч 
українських хат у гмінах Курилів і Ментке Грубешівського повіту. Такої долі 
зазнали Турковичі, Суховичі, Малків та інші села. Основною причиною ба-
жання переселитись в УРСР було прагнення врятувати своє життя і частину 
майна [35, с. 23]. Особливо сильним був терор на півночі Закерзоння. «Вико-
ристання військових частин і загонів АК дало свій результат: було виселено 
більшість українців Перемищини, закінчувалась депортація в Замостівсько-
му (93,6), Красноставському (81,5), Любартівському (100), Радзинському 
(100), Біла –  Підляському (100), Ясловському (99,7), Холмському (98,4) та 

Білгорайському (88,6) повітах. Повільними темпами йшла депортація в Лісь-
кому (7%), Любачівському (31,3%) та Сяноцькому (51,1%) повітах, що поя-
снювалось діяльністю УПА, яка руйнувала комунікації, знищувала евакуаці-
йні комісії, вела бої з підрозділами ВП. Загалом під час третього етапу було 
переселено 81806 осіб» [17, с. 11].

Українське населення знаходилось 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 (СБ) 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 [31, с. 11].

На завершальному четвертому етапі (1 січня –  15 червня 1946 р.) поль-
ська влада проводила заходи щодо завершення деукраїнізації. Виселення на-
брало класичної форми етнічної чистки, що включало в себе пацифікацію 
і палення сіл, терор проти мирних мешканців, повальну екзекуцію силами 
регулярних підрозділів ВП. Доведені знущанням військових до відчаю се-
ляни кидали роками нажите майно і без оформлення жодних документів 
нелегально переходили радянсько-польський кордон. Українці вдавались до 
різних способів ухиляння від депортацій. Люди в гірських районах тікали 
в ліси чи в сусідню Словаччину, підкуповували польських військовиків, під-
робляли документи. Через такий широкий розмах протидії виселенню було 
створено на початку квітня 1946 р. операційної групи «Жешув», основу якої 
складали 8-му і 9-ту дп ВП, які мали досвід проведення акції виселення, 
а також 14-й і 18-й піхотні полки (пп) та сили прикордонних і внутрішніх 
військ, громадянської міліції й органів безпеки. Керівництво операційної 
групи «Жешув» у травні 1946 р. «добилося збільшення кількості виселених 
на 180% у порівнянні з квітнем 1946 р.» [35, с. 23].
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Всього протягом четвертого етапу було депортовано 154329 чол. Загалом 
під час депортації вивезли близько 482 тис. українців [17, с. 11].

Є. Місило описує також п’ятий етап переселення, можна сказати, не-
офіційний [30, с. 21–24]: «Переселення українського населення до УРСР 
закінчили з упевненістю, що в Польщі залишилося щонайбільше 14325 
українців (3239 родин). Насправді ж кількість українців, які на той час за-
лишались у Польщі, була вдесятеро більшою. За рік, під час Акції «Вісла», 
виявилось, що їх є принаймні 150 тисяч». На думку Державної Комісії Без-
пеки серед найпекучіших проблем, які слід було вирішити до виборів у Сейм 
(січень 1947 р.), було виселення українського населення, яке залишалося 
в в Польщі [30, с. 21–22].

«У зв’язку з опором, який чинило українське населення, Міністерство 
Громадської Адміністрації і Міністерство Громадської Безпеки видали 
23 листопада 1946 р. спільне розпорядження, що наказувало адміністратив-
но, тобто силою виселити з Польщі до УРСР у термін до 31 грудня 1946 р. 
всіх українців, які підписали евакуаційні картки й не виїхали, або ж були 
переселені, після чого нелегально повернулися з УРСР разом із польськими 
репатріантами… Однак і цього разу, попри залучення значних сил війська й 
міліції, брутальну пацифікацію українських сіл, акція закінчилася повним фі-
аско. Уважають, що від моменту офіційного закінчення переселення у липні 
1946 р. до кінця грудня з Польщі вивезли дещо більше 2 тис. осіб» [30, с. 24].

«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»» [30, с. 24].

З Надсяння, Лемківщини, Холмщини і Підляшшя депортували корінне 
українське населення не через воєнні, а через етнополітичні мотиви, зни-
щуючи українську етнічну територію. Процес самовільного повернення 
холмщаків до рідного краю частково легалізовано у 1956–1957 рр., коли 
було дещо лібералізовано політичний курс керівництва ПНР», –  стверджує 
О. Савчук [31, с. 12].

Унаслідок депортацій 1944–1946 рр. з Польщі переселенці-українці по-
стали перед проблемою соціальної адаптації в радянському суспільстві. 
Якщо матеріально-побутове облаштування новоприбулих займало декілька 
років після переїзду в УРСР, то досить тривалою та незавершеною залиша-
лася їхня соціально-психологічна адаптація в незвичній для них тоталітарній 
системі, де зневажалися приватна власність, релігійні погляди, рідна мова, 
національно-культурні традиції та звичаї.

Холмщаків насамперед вивозили в південно-східні області УРСР, а саме: 
Дніпропетровську (23088 осіб), Запорізьку (34242 особи) та Одеську (25945 
осіб). Переселені з Люблінського воєводства оселилися, переважно, у Во-
линській та Рівненській областях (відповідно 22346 та 17102 особи). Зокре-
ма, у Волинську область до 1 серпня 1946 р. прибуло 37753 осіб.

На сході переселенців з Польщі планували розселити переважно на зем-
лях колишніх німецьких колоністів і татарських поселень, а на заході –  на 
землях поляків, виселених у 1945–1946 рр. до Польщі, та в будинках «кур-
кулів» і «банд пособників», яких вислали у Сибір. Проте з планованих гос-
подарств лише незначний відсоток виділяли за призначенням переселенцям.

Крім важких умов проживання, переселенці наштовхнулися на бездуш-
ність та погорду багатьох керівників колгоспів та сільрад, як правило членів 
КП(б)У. Прості люди, мешканці сіл УРСР, хоч і розуміли трагізм ситуації 
депортованих, все ж певний час сприймали їх як сторонніх. Значна частина 
депортованих намагалася покинути східні області з будь-якої можливості. 
Крім вищезгаданих причин, слід назвати відчуття страху, безперспектив-
ність, розкиданість малими групами по колгоспах, важкі кліматичні умови, 
брак прісної води і фуражу для худоби, недоброзичливе ставлення частини 
людей тощо. Через засуху й надмірні хлібозаготівлі колгоспам нічим було 
оплатити трудодні. Окрім того на Східній Україні сталася справжня траге-
дія –  голод 1946–1947 рр.

Підписавши угоду з Польщею, уряд Радянської України не забезпечив 
її виконання. Депортовані українці Холмщини, прийнявши громадянство 
СРСР, практично були позбавлені прав на житло, приватну власність, сво-
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боду віросповідання, пересування тощо. Колгоспна система ведення сіль-
ського господарства виключала можливість ведення індивідуального госпо-
дарства. Відтак переселення холмщаків з півдня на захід було, насамперед, 
втечею від колгоспної системи. Позбавлені елементарних умов до жит-
тя, депортовані часто існували як чужий елемент у середовищі місцевих 
українців [31, с. 14–15].

Таким чином, можна зробити наступні висновки:
1. Депортації українців з території Польщі в кінці Другої світової війни та 

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 Сталіна мав на увазі декілька цілей 
переселення: переселяючи поляків з СРСР за кордон, він усував небажа-
ну 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.

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 потужним втручанням обох влад у свідомість 

і поведінку людей. Перемістивши великі групи людей на іншу територію, 
організатори 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-поль-
ські відносини міжвоєнного часу, дискримінаційні заходи тогочасної влади 
щодо української освіти та культури, політичних і кооперативних структур. 
Такими діями польська влада прагнула не допустити консолідації західних 
українців у єдину національно-політичну силу.

5. Унаслідок депортацій 1944–1946 рр. з Польщі переселенці-українці по-
стали перед проблемою соціальної адаптації в радянському суспільстві. 
Якщо матеріально-побутове облаштування новоприбулих займало де-
кілька років після переїзду в УРСР, то досить тривалою та незавершеною 
залишалася їхня соціально-психологічна адаптація в незвичній для них 
тоталітарній системі, де зневажалися приватна власність, релігійні погля-
ди, рідна мова, національно-культурні традиції та звичаї.

6. Позбавлені елементарних умов до життя, депортовані часто існували як 
чужий елемент у середовищі місцевих українців.

Розділ 2. Аналіз наративних і документальних свідчень 
очевидців депортаційних процесів –  жителів томаківського 

району дніпропетровської області
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.

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 «вербовок», 
які відбувались у 1950-х рр.

Серед них і моя двоюрідна бабуся Жолнірчук (Філіпчук) Олена Євгеніїв-
на, 1937 р. н. За її свідченнями та на підставі евакуаційного листа і довідки, 
виданої Державним архівом Львівської області, їх сім`я проживала у селі 
Крупе Красноставського повіту Люблінського воєводства у Польщі. Моя 
прабабуся Філіпчук (дівоче прізвище Антонюк) Степанида Олександрівна, 
1909 р. н., і мій прадід Філіпчук Євген Григорович, 1911 р. н. (хоча в Польщі 
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вони були Піліпчуками), побудували будинок, мали на той час двох дітей 
1934 і 1937 р. н.

У 1942 чи 1943 р. прадіда разом з прадідусиним братом Антонюком Йо-
сипом (якого прабабуся називала Юзік) призвали в Радянську Армію. Прадід 
був поранений, мав нагороди.

Старшою із дітей була моя бабуся Раїса Євгеніївна Присташ (Філіпчук).
Сім`я мала землю 3,3 гектара, з них орної 3,0 гектара, підсобні примі-

щення, господарство, що складалося з коней, корів, курей, гусей. Вартість 
залишеного майна становила сім тисяч п’ятдесят сім карбованців.

У селі Крупе жили і українці, і поляки. Із 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 Володимира 
Сергійчука «Трагедія українців Польщі» цей факт підтверджується словами 
одного із жителів села Михайла Марчука, який, виїжджаючи до України, ска-
зав: «Накінець, вперше за кілька років ми виспимося» [3, с. 136].

За офіційними документами акція виселення українців з Польщі мала 
бути добровільною. Насправді, навіть на початку процес переселення був 
примусовим. Зі слів Жолнірчук Олени Євгеніївни: «Так як батько пішов на 
войну совєцьку… у сорок другому 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, погрузили –  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 розпакову-
вався, 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, пшени-
ці, «хліба», як вони кажуть, садівництвом, тваринництвом, молочарством, 
частина, між іншим, тримали шинок, займалися торгівлею, служили в цер-
кві. Сім`я Путрі Марії Дмитрівни, наприклад, володіла шістнадцятьма гекта-
рами 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 вратила тата і маму –  за її свідченнями, 
вони померли у вагоні.

Ольга Михайлівна Сарана (Дзябко) згадує ті страшні дні виселення з рід-
ної землі, що обидві сторони, і українська, і польська, потерпали від пере-
селенських акцій. Доказом цього є спогади про те, що у Копиченському ра-
йоні 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».

У будинку було три кімнати. У кожну поселили по сім`ї. Переселенцям, 
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. Отаке було наше дитинство. Лободу їли… Коли у нас 
в Польщі була своя земля…

У 47-му році, як не вродило, то мама із стріхи смикала солому і кормила 
корову, шоб вижила корова».

У Ганни Михайлівни Ляшенко (Дзябко) до цього часу перед очима стоїть 
жахливий випадок, пережитий в дитинстві: «І було даже таке, шо в голод 
їсти хочеться, ми малі, пішли собирать колоски. …Це на селекційній станції 
було…, в Тернополі. 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… За колосок будуть вбивать чи шо… Так вони 
як приїхали, Боже, як вони нас загребли, повезли на селекційну станцію… 
Нас зараз додому отправили, сказали, прийдете завтра, а маму забрали. Ми 
плачемо. Ну шо то дітвора, голодні всі… Юля був 45-го году, шо ж йому 
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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. Хто б подумав, 
що така дитина буде ті колоски їсти. І шо ви думаєте… (…) Виводять маму. 
Виходять два з автоматами. Маму поставили до стіни, а нас напротів. Як ви 
думаєте…».

Її старша сестра Ольга Михайлівна Сарана (Дзябко) із гіркотою та слізь-
ми 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, 
ну, в общем, де які кусочки були на базарі, хто там десь чим торгував, оце 
я підбирала.

А Ганя, так та… Було в нас ксьондзове жито за городом зразу (…). То 
Ганіна задача була –  каждий день пішла і повен подол наріже колосків, чи 
різала вона, чи рвала… А Юля не ходив іще, сидів. Оце вона прийде, йому 
висипе ті колоски, і він з колосків оце зерно вибирав і їв. Пухлий був.

Мама пухлі були тоже. Уже один раз вмирали, совсім уже те… Курка си-
діла в нас на бильці в хаті і знесла, як 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 вона з голоду здохла. 
Снігу ж було повно, нічого ніде…

Пізніше на батька получали пенсію. І ото сім п’ятдесят –  це сімдесят п’ять 
копійок в шістдесят первом году. Ну, я один раз учудила. Мама: «Солі нема за 
шо купить». А я пішла получила гроші і купила шість булочок. І в мене було 
таке чорне пальто, мама руками його пошили. І я так за те пальто ті булочки 
поховала… Якби я їх з`їла, то, може, хоть би наїлась, а то по отакій крихот-
кі…, поки додому дойшла –  і ні булочок, і я голодна осталась. І мамі боюсь 
признаться, шо я получила гроші.

Мама на другий день: «Ольга, та в нас уже ж і солі немає, піди получи 
гроші». А були в нас сапоги одні сорок вторий размєр, оце на нас п’ятьох. 
Хто обув, а остальні сидять босі. А снігу, я вам кажу, шо криша була накрита 

снігом. (…) Так я два дня ходила по ті гроші. А тоді…, і сказать боюсь. Мама 
пішли самі. Пішли получать, кажуть, Ольга получила. Мама додому йдуть, 
а я шо… –  бігом на вишню вилізла. Так я три дні сиділа на тій вишні, а вони 
ходили плакали, кругом шукали (…), де ж хоть ділась.

(…) Така була обстановка, шо ні їсти, ну ні нічого нема, ні одежі, ну нічо-
го абсолютно нема і оце як хочеш, так і живи. Мама часто їздили десь пома-
гать, 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. Я з дво-
ма. А мама кажуть: «Хай Степан іде». А Степанові було, представте собі, як 
він з сорок второго, а це було в сорок шестом году літом, це йому (…) чотири 
годи. І він ту корову за бутилку молока тягав.

Ну, мені хоть кой-коли, хоть отакий кусочок хліба давали, рідко, ну да-
вали. То оце я переломлю той кусочок пополам із Стьопою, бо ми ж в одне 
місто ходили. А там немає, шоб так вигнав коров, тіки по межах, бо там 
колхозів не було. В каждого ж поле своє. Ну і там межа десь отака. І оце по 
отих межах на вірьовкі ми пасли. Стьопа держе одну корову, я попереді іду 
з другою, одною, а він ззаді мене з другою коровою».

На запитання, які труднощі прийшлось пережити в ті часи, Путря Марія 
Дмитрівна відповіла, що «були одні труднощі».

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 опять з первого класу начинала, а тоді не 
було у чому ходить –  бросила. А весною опять. А як, ти понімаєш, нам так 
одежу шили… все тоді було вафельне, полотєнєчне, воно саме було дешеве, 
50 копійок метр. І оце в нас були і плаття з вафельного, 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 



275274

(…) –  де біле, де синє, де чорне. Оце так і ходили. Ягоди варили і заварювали 
в бузині. І чорнило з його робили. Оце й писали ми, тоді пера були. І отим 
пером поки донесеш, там така клякса на зошиті з того чорнила упаде…».

Згідно офіційних документів того часу українці, виселені з Польщі, по-
винні отримати компенсації за землю, майно в Україні за місцем переселен-
ня, але фактично люди одержали невідповідні житлові умови, втратили зем-
лю, натомість мали городи чи земельні ділянки, які були значно меншими 
від тих, якими вони володіли в Польщі. Частина переселених змогли пере-
везти деякі засоби господарювання (плуги, сівалки), худобу, але вони були 
колективізовані під час організації колгоспів або продані чи віддані у зв’язку 
неможливістю їх утримувати, рідше –  у зв`язку з їх непотрібністю в умовах 
колгоспної системи. Частина отримувала зерно, але цей захід не був еквіва-
лентною компенсацією матеріальних і моральних втрат.

Кілька респондентів зі сльозами згадували, що їм і їхнім рідним прийш-
лося наймитувати, ходити по людях, щоб заробити якусь копійку і прогоду-
вати сім’ю.

Під час опитування не було виявлено тих, хто направлявся в Дніпропе-
тровську область з території Польщі. У місцевому історико-краєзнавчому му-
зеї та районному архіві взагалі відсутні будь-які документи з даного питання.

У зв’язку з або несприятливими умовами проживання, або голодом, або 
утисками зі сторони ОУН-УПА чи НКВС, або пропагандою швидкого інду-
стріального розвитку східних областей УРСР, або родинними зв’язками вони 
завербувалися в Дніпропетровську область у пошуках кращого життя. Але 
і тут їх поселяли в тимчасові квартири або старі будинки, навіть без даху, 
з одними стінами, як родину Щербяків. Сім`я Путрів була поселена в при-
міщенні дитячого садочку колгоспу «18-й партсъезд» і потім брала ссуду на 
придбання будинку з послідуючою щомісячною виплатою.

Сім`я Філіпчуків (моєї прабабусі і бабусі) була виселена з Польщі і приве-
зена в Хортицю Запорізької області. Проживали разом з господинею будин-
ку, яка не дуже приязно сприймала спільне проживання з великою родиною. 
Пізніше їх направили в село Шингорка цієї ж області, колишнє поселення 

німців-колоністів. Потім сім’я прабабусиного брата виїхала у Волинську 
область, поближче до рідного краю, а прабабуся з дітьми осіла в Томаківці 
Дніпропетровської області. Тут вони спочатку жили по квартирах, а пізніше 
отримали будинок, побудований колгоспом та виплачували за нього кошти.

«Інакшість» переселенців не сприймали позитивно на новому місці 
проживання. «Тут нас називали «бандерівцями», а в Западній –  «москаля-
ми»», –  зазначають вони. «Було неприємно чути за спиною характеристи-
ку на кшталт «бандерівці», –  кажуть переселенці, тим більше, що самі були 
жертвами воєнного терору і протистоянь того часу.

Звичайні селяни, які нелегкою сільськогосподарською працею заробляли 
на життя, і були аполітичними в основній масі, а, особливо діти, не розумі-
ли, в чому їхня провина, чому їх кудись везуть, палять села після їх від`їзду, 
ставлять до стіни для розстрілу, дають образливі прізвиська, адже, за іронією 
долі, вони самі постраждали чи просто боялись як німецьких загарбників, 
так і представників НКВС і ОУН-УПА, так і нападів польських розбійних 
формувань. І ми під час опитувань і розмов з депортованими з Польщі пе-
ресвідчились, що страх і жахливі епізоди з їхнього дитинства живуть в їхній 
уяві живою, болючою раною. Одна із респондентів навіть з острахом запиту-
вала, чи не прийдуть її вбивати після нашої розмови.

На мій погляд, протиправними, антигуманними і злочинними були дії 
влади як з боку Польщі, так і Радянського Союзу по відношенню до населен-
ня польсько-українського порубіжжя. На прикладі своєї прабабусі я уявляю 
страждання і горе тисяч людей, беззахисних жінок з малолітніми дітьми на 
руках, чоловіки яких воювали на фронті, по землі яких двічі пройшов без-
жальний чобіт війни, та в кінці військових дій вони втретє мусили страждати 
і назавжди були вигнані з батьківського краю, рідного дому, залишивши засо-
би для існування, власне майно, господарство.

Переселенці з Польщі із вдячністю згадують місцевих жителів, які допо-
магали облаштуватись та звикнути до життя на новому місці. Відзначають 
привітність і толерантність сусідів, односельчан, особливо на остаточному 
місці проживання в Томаківському районі.
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Сьогодні вони практично повністю асимілювалися серед місцевого насе-
лення, особливо щодо мови, звичаїв.

Їхня доля склалася по-різному, та загальною рисою цих людей є праце-
любність, доброзичливість, любов до життя і людей. Вони, переважно, на-
божні і, як нам здалося, обережні у висловлюваннях і вчинках.

Більша частина не підтримує зв’язків з історичною батьківщиною, тому 
що майхе всі рідні була виселені, та і фінансові проблеми відіграють не ос-
танню роль. Зараз їхні родичі проживають, переважно, в Західній Україні, 
з якими вони мають тісніші зв’язки.

Кілька сімей ще в часи Радянського Союзу відвідували Польщу (1966, 
1981 рр.). Згадують, що говорити українською мовою їхні рідні остерігали-
ся –  тільки вдома чи у безлюдному місці.

Одна із родин має постійні зв’язки з Польщею –  син відвідує батьківщину 
своєї мами, вони спілкуються по скайпу з поляками, вітають один одного зі 
святами. Але, на жаль, з молодшим поколінням тих українців, що залиши-
лись у Польщі, стосунки загублені і, так би мовити, «охолоджені»: їх нащад-
ки байдуже відносяться до своїх рідних в Україні і не проявляють цікавості 
під час дзвінків та спілкування.

Отже, під час дослідження наративних та документальних джерел вияв-
лено, що переселенці з території Польщі, які сьогодні проживають в Тома-
ківському районі, зазнали, за визначенням науковця Т. Гонтар, «подвійного» 
переселення, тобто були направлені в інші області, звідки пізніше «завербу-
валися» чи переїхали в Томаківський район.

Процес переселення українців з території Польщі, які сьогодні прожива-
ють на Томаківщині, не був добровільним. Під час депортації люди в пере-
важній більшості втратили батьківщину –  рідні прадідівські землі, на яких 
споконвіку проживали їхні предки, і більше не мають можливості навіть від-
відати їх з різних причин.

Було завдано нищівний удар по національній свідомості, своєрідності 
традицій, звичаїв, віросповіданню шляхом асиміляції.

Всі або більшу частину матеріальних цінностей ними було безповоротно 
залишено чи втрачено.

Переселенці відчували себе чужими не стільки через відмінність у мові, 
традиціях, а через непримимиренність політики Радянської держави до 
«інакшості», тому частина з них та їхніх дітей через страх бути не такими, як 
всі, приховувала своє походження, релігійні погляди і т. і.

Вивчено документи Томаківського районного районного архіву і істо-
рико-краєзнавчого музею та встановлено, що питання переселення укра-
їнців на територію Томаківського району замовчувалося і не зафіксоване 
в документах.

Висновки
У результаті проведеного дослідження було реконструйовано процес пе-

реселення українців з Польщі у 1944–1946 рр. та їх адаптації в Томаківсько-
му району Дніпропетровської області. Для досягнення мети було розв’язано 
такі завдання дослідження:
1.  Вивчено джерела та історіографічну наукову літературу з теми.
2.  Виявлено передумови та причини переселення українців з території Поль-
щі в УРСР у кінці Другої світової війни та повоєнні роки.

Встановлено, що депортації українців з території Польщі в кінці Другої 
світової війни та повоєнний час стали лише побічним ефектом складної гео-
політичної гри найбільших світових держав.

Доведено, що переселення здійснювалося без попереднього надання гро-
мадянства, що свідчило про поспішність акції та аж ніяк не цивілізований 
спосіб переселення і його добровільний характер.

Зазначено, що Радянський Союз під керівництвом Сталіна мав на ува-
зі декілька цілей переселення: переселяючи поляків з СРСР за кордон, він 
усував небажану опозицію, якою була польська національна меншина, а пе-
реселяючи українців з Польщі до УРСР, усував компактно розселену, на-
ціонально свідому групу українців, які проживали поблизу кордонів СРСР. 
З Надсяння, Лемківщини, Холмщини і Підляшшя депортували корінне укра-
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їнське населення не через воєнні, а через етнополітичні мотиви, знищуючи 
українську етнічну територію.

Виселення/депортації стали потужним втручанням обох влад у свідомість 
і поведінку людей. Перемістивши великі групи людей на іншу територію, 
організатори 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-поль-
ські відносини міжвоєнного часу, дискримінаційні заходи тогочасної влади 
щодо української освіти та культури, політичних і кооперативних структур. 
Такими діями польська влада прагнула не допустити консолідації західних 
українців у єдину національно-політичну силу [45].
3.  Розроблено анкети для опитування осіб, переселених з Польщі в УРСР 
у 1944–1946 рр., які сьогодні проживають у Томаківському районі Дніпропе-
тровської області.
4.  Зібрано свідчення і документи (евакуаційні листи, довідки з Державного 
архіву тощо) очевидців та учасників акції переселення українців з Польщі, 
проведено їх аналіз. Вивчено документи Томаківського районного районного 
архіву і історико-краєзнавчого музею та встановлено, що питання пересе-
лення українців на територію Томаківського району замовчувалося і не за-
фіксоване в документах.
5.  Вивчено процес адаптації українців, переселених з Польщі в УРСР 
у 1944–1946 рр., у Томаківському районі Дніпропетровської області.

Виявлено, що унаслідок депортацій 1944–1946 рр. з Польщі переселен-
ці-українці постали перед проблемою соціальної адаптації в радянському су-
спільстві. Якщо матеріально-побутове облаштування новоприбулих займало 
декілька років після переїзду в УРСР, то досить тривалою та незавершеною 
залишалася їхня соціально-психологічна адаптація в незвичній для них тота-
літарній системі, де зневажалися приватна власність, релігійні погляди, рід-
на мова, національно-культурні традиції та звичаї. Позбавлені елементарних 
умов до життя, депортовані часто існували як чужий елемент у середовищі 
місцевих українців.

Під час дослідження виявлено, що переселенці з території Польщі, які 
сьогодні проживають в Томаківському районі, зазнали за визначенням Т. Гон-
тар «подвійного» переселення, тобто були направлені в інші області, звідки 
пізніше «завербувалися» чи переїхали в Томаківський район. Процес пересе-
лення українців з території Польщі, які сьогодні проживають у Томаківсько-
му районі, носив насильницький характер. Акція переселення призвела до 
зубожіння, матеріальних і моральних збитків, голодування, психологічного 
дискомфорту і навіть людських втрат.

Під час депортації люди в переважній більшості назавжди втратили бать-
ківщину –  рідні прадідівські землі, на яких споконвіку проживали їхні пред-
ки, і більше не мають можливості навіть відвідати їх з різних причин. Було 
завдано нищівний удар по національній свідомості, своєрідності традицій, 
звичаїв, віросповіданню шляхом асиміляції. Всі або більшу частину матері-
альних цінностей ними було безповоротно залишено чи втрачено. Пересе-
ленці відчували себе чужими не стільки через відмінність у мові, традиціях, 
а через непримимиренність політики Радянської держави до «інакшості», 
яка мала негативний підтекст, тому частина з них та їхніх дітей приховувала 
своє походження, релігійні погляди і т. і.

На території Томаківського району депортовані українці асимілювалися 
з місцевим населенням, знайшли другу батьківщину і сьогодні є його не-
від’ємною частиною, але страшні спогади про минуле живі в їхніх серцях.

Винесення уроків із польсько-українських міжетнічних взаємин повинно 
сприяти уникненню подальших помилок, порозумінню і співпраці між наро-
дами і державами.

Вивчення теми переселення українців з території Польщі буде продов-
жено з метою розкриття невідомих сторінок історії Томаківського району та 
Дніпропетровської області.

Перелік умовних скорочень
АК –  Армія Крайова
ВП –  Військо Польське
НКВС –  Народний комісаріат внутрішніх справ
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ОУН-УПА –  Організація українських націоналістів-Українська Повстан-
ська Армія

ПКНВ –  Польський комітет національного визволення
ПНР –  Польська Народна Республіка
РП –  Річ Посполита
СРСР –  Союз Радянських Соціалістичних Республік
УРСР –  Українська Радянська Соціалістична Республіка
ЦК КП(б)У –  Центральний Комітет Комуністичної партії (більшовиків) 
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Жушман Ілля

ОБЛИЧЧЯ ІСТОРІЇ НА ОБКЛАДИНКАХ ЖУРНАЛУ 
“TIME” (ЗА АНАЛІЗОМ НОМІНАЦІЇ «ЛЮДИНА РОКУ»)

Вступ
Роль та значення засобів масової інформації (далі –  ЗМІ) в житті сучасно-

го суспільства важко переоцінити. Вони настільки міцно вкорінилися в на-
шій повсякденності, що ми навіть уявити собі не можемо свого існування 
без них. Для нас стало звичним переглядати останні новини на улюбленому 
телеканалі, дізнаватися рахунок футбольного матчу на спортивному сайті 
через мережу Інтернет, слухати прогноз погоди на хвилях FM-радіостанцій. 
Бурхливий розвиток інформаційних технологій, що розпочався у середині 
ХХ ст., заклав основу формування суспільства нового типу –  інформаційно-
го суспільства. Засоби масової інформації займають у розвитку суспільства 
особливе місце. Їх вплив на людину починається у самому ранньому віці 
і продовжується протягом всього життя. В сучасному світі засоби масової 
інформації взяли на себе значну функцію з формування свідомості людей, 
вихованню їх ціннісних орієнтацій, смаків, поглядів, звичок, вподобань. Лю-
дина, яка раніше сама не стикалася з тією чи іншою проблемою, завдяки 
можливостям засобів масової інформації, змогла познайомитися із найріз-
номанітнішими виявленнями суспільного життя, скласти про них певне уяв-
лення та сформувати до них певне відношення [21, с. 70].

З кожним роком у світі з’являється все більше нових журнальних видань. 
Деякі з них стають успішними, регулярно потрапляючи до рук читача, а інші 
не затримуються на читацькому ринку і невдовзі зникають. Існує низка 
причин такого розвитку подій: неякісний кінцевий продукт, неправильний 
розподіл фінансування, хибні маркетингові стратегії, а також неправильний 
вибір тематичної спрямованості журналу. Якщо перші три характеристики 
в кожному конкретному випадку мають свою правильну модель, то стосовно 
тематичного вибору видання можна вивести одну спільну формулу –  форму-
лу успішності на початковому етапі.
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Одним із найуспішніших журналів ХХ і ХХІ ст. не безпідставно вважа-
ється інформаційний тижневик “TIME”. Він поєднує в собі гарні маркетин-
гові стратегії, продумані інформаційні компанії, правильно та актуально пі-
дібрану тематику, що і робить видання дійсно неповторним. Однією з, так 
би мовити, «родзинок» часопису є розділ «Людина року», про який чула 
практично кожна людина зі шпальт газет, телевізійних новин, аналітичних 
оглядів інтернет-видань тощо.

Почувши вислів «Людина року» ми замислюємося над його перевагою та 
престижем. Кожен з політиків, воєнних, вчених та й звичайних людей мріє 
бути зображеним на обкладинці цього журналу. Одразу постає питання, як 
редакція журналу робить вибір щодо персони, яка претендує на перемогу 
у конкурсі «Людина року» у контексті перебігу світових подій. Та який має 
вигляд світова історія, якщо дивитися на обкладинки та на найпопулярніших 
людей у виданні «Людина року». Враховуючи тираж журналу (в окремі роки 
понад 5 млн.), а ще більше посилання на його авторитетність у інших засо-
бах масової інформації, популярність у багатьох країнах світу, можна зрозу-
міти вплив журналу та його найпопулярнішої номінації «Людина року» на 
формування суспільної думки, а відтак й певним чином на розвиток історії. 
Аналіз цієї номінації здається нам доволі актуальним для розуміння суспіль-
но-політичних процесів світової історії протягом XX –  початку XXI ст.

Метою даного дослідження є аналіз номінації «Людина року» за версією 
американського журналу “TIME” як відображення знакових подій та явищ 
світової історії XX –  початку XXI ст.
• Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
• охарактеризувати історію появи і розвитку журналу “TIME”;
• проаналізувати діяльність та політику головних редакторів журналу;
• зібрати свідчення щодо номінантів журналу в якості «Людина року»;
• проаналізувати обкладинки, на яких зображені номінанти журналу;
• враховуючи роль персоналій, що були обрані в якості номінантів «Люди-

на року», у світовій історії, узагальнити інформацію щодо їх діяльності;
• скласти своєрідну класифікацію «героїв» XX –  початку XXI ст.

Об’єктом даного дослідження є американський журнал “TIME” як засіб 
масової інформації, що впливає на формування суспільної свідомості.

Предметом даного дослідження є обкладинки номерів журналу “TIME” 
із зображенням номінації «Людина року» як знакові символи певного істо-
ричного часу.

Хронологічні рамки охоплюють період від 1927 р., коли з’явилась но-
мінація «Людина року» на сторінках журналу “TIME” до сучасності, тобто 
до 2015 р. Спроби обмежити верхню хронологічну межу виявились невда-
лими, оскільки редакція журналу проводила послідовну політику у виборі 
обличчя року, яка не залежала від зовнішньополітичних впливів, а її реакція 
на масштабні геополітичні зміни чи важливі з боку історика події завжди 
була своєрідною, не відповідала загальним настроям громадськості, а більше 
відображала власну позицію. Послідовність редакції у виборі критерії номі-
нантів змусила нас розглядати такі широкі хронологічні межі.

Видання журналу “TIME” не піддавались серйозному науковому аналі-
зу істориків, хоча вплив його на формування суспільної, а подекуди й істо-
ричної думки є очевидним. Між тим, ми не побачимо аналізу його видань 
на сторінках спеціальних праць істориків, що з одного боку пояснюється 
специфічністю такого виду джерела як засоби масової інформації (частіше 
вони виконують роль саме історичного джерела для робіт іншого, конкрет-
но-історичного змісту, ніж стають окремим об’єктом дослідження). З іншо-
го боку для радянських читачів цей журнал був малодоступний, а сучасну 
українську історіографію турбують питання іншого характеру. Тому можна 
назвати лише кілька статей, що були присвячені за радянських часів жур-
налу “TIME”, які, безумовно, критикували його. Такими є невеликі дослі-
дження В. Гакова «Одна война на два журнала» [8], В. Война «Что хорошо 
для Люса…» [6], А. Бурмістенка «Тайм инкорпорейтед» [4].Особливу увагу 
до журналу «TIME” приділяли й редактори та критики журналу «Вести» 
у СРСР, певним чином розуміючи себе як конкуренти, оскільки позиціону-
вали себе як теж популярний у світі (або, принаймні, у своїй країні) журнал. 
Прикладом є стаття А. Бурмістенка «Тенденції і суб’єктивізм інформаційних 
матеріалів американського тижневика “TIME”», сама назва якої яскраво го-
ворить про себе [5, с. 78–83].
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Більшість дослідників намагались аналізувати всю журналістику Спо-
лучених Штатів, що відобразилось у роботах С. Михайлова «Особенности 
практической журналистики США в современный период» [17], В. Воро-
шилова «Журналистика Америки» [7], Г. Голованова «Печать США в начале 
90-х годов» [9]. Журнал “TIME” згадувався в цих дослідженнях лише побіж-
но й оцінювався, в цілому, негативно.

Характер та достовірність представлених у засобах масової інформації 
повідомлень і аналітичних заміток, їх роль у формуванні чи то впливі на 
суспільну думку розглядався у працях американських дослідників М. Па-
ренті «Средства массовой информации: свободные и независимые?» [19], 
Андрунаса «Информационная элита: корпорации и рынок новостей» [2]. 
В нашому дослідженні також використовувалися роботи, що присвячені 
впливу засобів масової інформацї на суспільну думку, як-то: Т. Т. Почеп-
цова «Информационые войны» [22] та «Как ведутся тайные войны» [23], 
Д. В. Ольшанского «Психология масс» [18], Б. В. Потятника «Тоталитарная 
журналистика» [21], А. М. Цуладзе «Политические манипуляции или Поко-
рение толпы» [24], Д. Лалла «Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний 
підхід» [16].

Їхні зауваги стали певним історіографічним фоном нашої роботи, оскільки 
про історіографічну базу говорити, на жаль, не представляється можливим.

Оскільки дана робота має аналітичний і узагальнюючий характер, охо-
плює значний проміжок часу, для відображення діяльності знакових персо-
налій світової історії XX –  початку XXI ст., що були зображені на обкла-
динках журналу як «Людина року», було достатньо залучити підручники зі 
всесвітньої історії, енциклопедичні видання (в тім числі інтернет-видання).

Джерелами для написання даного дослідження стали ті обкладинки жур-
налу “TIME”, на яких зображена номінація «Людина року», це № 1 кожно-
го року. Ці обкладинки розміщені на сайті журналу [3]. Відповідно в роботі 
проаналізовано 89 обкладинок. Для створення каркасу дослідження спочат-
ку були відібрані всі необхідні обкладинки журналу, потім зібрана інфор-
мації щодо кожного номінанта, що в результаті дало можливість поставити 
їхню діяльність у відповідний історичний контекст і зробити висновки. До 

уваги бралося не лише, хто зображений на обкладинці, але й як зображений, 
що дозволяє максимально зрозуміти творчий задум редакторів журналу.

Методи дослідження історико-хронологічний, історико-генетичний, 
історико-порівняльний; в роботі ми намагались дотримуватись принципів 
історизму по об’єктивності. Сукупність цих методів дозволила проаналізу-
вати обкладинки журналу “TIME” з номінацією «Людина року» від початку 
виникнення цього редакторського задуму до сучасності, зрозуміти певні за-
кономірності редакторської політики; порівняти і узагальнити зображення 
обкладинок, що дозволило зробити висновки даної роботи.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використа-
них джерел та літератури, додатків. У якості додатків наведені обкладинки 
журналу “TIME” із зображенням «Людини року», які необхідними для розу-
міння тексту роботи і наочно демонструють спостереження і висновки.

Розділ 1. Історія виникнення та розвитку журналу “TIME”: 
політика головних редакторів

Засоби масової інформації мають величезний вплив на особистість та, 
дуже часто, цілковито формують суспільну думку. Це незаперечний факт. Ми 
щодня отримуємо з преси новини та інформацію, яка на сімдесят відсотків 
не підлягає перевірці. Ми однозначно не завжди можемо сказати собі: «Так, 
я там був, це правдива інформація», і тому повинні просто приймати такі 
новини на віру, формуючи свою думку із побаченого або почутого без на-
лежного критичного аналізу. Сучасна молодь формує свої погляди та смаки, 
практично на сто відсотків, завдяки журналам, розважальному телебаченню 
та інтернету; а люди старшого покоління, які читають газети та які вважають 
перегляд щоденних телевізійних новин обов’язковим, дуже великий про-
цент інформації, що до них надійшла, та яку вони проговорили в розмовах із 
сім’єю, друзями, колегами, поступово починають вважати власною думкою. 
Висновок такий –  засоби масової інформації та комунікації формують прак-
тично вісімдесят відсотків особистої та суспільної думки [22, с. 58].

Враховано також спеціальний принцип АІДА (увага, інтерес, бажання, 
дія) –  прийнята в практиці американського маркетингу модель споживчої  
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поведінки, що описує послідовність подій, що ведуть до прийняття рішення 
про покупку: увага → інтерес → потреба → дія. Суть полягає в тому, що 
будь-яка маркетингова політика повинна привернути увагу потенційного 
споживача, потім викликати його інтерес, який перейде в бажання володіти 
товаром і, нарешті, спонукати до дії –  придбання [15, с. 18].

Тому ЗМІ не лише виконують інформативну функцію (хоча вона має бути 
основною), але пропагують ідеї, погляди, вчення, політичні програми і бе-
руть, таким чином, участь у соціальному управлінні. Шляхом формування 
громадської думки, вироблення певних установок, вони спонукають людину 
до тих чи інших вчинків. «Індустрія свідомості стає найважливішим інстру-
ментом політичного панування. І в той же час інструментом приховування 
цього панування монополістичної еліти» [16].

Психологи вказують, що більшість людей краще сприймають інформа-
цію у малюнках. Натомість на слух сприймають гірше. Найгірше –  те, що 
написано, тому, що пересічний читач, зазвичай, не хоче витрачати зусилля 
на прочитання тексту. Саме тому до створення обкладинки залучаються 
кращі спеціалісти видання, намагаючись зробити її якомога привабливішою 
для потенційного читача. В той же час, обкладинка є ідейною візитівкою 
видання. Що і в якому вигляді подано на обкладинці визначається ідейною 
спрямованістю ЗМІ. У супровідній статті, зазвичай, редакція дає характе-
ристику вчинкам або ідеям тієї чи іншої людини, але більшість людей, як 
ми знаємо, статті не читає, а лише розглядає малюнок або ж взагалі чує про 
те, що найвпливовіший журнал визнав, наприклад, такого-то діяча людиною 
року. З цього вже і починається популярність людини, а відтак й велика лягає 
відповідальність на редакторів.

При цьому, якщо видання «на слуху» йому довіряє більшість людей. 
Довіра американців до ЗМІ знаходиться приблизно на рівні 51%, що дає 
змогу ідейно контролювати, як мінімум половину активного населення 
країни [7, с. 63].

“TIME” –  щотижневий американський журнал зі штаб-квартирою 
у Нью-Йорку. Це одне з найвпливовіших видань в США та світі. Часопис 
відомий завдяки аналітичним коментарям з важливих питань світової та  

вітчизняної політики, цікавою подачею матеріалу, та низкою рейтингів, се-
ред яких один з найпопулярніших у світі –  «Людина року» [1, с. 719].

У 20-ті рр. ХХ ст. США переживали глибокі системні пертурбації, обу-
мовлені економічним бумом, зміцненням середнього класу, зростанням яко-
сті життя і, як наслідок, змінами смаків та інтересів широкого загалу. Глибо-
кі зміни якісного порядку відбувалися і в світі засобів масової інформації, 
що було відповіддю журналістики США на не вирішені практичні потреби 
суспільства. Американська журналістика ще оговтувалася після потрясінь 
Першої світової війни. З’явився такий вид газет як таблоїди. Преса стала 
доступною для кожного та більш мобільною.

Справжньою новинкою стала поява принципово нового типу видан-
ня –  «журнал новин» (“Newsmagazine”). Піонером став тижневик “TIME” 
(«Час»), перший номер вийшов у Нью-Йорку 3 березня 1923 р. Номер було 
підготовлено двома молодими амбіційними журналістами Генрі Люсом та 
Брітоном Гадденом. У перші роки існування журнал друкувався на занедба-
ному пивоварному заводі. Через декілька років Б. Гадден з Г. Люсом пере-
їхали до Мангеттену та облаштували редакцію у одній будівлі з популярним 
вже у той час журналом “The New Yorker”. Таким чином, за дивним збігом 
обставин, два найбільш відомих журнальних редакторів двадцятих років –  
Брітон Гадден та Харлорд Росс були сусідами [4, с. 94].

Спочатку творці журналу планували назвати його «Факти», але помір-
кувавши, дійшли висновку, що ця назва буде занадто серйозною –  вони, 
натомість хотіли створити інформаційно-документальний журнал з розва-
жальними елементами. В сучасних рекламних кампаніях видавці журналу 
розшифровують його назву великими літерами “TIME”, як (The International 
Magazine of Events) Міжнародний Журнал Новин [13, с. 196].

Досить швидко “TIME” перетворився на одне з найпопулярніших видань 
не тільки в межах США, а й у всьому світі.

Г. Люс та Б. Гадден, на відміну від більшості своїх колег, усвідомлювали, 
що реалії тогочасної журналістики не відповідають вимогам суспільства –  
американські засоби масової інформації подають матеріал занадто безпо-
радно, галасливо, зі значною долею популізму. З-поміж провідних видань 
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країни, на їх думку, навіть кращі були неспроможні забезпечити достойне 
освітлення подій у країні та світі.

1922 р., коли інформаційний тижневик існував лише в мріях молодих, 
але надміру енергійних та підприємливих випускників аристократичного 
Йельского університету Г. Люса та Б. Гаддена, вони написали так званий 
«Проспект “TIME”», у якому виклали «формулу» та організаційно-видавни-
чі принципи майбутнього журналу. Один з основних розділів цього цікавого 
документу називався «Упередженість редакції», і в ньому говорилось:

«В “TIME” не буде редакційної сторінки.
Жодна стаття не буде написана для доведення якогось спеціального дово-

ду чи положення.
Але автори визнають, що повна нейтральність в освітленні суспільно ві-

домих проблем та важливих новин, ймовірно, так же небажана, як і немож-
лива, і тому готові визнати певну упередженість, яка може різною мірою зу-
мовити їх відношення до новин. Список цих упереджень повинен включати 
в себе наступні фрази: 1. Віра в те, що земля кругла. 2. Недовіра до зовнішній 
тенденції втручання уряду. 3. Негативне відношення до зростаючої вартості 
уряду. 4. Віра в речі та поняття, які неможна купити за гроші. 5. Повага до 
старого, особливо до манер. 6. Інтерес до нового, особливо до ідей» [6, с. 76].

Редакція тижневика виходила з того факту, що у пересічної людини не-
має часу та бажання для прочитання великої кількості спеціальних видань  
і можливості виділити головне в великому інформаційному потоці, що падає 
на неї. Це робить за нього редакція, пропонуючи читачеві раз на тиждень 
певну заготовлену спеціально для нього картину перебігу подій у світі. Та-
кий тип журналу забезпечив йому величезний тираж (в наш час приблиз-
но 5600 тис.) і породив багато імітацій як і в тих самих Сполучених Шта-
тах Америки, так і в інших країнах (“Newsweek” в США, “Spindler” в ФРГ, 
“Express” у Франції, “Tempo” в Мексиці) [9, с. 43].

Отже, засновники журналу від самого початку відмовились від абсолют-
ної об’єктивності як журналістського ідеалу. «Створюйте думку», –  вимагав 
Г. Люс від своїх кореспондентів та редакторів. «Покажіть мені людину, яка 
стверджує, що вона абсолютно об’єктивна і я покажу вам людину, яка займа-

ється самообманом» [10]. Це створює певні тенденції у виборі інформації та 
загрозу того, що видання, створивши міф навколо якоїсь особи, наприклад, 
А. Гітлера чи Й. Сталіна, самі стають його заручником. Тиран стає «блиску-
чим менеджером», «гуманістом», «мудрим політиком», який заради «світ-
лого майбутнього» змушений йти на непопулярні кроки. Прикладом може 
слугувати той факт, що довгий час, майже всі 1930-ті рр., “TIME” з особли-
вою симпатією писав про нацизм в гітлерівській Німеччині та особливо про 
фашизм в Італії Муссоліні. У 1934 р. за особистою вказівкою Г. Люса редак-
тор часопису Лейрд Голдсбро довгий час знаходився в Італії та навіть брав 
інтерв’ю у А. Гітлера. У липні 1934 р. вийшов номер “Fortune” (журнал, що 
його видавав Г. Люс) який «…представляв собою таке шанування італійсько-
го фашизму, якого Америка до тих пір ще не знала» [19, с. 229]. Заради спра-
ведливості, варто зазначити, що захопленням від успіхів в царині економіки 
та соціального будівництва фашистів та нацистів, «перехворіли» фактично 
усі стовпи світової журналістики. Захоплення А. Гітлером та Б. Муссоліні 
минули з початком масштабних політичних репресій та завойовницької по-
літики тиранів.

Розроблена Г. Люсом та Б. Гадденом у 1923 р. «формула» журналу 
“TIME” була новинкою для журналістики того часу. “TIME” не друкував роз-
логих кореспонденцій чи фейлетонів, повістей чи романів з продовженнями.  
Редакція збирає інформацію, що базується на документальній основі. Вона 
надходить зі всього світу із найрізноманітніших джерел: повідомлень газет 
та інформаційних агентств, офіційних урядових документів, наукових ви-
дань, інтерв’ю провідних спеціалістів тощо. Уся ця велика маса інформації 
далі узагальнюється, препарується, стискається до необхідних розмірів, від-
повідним способом коментується у світлі поглядів та політики керівництва 
і власників журналу та розбивається на певні розділи та рубрики. У кожно-
му номері журналу публікується приблизно 20 таких розділів: «Країна», «За 
кордоном», «Бізнес», «Релігія», «Освіта», «Наука», «Медицина», «Театр», 
«Кіно», «Книги» та інші [5, с. 79].

Високий читацький інтерес до матеріалів “TIME”, визначається ці-
лим рядом журналістських прийомів, з яких основними виявляються три:  
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особливий яскравий стиль подачі матеріалів, метод так званого «коменто-
ваного репортажу» і «груповий журналізм». Кожен матеріал, надійшовши 
в редакцію від власних кореспондентів, а також почерпнутий з щоденних га-
зет, журналів, інформаційних агентств, порівнюється з матеріалами на ана-
логічну тему, отриманими від інших джерел, компілюється в один матеріал 
літературними співробітниками, доповнюється думками та висловлювання-
ми спеціалістів в даній області, обростає цікавими додатковими відомостями 
у так званій «дослідницькій групі», шліфується під загальний вид старшими 
редакторами відділів, затверджується на вищому рівні керівництвом журна-
лу та, на кінець, з’являється на шпальтах. Весь процес нагадує конвеєр, на 
якому, з однієї сторони, з найрізноманітніших джерел поступають новини, 
а з іншої –  виходять «коментовані репортажі», підготовлені кваліфікованими 
журналістами-експертами [12].

Г. Люс та керівництво журналу стверджували, що для них основним кри-
терієм є справедливість подачі матеріалу і висвітлення тих чи інших подій. 
“TIME” –  це журнал «новин, а не аргументів», –  стверджувало керівниц-
тво, – «в суперечних питаннях ми балансуємо на межі, перетинаючи її тільки 
для того, щоб підкреслити, що новина означає» [8, с. 72].

Б. Гадден був першим редактором журналу “TIME”, винахідником його 
революційного стилю, відомого як «Таймстайл». Він вважався одним з най-
впливовіших журналістів двадцятих років, головним новатором і стилістом 
світу журналістики [12].

Кар’єра Б. Гаддена розпочалася після закінчення ним університету зі 
ступенем бакалавра у 1920 р. Молодий журналіст почав писати для жур-
налу “New York World”, де мав наставника Херберда Баярда Свопа. Саме 
Баярд Своп навчив Б. Гаддена писати незвичайно, що в майбутньому стало 
йому у нагоді. З часом Б. Гадден створив свій відомий на весь світ стиль 
«Таймстайл».

1921 р. Б. Гадден написав листа Г. Люсу, який нещодавно звільнив-
ся з “Chicago daily news”, і запропонував йому працювати разом для жур-
налу “Baltimor news”. Вдень молоді журналісти готували матеріали для 

“Baltimor news”, а вночі працювали над ідеєю створення власного журналу 
новин [2, с. 174].

Після заснування власного тижневика Б. Гадден і Г. Люс по-черзі займа-
ли пости президентів компанії. Проте, функції друзів суттєво різнилися. 
Г. Люс розглядав журнал більше як засіб отримання прибутку, а Б. Гадден 
був романтиком своєї професії. Журналістикою він займався заради самої 
журналістики [4, с. 96]. Б. Гадден був надзвичайно популярною у журналіст-
ських колах особою, його, навіть, називали «керівник геніїв». Від самого 
початку Г. Люс визнавав, що успіх журналу “TIME” –  це заслуга Б. Гадде-
на. На сьогоднішній день офіс видання називають “Briton Hadden Memorial 
Building” [26].

Просування журналу на ринку ЗМІ займався Генрі Люс. Г. Люс –  жур-
нальний магнат, «найвпливовіша людина в Америці свого часу», він ство-
рював та контролював кращі журнали, які змінили звички американських та 
світових читачів. Саме маркетингові стратегії Г. Люса забезпечили виданню 
популярність не тільки в межах власної країни, а й в усьому світі. Цікаво, 
що початковий капітал засновників тижневика становили всього-на-всього 
86000$, що надзвичайно мало для «розкрутки» подібного роду видання. 

Проте продумана ринкова політика, розроблена Г. Люсом, дозволила 
журналові не тільки втриматися на ринку ЗМІ, а й стати лідером. Більше 
того, Г. Люс став засновником цілої низки надзвичайно популярних видань: 
“TIME” аналізував та подавав тижневі новини; “Life” був журналом полі-
тики, культури, і суспільства; журнал “Fortune” висвітлював тенденції еко-
номіки і світового бізнесу, включаючи прогресивні ідеї типу «кейсіанізму»; 
“Sport illustrated” був суто спортивним виданням [13, с. 142].

Коли Г. Люс покинув пост головного редактора 1949 р., його місце посів 
Томас Станлей Маттевіс. На цій посаді він працював до 1953 р. Т. Станлей на 
той час було 48 років і він був досвідченим редактором. Т. Станлей отримав 
висококласну професійну освіту. За його плечима було навчання в Прінстон-
ському та Оксфордському університетах. 1925 р. він познайомився з Едмун-
дом Вілсоненкорагедомом, відомим літературним критиком. Е. Вілсоненко-
рагедом навчив Т. Станлея тонкощам редакційної роботи. 
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Набувши журналістського досвіду, Т. Станлей 1928 р. стає асистентом 
редактора, а 1929 р. –  членом ради редакторів журналу “New Republic”. 
Т. Станлей прийшов до “TIME” у 1929 р. як книжковий редактор і отри-
мав підвищення до асистента редактора, потім до виконавчого редактора та 
управлінського редактора. Врешті-решт його наполеглива й успішна робота 
була помічена і Г. Люс, як засновник журналу, запропонував Т. Станлею бути 
головним редактором.

1952 р. у Т. Станлея з’явилися розбіжності з позицією власників та іде-
ологів журналу Б. Гаддена та Г. Люса, що стосувалися концепції подачі 
матеріалу. Жодна зі сторін не хотіла поступатися. Спір був принциповим. 
І Т. Станлей був змушений покинути пост головного редактора журналу 
“TIME”. Він переїхав до Великої Британії, де вів літературне життя: писав 
книги, рецензії та статті для “The New York Time” тощо [12].

Александр Рой був головним редактором з 1953 до 1960 р. Він пропрацю-
вав на цій посаді найдовше з усіх редакторів, не рахуючи засновників жур-
налу Г. Люса та Б. Гаддена. А. Рой починав свою роботу з посади асистента 
Б. Гаддена. Довівши свою спроможність керувати відділом редагування, він 
очолює його.

З 1960 р. посаду головного редактора посідає Отто Фербрінгер і працює 
на ній 8 років до 1968 р. До команди журналу “TIME” він вступає 1942 р. 
Так само як і його попередникам О. Фербрінгеру довелося пройти шлях 
від асистента до редактора та головного редактора. Під час перебування на 
посту головного редактора О. Фербрінгера тираж журналу зріс від трьох до 
п’ятимільйонів [3]. Він багато зробив для того, щоб модернізувати журнал, 
зокрема, зменшив обсяг специфічних публікацій, складних для розуміння 
пересічного читача. Будучи соціал-консерватором, О. Фербрінгер не фокусу-
вав журнал на контр-культурному, політичному та інтелектуальному радика-
лізмі, що був характерним для шістдесятих років ХХ ст. Коли 1964 р. у єв-
ропейському та американському суспільствах постало питання сексуальної 
революції. У 1967 р. широко дискутували питання щодо легалізації протиза-
пліднихпігулок, О. Фербрінгер підтримував політику їхньої заборони. Його 
найбільш відомий випуск з назвою «Бог помер?» 8 квітня 1966 р. Випуск 

висвітлював роль релігії у сучасному світі та світських колах, тенденції се-
ред виступів богословів та релігійні теорії. О. Фербрінгер з самого початку 
був прихильником війни у В’єтнамі, але 1968 р. поступився у своїх позиціях, 
визнавши, що війну виграти неможливо.

Наступним редактором тижневика став Генрі Грунвельд. Він народився 
в Австрії. Працював журналістом і дипломатом, але найбільше відомий саме 
як головний редактор журналу “TIME” з 1968 р. до 1977 р. Свою кар’єру 
в журналі Г. Грунвельд розпочав розсильним при редакції, одночасно на-
вчаючись в університеті Нью-Йорку. Г. Грунвельд сформував нові відділи 
у структурі журналу такі як: поведінка, енергія, стать, економіка та танці. Він 
наказав прибрати заголовок з палітурки «Бог помер?» та особисто підготував 
примірник, в якому закликав до відставки президента Р. Ніксона [3].

Ще одним яскравим керманичем журналу був Рой Кейв, який пропрацю-
вав у компанії майже 30 років. Кар’єру журналіста він розпочав у журналі 
«Baltimor evening», потім посів посаду виконавчого редактора і, нарешті,  
перейшов до журналу “TIME”. З 1979 р. він посідає другу за впливом посаду 
у компанії “TIME” –  посаду головного редактора. Пропрацював Р. Кейв го-
ловним редактором до 1985 р. Саме 1985 р., коли Р. Кейв був на посаді голов-
ного редактора, журнал “TIME” отримав «Національну журнальну премію», 
що суттєво підвищило рейтинги журналу.

Черговим головним редактором стає Джейсон Дональд Мак-Калус. Це був 
досвідчений журналіст, справжній знавець своєї справи. У компанії журналу 
“TIME” почав працювати з 1957 р. в якості літнього стажиста рубрики “Sport 
illustrated”, був журналістом розділу зі світових новин, а потім керівником 
у представництві журналу в Парижі. Очолював редакцію журналу 2 роки 
з 1985 р. до 1987 р. У 1964 р. Д. Мак-Клаус стає одним з редакторів журналу, 
одночасно продовжуючи працювати в рубриках «Світ» та «Нація», зокрема, 
він вів контроль за висвітленням Вотергейтського скандалу [17, с. 368].

Наступним редактором був Генрі Муллер, що знаходився на посаді з 1987 
до 1993 р. За свою тридцятирічну кар’єру Г. Муллер очолював відділення ча-
сопису у Ванкувері, Брюсселі та Парижі [3].
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Джеймс Гейнес керував журналом з 1993 по 1995 рр. За часи його перебу-
вання на посту головного редактора життя тижневика відзначалося стабіль-
ністю. На нашу думку, він лише сумлінно робив свою справу. Нових імпуль-
сів роботі він не надав.

Вальтер Ісааксон обіймав посаду головного редактора з 1996 по 2001 р. 
Це був дуже популярний свого часу журналіст (головне у жанрі біографісти-
ки) та політик. 2012 р. В. Ісааксона було позначено у рейтингу найвпливові-
ших людей світу за версією «Time 100» [10]. В житті журналу В. Ісааксон, як 
на нашу думку, був менш помітний ніж на політичній арені.

Джим Кейлі керував журналом з 2001 по 2005 рр. Він пропрацював у жур-
налі 31 рік. Його можна назвати «Титаном» журналу за його довгу кар’єру та 
складнощі, що довелося пережити у “TIME”.

З 2006 по 2013 рр. посаду головного редактора посідає Річард Стен-
гель. Він розпочав розробку он-лайн сайту журналу “TIME”. За часів його 
перебування на посаді кількість відвідувань та унікальних користувачів,  
які переглядали журнал, збільшилася, що підвищило аудиторію журналу на 
33% [10].

Головним редактором з 2013 р. й до сьогодення є Ненсі Гіббс. Вона стала 
першою жінкою, яка зайняла посаду головного редактора у “TIME”. Н. Гіббс 
почала свою кар’єру у журналі з 1985 р. у відділі редагування, а 1988 р. опу-
блікувала першу статтю. В цілому це талановита та харизматична жінка, що 
здатна керувати редакцією завдяки великому досвіду.

Від самого початку журнал “TIME” був комерційним проектом. У жор-
сткій конкурентній боротьбі тижневик стабільно входив у групу ЗМІ, що 
користувалися найвищим рівнем попиту у читачів. Це засвідчує неабиякий 
професіоналізм керівництва журналу, передусім редакційної колегії.

Для розуміння позиції журналу у висвітленні світової історії в контексті 
нашого дослідження варто звернути увагу на той факт, що практично усі го-
ловні редактори були вихованцями тижневика. Серед них не було сторонніх 
осіб, так би мовити, «варягів». Їх професійні та життєві якості були сформо-
вані в тому «мікрокліматі», який було створено ще Г. Люсом та Б. Гадденом 
й дбайлива плекалися їх наступниками. Як результат, для журналу була і є 

характерною виважена позиція, яка в кінцевому підсумку дозволяє журнало-
ві в цілому реалістично оцінювати перебіг світових подій. Це дозволяє вико-
ристовувати опубліковані в тижневику матеріали як такі, що характеризують 
настрої західного суспільства в той чи інший період світової історії.

Прикметними в цьому аспекті є щорічні публікації в номері, присвячено-
му «Людині року», які власне й гарантують журналу стабільно високі рей-
тинги. Кожен з редакторів мав нагоду попрацювати над випуском «Людина 
року» і з позицій власного світобачення визначити персону (колектив), гід-
ну прикрасити обкладинку одного з найпопулярніших видань світу. Власне, 
до 1999 р. цей випуск звався «Людиною року», а з 2000 р. почав називатися 
«Персона року», що є певною еволюцією редакторської думки. Цей випуск 
журналу “TIME” був щорічним та виходив у Сполучених Штатах Америки. 
Він включав в себе профіль особи, групи чи ідеї, яка справила найбільший 
вплив на перебіг подій року, беззастережно того, позитивний чи негативний 
цей вплив був [7, с. 65].

Для визначення особи, що посяде номінацію «Людина року» журнал 
“TIME” проводить опитування читачів. І слід зазначити, що чимало людей 
охоче бере участь у цих опитуваннях. Проте, остаточний вибір робить сама 
редакція журналу, точніше головний редактор. Його вибір не залежить від 
думки читачів [10]. Журнал не є заручником смаків широких мас читачів. 
Він сам формує ці смаки. “TIME” один з потужних засобів формування сус-
пільної свідомості.

Отже, підводячи підсумки можна зазначити наступне. Ера інформацій-
ного суспільства обумовлює визначальну роль у житті суспільства засобів 
масової інформації. Одним з найпопулярніших видань у світі є тижневий 
інформаційно-аналітичний журнал “TIME”. Його поява була обумовлена 
кризовими явищами, що охопили Сполучені Штати після Першої світової 
війни. Своїй популярності тижневик завдячує виваженій, відповідній потре-
бам часу позиції на ринку ЗМІ, що проявляється у відборі, дозуванні та фор-
мі подачі матеріалу. Від свого утворення у 20-х рр. ХХ ст. й до сьогодення 
журнал стабільно входить до числа лідерів у формуванні суспільної свідомо-
сті. При цьому “TIME” вдається, здебільшого, уникати популізму, й доволі 
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реалістично висвітлювати перебіг світових подій. Таке місце журнал зумів 
зайняти завдяки наполегливим зусиллям його головних редакторів, які по-
стійно вдосконалювали концепцію розвитку журналу, але при цьому намага-
лись триматись власних традицій, що були закладені засновниками журналу.

Розділ 2. Хто вона, «Людина року» за версією журналу “TIME”?
Традицію вибору «Людини року» було започатковано 1927 р., коли ре-

дактори журналу, який ще тільки розвивався, стали звертати увагу на той 
факт, що певні особи з’являються на шпальтах ЗМІ частіше за інших. Творчо 
опрацювавши цю інформацію Б. Гадден з Г. Люсом прийшли до висновку 
щодо доцільності випуску окремого числа журналу, присвяченого найпопу-
лярнішій у поточному році персоні.

Першою особою, чий портрет прикрасив палітурку випуску «Людина 
року» став пілот Чарльз Ліндберг. Він першим в світі здійснив одноосібний 
авіапереліт через Атлантику, з Нью-Йорку до Парижу, без проміжної посад-
ки [27]. Звичайно, ця новина сколихнула увесь світ й була темою номер один 
для всіх, без виключення, видань. Редакція журналу та головний редактор 
від самого початку обожнювали слово «перший», бо саме воно створило 
журналу “TIME” високий рейтинг. Чарльз Ліндберг став тим «першим», 
який зробив трансатлантичний переліт, на що редакція і зреагувала. Перший 
досвід виявися вдалим. І від того часу журнал системно готує щорічний но-
мер «Людина року». Значною мірою саме завдяки номінації «Людина року» 
“TIME” став популярним в усьому світі. Додатковим свідченням поваги до 
цієї номінації свідчить факт постійної появи неправдивої інформації щодо 
персон-лауреатів номінації «Людина року». Наприклад, у грудні 2015 р. ціла 
низка видань Російської Федерації проголосила «Людиною року» за версією 
“TIME” Володимира Путіна. Хоча, як знає увесь світ, нею стала Федераль-
ний канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Вибір особи, що визнана людиною року, цілковито належить головному 
редакторові. В основі критерію відбору від самого початку було покладено 
принцип вагомості впливу тієї чи іншої людини на світові події, незалежно 
від того позитивний чи негативний він був. Як зазначав свого часу головний 

редактор тижневика Джим Келлі: «Людина року –  це людина, яка найбільше 
вплинула на події року, на краще чи на гірше» [26]. Своє ставлення до люди-
ни року редакція викладала в редакційній статті. Однак, цілковито усвідом-
люючи, що цього замало, видавці друкували на обкладинці номеру портрет 
переможця. При цьому, манерою зображення, кольорами, фоном, додатко-
вими атрибутами журналісти намагалися сформувати у читача чи глядача 
позитивне або негативне сприйняття до нього. Таким чином, демонструючи 
роль людини року в історії суспільства.

Наприклад, 1938 р. людиною року було оголошено А. Гітлера. Цього року 
з ініціативи фюрера було остаточно перекреслено Версальський мирний до-
говір й нацисти вголос заявили про свої мілітаристські амбіції. 

Стало зрозумілим, що Німеччина розпочала реванш. Саме з особою 
А. Гітлера світ ототожнював перебіг європейських подій, і, як результат, 
А. Гітлер був визнаний людиною року. Розуміючи всі наслідки цих подій 
і роль А. Гітлера в історії, редакція відмовилася друкувати його зображення 
на обкладинці часопису. Натомість, на ній з’явилося промовисте зображення 
шибениці [3].

Не завжди позиція редакції “TIME” видається послідовною. Наприклад, 
радянський диктатор Й. Сталін двічі ставав людиною року. Першого разу це 
відбулося 1939 р. В США та Західній Європі цілком усвідомлювали роль цієї 
особи в тих трагічних подіях, що мали місце в радянській державі. Однак, 
так званий, пакт Молотова-Ріббентропа, укладений між Третім Рейхом та 
СССР 23 серпня 1939 р. на той час сприймався більшістю політиків і, від-
повідно, пересічними громадянами, як такий, що ліквідував загрозу розв’я-
зання Другої світової війни. Творцем пакту вважався Й Сталін. Відтак він 
і став найпопулярнішою людиною в світі [11]. Проте, редакційна колегія та 
експерти журналу, вочевидь, цілком розуміли, який кривавий імперський ха-
рактер має політика тирана. Й. Сталіна зображено на криваво-червоному тлі, 
що вказувало одночасно й на символіку комуністичного режиму й на ту кров, 
яку він пролив і, вірогідно, проллє в майбутньому. Обличчя та одяг також має 
червоний відтінок. Зовнішньому вигляду радянського лідера надано типово 
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східні, азіатські риси, що робило його в очах пересічних громадян схожим на 
східного деспота, наділеного необмеженою владою.

Вдруге Й. Сталін став людиною року 1942 р. Цього разу він був визна-
ний керівником, який спромігся зупинити непереможну до цього навалу 
нацистів. І знову його зображення було наповнене символізмом. Граючись 
з прізвищем тирана редакція подала портрет Й. Сталіна в сталевих кольорах. 
Риси обличчя вже не були східного зразку. Це було зображення «сталевого» 
незламного європейця на фоні темно-сталевого буревію, степу й фігур ата-
куючих «сталевих» солдат. Вочевидь для редакційної колегії роль Й. Сталіна 
як диктатора поступилася місцем ролі рятівника західної цивілізації від на-
цистської агресії.

Для розуміння того, наскільки адекватно сприймала редакція реалії пере-
бігу подій в світі, варто проаналізувати перелік осіб визнаних переможцями 
конкурсу «Людина року» й дати йому оцінку з позицій сьогодення. Для цього 
умовно поділимо усіх лауреатів на групи, в залежності від їх професійної 
приналежності.
1. Політичні, громадські та військові діячі. Всього за період, що ми дослі-

джуємо, людиною року стали 49 осіб даної категорії. Це Махатма Ганді 
(1930 р.), П’єр Лаваль (1931 р.), Франклін Рузвельт (1932 р.), Х’ю Джон-
сон (1933 р.), Хайле Селасіє (1935 р.), Чан Кайші (1937 р.), Адольф Гітлер 
(1938 р.), Йосип Сталін (1939 р.), Вінстон Черчилль (1940 р.), Джордж 
Маршалл (1943 р.), Дуайт Ейзенхауер (1944 р.), Гаррі Трумен (1945 р.), 
Мохаммед Моссадик (1951 р.), Єлизавета ІІ (1952 р.), Конрад Аденау-
ер (1953 р.), Джон Даллес (1954 р.), Нікіта Хрущов (1957 р.), Шарль де 
Голль (1958 р.), Джон Кеннеді (1961 р.), Папа Іоанн ХХІІІ (1962 р.), Мар-
тін Лютер Кінг (1963 р.), Ліндон Джонсон (1964 р.), Вільям Уестморленд 
(1965 р.), Віллі Брандт (1970 р.), Річард Ніксон (1971 р.), Генрі Кіссі-
нджер (1972 р.), Джон Сіріка (1973 р.), Фейсалибн Абдель Азіз ас-Сауд 
(1974 р.), Джиммі Картер (1976 р.), Анвар Садат (1977 р.), Ден Сяопін 
(1978 р.), Аятолла Хомейні (1979 р.), Рональд Рейган (1980 р.), Лех Ва-
ленса (1981 р.), Юрій Андропов (1983 р.), Корасон Акіно (1986 р.), Ми-
хайло Горбачов (1989 р.), Джорж Буш-старший (1990 р.), Білл Клінтон 

(1992 р.), Папа Іоанн Павло ІІ (1994 р.), Ньютон Гінгріч (1995 р.), Кен-
нет Стар (1998 р.), Джорж Буш-молодший (2000 р.), Рудольф Джуліані 
(2001 р.), Володимир Путін (2007 р.), Бен Бернанке (2009 р.), Барак Оба-
ма (2012 р.), Папа Франциск І (2013 р.), Ангела Меркель (2015 р.)

2. Підприємці (8 осіб). Волтер Крайслер (1928 р.), Оуен Янг (1929 р.), Хар-
лоу Кертіс (1955 р.), Пітер Юберрот (1984 р.), Тед Тьорнер (1991 р.), Ен-
дрю Гроув (1997 р.), Джефрі Безос (1999 р.), Марк Цукерберг (2010 р.).

3. Лікарі, науковці, особи, що продемонстрували особисту мужність (22 осо-
би). Чарльз Ліндберг(1927 р.), Американські науковці (15 осіб) (1960 р.), 
Девід Хо (1996 р.), Борці з епідемією лихоманки Ебола (5 осіб) (2014 р.).

4. Приватні особи. Волліс Сімпсон (1936 р.).
5. Абстрактні поняття та колективні номінації (14 випусків). Американський 

солдат (1950 р. та 2003 р.), Угорський борець за свободу (1956 р.), Поко-
ління «беббі-бумерів» (1966 р.), Астронавти космічного корабля «Апол-
лон-8» (1968 р.), Середній клас Америки (1965 р.), Американські жінки 
(1975 р.), Персональний комп’ютер (1982 р.), Планета року (1988 р.), 
Миротворці (1993 р.), Викривачі зловживань (2002 р.), Добрі самаритяни 
(2005 р.), Ти (2006 р.), Протестуючі громадяни (2011 р.).
Отже, з аналізу видно, що видання віддає пріоритет військовим, політич-

ним та громадським діячам (49 осіб). Це видається цілком логічним, оскіль-
ки їх діяльність дозволяє створити умови для розвитку, або ж навпаки, усіх 
інших сфер життєдіяльності людини. Значно менше уваги приділяється нау-
ковцям та лікарям, лише 22 людини. Наступними йдуть підприємці (8 осіб). 
Очевидним є те, що Волліс Сімпсон є єдиною приватною особою, яка по-
трапила у номінацію без якоїсь кар’єри, тому можна вважати, що В. Сімпсон 
потрапила у номінацію випадково.

Особливою групою є абстрактні поняття, або так звані колективні номі-
нації: вони складають 14 випусків. Це приводить до думки, що абстрактні 
номінації грають високу роль у видавництві, характерно підвищення кіль-
кості таких номінацій до 5 тільки за останнє десятиліття. Вочевидь, це про-
яв зростаючого впливу окремих груп людей та широких мас населення на 
практично усі сфери життя суспільства: політику, економіку, культуру, науку 
тощо.
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Аналізуючи періоди та людей, яких обирала редакція, помітно, що 54 
випуски з 89 (з 1927 до 2015 р.) присвячені американцям. Серед них усі 
президенти США починаючи від Ф. Рузвельта. Тобто, у редакції присутній 
американоцентризм. Так само, варто звернути увагу на той факт, що Азію 
та Африку в номінації «Людина року» репрезентовано набагато гірше ніж 
Захід, а Латинська Америка, Австралія та Океанія взагалі відсутні. Це скоріш 
всього певний прояв суб’єктивності та політики журналу у виборі особи, 
що частково підриває авторитетність журналу зі сторони закордонних колег 
з інших видань та звичайних закордонних читачів.

Першим не американцем в номінації «Людина року» 1930 р. став Ма-
хатма Ганді. На цей момент він вже був добре знаним лідером національ-
но-визвольного руху народів Індії. Його теорія ненасильницької боротьби та 
соціальної рівності була дуже популярна у ліберально-демократичної спіль-
ноти Європи та Америки. Тож поява індійського діяча в номінації «Людина 
року» видається цілком логічною. Варто звернути увагу також на той факт, 
що М. Ганді став першим лауреатом азійського походження. В подальшому 
Азію в номінації представляли восьмеро осіб, семеро з них були політичним 
діячами. Серед них були особи, діяльність яких, в принципі, можна оцінити 
як позитивну, як-то: китайський лідер руху опору японській агресії Чан Кай-
ші; прем’єр-міністр Ірану, реформатор, жертва перевороту організованого 
англійськими та американськими спецслужбами Мохамед Моссадик; король 
Саудівської Аравії, реформатор Фейсал-ас-Сауд; лідер китайських комуніс-
тів, реформатор Ден Сяопін; президент Філіппін, реформатор, номінант на 
Нобелевську премію Миру Корасон Акіно. 1993 р. в колективній номінації 
«Миротворці» було названо лідера боротьби за незалежність палестинських 
арабів Ясіра Арафата. Проте заяви Ізраїлю про його причетність до діяльно-
сті терористичних організацій ставлять під сумнів справедливість позиції ре-
дакції шанованого тижневика. Азію також представляла людина, діяльність 
якої навряд чи можна визнати позитивною –  Аятола Хомейні. З цією особою 
пов’язано спалах ісламського фундаменталізму та поширення консерватив-
них форм ісламу –  «експорт ісламської революції». Восьмим представником 

Азії є Сун Мейнлін –  дружина Чан Кайші. Вочевидь єдиним її досягненням 
було те, що вона дружина видатного чоловіка.

Політичний діяч Франції П’єр Лаваль став другим неамериканцем і пер-
шим європейцем лауреатом престижної номінації. Його успіх повторили ще 
19 європейців. Усі як один вони були політичними та суспільними діячами. 
Серед них такі видатні персонажі історії як У. Черчилль, Ш. де Голль, К. Аде-
науер, В. Брандт, Л. Валенса, І. Рабин. Щодо останнього варто зазначити, що 
попри той факт, що Іцхак Рабин був прем’єр-міністром Ізраїлю, який геогра-
фічно розташований в Азії, політично його традиційно відносять до Європи. 
Отже І. Рабин безумовно вважається європейським політиком.

Редактори тижневика також визнали видатною діяльність трьох римських 
Пап: Івана XXIII, Івана-Павла ІІ, Франциска. 1956 р. у номінації «Людина 
року» переможцем став, таки би мовити, «колективний європеєць» –  Угор-
ські борці за свободу. Лауреатом конкурсу 1952 р. стала англійська королева 
Єлизавета ІІ. Ані тоді, ані зараз ні до яких видатних яскравих подій вона 
не причетна. Вочевидь сенс її життя –  консервація традицій «старої доброї 
Англії».

2005 р. членом колективної номінації «Добрі самаритяни» було названо 
ірландського музику, філантропа Боно (Пол Девід Г’юсн), який уславився 
боротьбою з бідністю в країнах Африки та за мир на Балканах. Як рок-музи-
кант він відоміший набагато менше.

1987 та 1989 рр. людиною року було визнано радянського лідера 
М. С. Горбачова, який на той момент проводив політику лібералізації країни. 
В подальшому він вславився як руйнівник комуністичної системи. Потра-
пляли на палітурку й диктатори, зокрема, А. Гітлер, Й. Сталін, М. Хрущов, 
Ю. Андропов, В. Путін.

2015 р. переможцем престижного конкурсу стала Федеральний канцлер 
Німеччини Ангела Меркель. На нашу думку її людяність щодо мігрантів, які 
масово прибувають до Німеччини, заслуговує на повагу.

Африканський континент представлений на палітурках “TIME” всього 
чотирма особами. Вперше африканський діяч привернув увагу редакції жур-
налу 1935 р. Саме цього року Італія вдерлася до Ефіопії, з метою включення 
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її до складу Італійської імперії. Ефіопська армія, з примітивним озброєнням 
чинила героїчний опір італійським агресорам. Символом боротьби ефіоп-
ського народу за свою незалежність став імператор Хайле Салассіє І. На той 
час ця людина справді користувалася повагою в світі. Тож вибір редакції був 
цілком логічний. Щоправда, варто зазначити, в подальшому з’ясувалося, що 
Хайле Салассіє І –  типовий східний диктатор [11].

Наступного разу номінацію «Людина року» посів представник Африки 
1977 р. Ним став Анвар Садат, президент Єгипту. У 70-х рр. ХХ ст. проводив 
політику спрямовану на встановлення дружніх стосунків з Ізраїлем, США 
та взагалі Заходом. Відповідно був доволі популярний в Європі та Америці.

Два наступні лауреати конкурсу отримали своє звання 1993 р. в колек-
тивній номінації «Миротворці». Вони представляли чорну і білу цивіліза-
ції –  Нельсон Мандела та Фредерік Віллем де Клерк. Перший був відомими 
борцем за права корінних мешканців Африки, лауреат Нобелівської премії 
Миру. Він став першим демократично обраним президентом Південно-Аф-
риканської республіки. Другий –  політичний діяч, президент Південно-Аф-
риканської республіки. За його ініціативою було демонтовано режим апарте-
їду. Лауреат Нобелівської премії Миру

У 2001 р. у редакції часопису виношувалася ідея визначити людиною 
року Усаму бен Ладена. Як зазначалося підставою було те, що: «Чому бен 
Ладен на POY (Людина року)? Тому що він, ймовірно, мав пряму руку 
в убивстві 3000 американських цивільних осіб в безпрецедентній терорис-
тичної атаці, яка завдала збитку для економіки США на суму близько $100 
млрд. Бо війна з тероризмом бен Ладена стимулювала створення воістину 
глобального альянсу і знаменувала кінець уряду Центральної Азії. Його дії 
змусили Конгрес протягом декількох тижнів прийняти низку радикальних 
законів стосовно правоохоронних органів, він призвів до зупинки, протягом 
майже семи днів, авіаперельотів в США і закриття торгів на Нью-Йоркській 
фондовій біржі на приблизно таку ж кількість часу». Врешті решт, під тис-
ком суспільної думки, редакція зупинила свій вибір на менш суперечливій 
постаті –  мері Нью-Йорку Р. Джуліані.

Також наявна деяка абсурдність вибору, коли поряд зі світовими лідера-
ми, як де Голь, Ф. Рузвельт, чи винахідниками, які присвятили все життя пра-
ці на людство, знаходиться людина, яка просто мер міста чи жінка/дружина 
короля. Вибір такого роду не призводить до позитивного враження від жур-
налу та руйнує його авторитет.

Таким чином, поіменний аналіз персонажів, що стали лауреатами кон-
курсу журналу “TIME” «Людина року» дозволяє дійти наступних виснов-
ків. Попри декларований редакцією світовий масштаб часопису, лауреатами 
конкурсу ставали лише представники Євразії, Африки та Північної Амери-
ки, точніше США. Діячі Австралії Південної Америки та Океанії опинилися 
поза межами конкурсу. Лауреатами конкурсу стали 69 громадян США, 20 –  
Європи, 9 –  Азії, 4 –  Африки. Як бачимо світова історія в часописі сприйма-
ється передусім з позицій америкоцентризму. Прикметно, що перші пред-
ставники азійських народів потрапили на палітурки журналу вже у 30-ті рр. 
ХХ ст. Натомість першим чорним африканцем став громадянин США Мар-
тін Лютер Кінг тільки 1963 р. Вочевидь давалися характерні майже до кінця 
ХХ ст. расистські забобони значної частки суспільства Сполучених Штатів. 
Більшість лауреатів конкурсу були політичними та суспільними діячами. На-
уковці, підприємці, приватні особи становлять явну меншість.

Розділ 3. Різні часи –  різні «герої»
Наступним етапом аналізу номінації «Людина року» за версією журналу 

“TIME” буде певна періодизація випусків журналу, задля системного аналізу 
та розуміння тенденцій у виданні за окремий проміжок часу.

Перший період –  зародження журналу. Впадає в очі той факт, що від по-
чатку заснування номінації «Людина року» вона обмежувалася лише США. 
Це пілот Чарльз Ліндберг (1927 р.), автомобільний магнат Волтер Крайслер 
(1928 р.) та юрист, підприємець дипломат Оуен Янг (1929 р.). Всі три особи, 
безперечно, справили певне враження на суспільство США. Проте, суттє-
вого довгострокового впливу, навіть в межах США, вони не мали. Жоден 
з них не був професійним політиком. Хіба що О. Янг, будучи підприємцем, 
брав участь в розробці плану репараційних виплат Німеччини після Першої  
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світової війни. Вочевидь редакційна колегія журналу ще остаточно не виро-
била концепцію відбору осіб для визнання їх Людиною року.

Другий період –  1930-ті рр. Ситуація змінилася на початку 1930-х рр. За 
дев’ять років, від 1930 р. до 1938 р., людиною року стали вісім політиків 
і лише одна приватна особа. Нею була Волліс Сімпсон –  жінка, через кохання 
до якої Король Великої Британії Едуард VІІІ зрікся престолу. Ніяких інших 
заслуг в неї не було. Можна припустити, що в цій події редактори побачили 
руйнацію британської консервативної системи. Однак, як відомо, вони по-
милилися. Руйнації не відбулося. Ще однією новинкою стало визнання «Лю-
диною року» подружньої пари –  Чан Кайші та його четвертої дружини Сун 
Мейлін (1937 р.). Чан Кайші справді був надзвичайно популярною особою, 
лідером Китаю, який вів боротьбу з японською агресією. Американське та 
європейське суспільство в цілому ставилося до нього прихильно. А от про 
його дружину, окрім того, що вона активно сприяла місіонерській діяльності 
християнських діячів, сказати особливо немає чого.

З поміж політиків лише один був діячем впливовим в масштабах тільки 
США. Це був Х’ю Джонсон (1933 р). –  радник президента Ф. Рузвельта, один 
з творців політики «Нового курсу» [20, с. 115]. Всі інші були лідерами світо-
вого масштабу й своєю діяльністю справили враження на тогочасне світове 
співтовариство –  індійський політик, борець за свободу народів Індії Махат-
ма Ганді (1930 р.), французький політик, соціаліст П’єр Лаваль (щоправда, 
1945 р. його було страчено за співпрацю з нацистами, однак, у 1931 р. про це 
ніхто знати не міг), президент Ф. Рузвельт (1932, 1934 рр.), імператор Ефіо-
пії, очільник боротьби з імперською агресією Італії Хайле Салассіє (1935 р.), 
лідер нацистів А. Гітлер (1938 р.).

Таким чином, можна дійти висновку, що саме у 1930-ті рр. у керівництва 
журналу остаточно склалося бачення номінації «Людина року». Перемож-
цями конкурсу, здебільшого, ставали люди, чия діяльність справді справила 
вплив на життєдіяльності великої кількості людей.

Третій етап –  Друга світова війна. Протягом семи років журнал опубліку-
вав на обкладинці номеру «Людина року» зображення шести осіб. Це були 

радянський диктатор Йосип Сталін (1939 р., 1942 р.), прем’єр-міністр Вели-
кої Британії Вінстон Черчилль (1940 р.), президент США Франклін Рузвельт 
(1941 р.), військовий діяч США Джордж Маршалл (1943 р.), військовий діяч 
США Дуайт Ейзенхауер (1944 р.), президент США Гаррі Трумен (1945 р.). 
Всі зазначені особи були активними учасниками антифашистської коаліції 
й відігравали ключову роль у боротьбі з нацизмом, фашизмом та японським 
мілітаризмом [20, с. 167]. Цікаво, що за виключенням Г. Трумена, всі вони 
були відомі як борці з нацизмом і фашизмом на європейському театрі во-
єнних дій. В той час як для США та, частково, Великої Британії тихоокеан-
ський театр воєнних дій був також дуже важливим.

Четвертий період –  роки від закінчення Другої світової війни до початку 
1960-х рр. За п’ятнадцять років людиною року стали 12 осіб. Це державний 
секретар США Джеймс Бірнс (1946 р.), вдруге обрано Джорджа Маршалла 
(1947 р.), так само вдруге обрано Гаррі Трумена (1948 р.), вдруге обрано Ду-
айта Ейзенхауера (1959 р.). Вперше було названо «Людиною першої полови-
ни століття» Вінстона Черчилля (1949 р.). На обкладинці з’явилися перший 
мусульманин –  Моххаммед Моссадик (1951 р.), перша жінка-монарх –  Єли-
завета ІІ (1952 р.). У цей період зародився новий вид номінацій –  колектив-
ні та абстрактні. Першими представниками були «Американський солдат» 
(1950 р.), «Угорський борець за свободу» (1956 р.) та «Вчені США» (1960 р.). 
Ці абстрактні та колективні номінації показували дух того чи іншого народу, 
де не можна було виділити людину, редактори виділяли окремі групи людей. 
Варто звернути також увагу на той факт, що з 12 осіб 10 були політиками. 
З них п’ять були американцями, чотири європейцями й один азіатом.

Таким чином, четвертий період став періодом нововведень та характер-
них змін у концепції видання. Ці нововведення з’явилися 1950 р., з появою 
першого абстрактного образу, вони прижилися та продовжують існувати до 
сьогодення. Щодо концепції видання, то журнал почав приділяти значну ува-
гу колективним образам, але особа залишалася на першому місці.

П’ятий період –  початок 1960-х рр. до закінчення Холодної війни. За 
двадцять дев’ять років людиною року стали 25 осіб, 4 абстрактних та  
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2 колективних образи. Цей період виділяється своїм технічним та політич-
ним аспектом у виборі редакції «Людина року», тому його можна назвати 
«відбитком Холодної війни на виданні». Наприклад, «Астронавти «Аполло-
на-8»» (1968 р.), «Персональний комп’ютер» (1982 р.) –  це образи, що по-
казують технічний прогрес, який дійсно значно зріс, порівняно з минулими 
десятиліттями. Люди винайшли комп’ютер, полетіли на Місяць, все це і ви-
світлювала редакція у виданні, а причина такому стрімкому росту техноло-
гій, на нашу думку, і є Холодна війна, бо з’явилася шалена конкуренція між 
США та СССР. Якщо подивитися на цей період з боку вибору редакцією 
осіб, то тут характерна велика кількість політичних та громадських діячів: 
президент США Джон Кеннеді (1961 р.), Папа Іоанн ХХІІІ (1962 р.), гро-
мадський діяч в США Мартін Лютер Кінг (1963 р.), президент США Лін-
дон Джонсон (1964 р.), військовий діяч США Вільям Вестморленд (1965 р.), 
федеральний канцлер ФРН Віллі Брандт (1970 р.), президент США Ричард 
Ніксон (1971 р.), політичний діяч США Генрі Кіссінджер (1972 р.), суддя 
в США Джон Сіріка (1973 р.), король Саудівської Аравії Фейсалибн Абдель 
Азіз ас-Сауд (1974 р.), президент США Джиммі Картер (1976 р.), президент 
Єгипту Анвар Садат (1977 р.), керівник Китаю, реформатор Ден Сяопін 
(1978 р.), політичний діяч Ірану Аятолла Хомейні (1979 р.), президент США 
Рональд Рейган (1980 р.), політичний діяч у Польщі Лех Валенса (1981 р.), 
політичний діяч в СРСР Юрій Андропов (1983 р.), президент республіки Фі-
ліппіни Корасон Акіно (1986 р.), політичний діяч в СРСР Михайло Горбачов 
(1989 р.). Як бачимо, у цей період домінують політичні та громадські діячі 
(19 осіб з 49 за весь період видання). Це означає, що у цей період у центрі 
уваги редакції знаходилася переважно політична сфера. Це природно для пе-
ріоду напружених військово-політичних стосунків, що мали місце під час 
Холодної війни [27]. Етап завершується 1989 р., саме у цей рік Михайло Гор-
бачов стає «Людино десятиліття» за безцінний вклад у завершенні Холодної 
війни.

Шостий та фінальний етап –  від 1990 р. до 2015 р. Вибір таких рамок 
пояснюється закінченням Холодної війни та останнім за часом виданням 

«Людина року», коли була визначена особа 2015 року. За цей період було 
названо 20 осіб, 4 колективних та 3 абстрактних образи. За 25 років у номі-
нації «Людина року» були і мер міста (Рудольф Джуліані 2001 р.), і прези-
дент Америки (Барак Обама 2008 р.), і миротворці (1993 р.), і папи римські 
(Папа Іоанн Павло ІІ 1994 р. та Папа Франциск 2013 р.). Як і в попередні 
роки домінують політики –  15 персон. Але помітна увага до людей, які  
зробили щось для людства чи підняли його на вищій рівень духовно, тех-
нічно тощо. Прикладом слугують «Миротворці» (1993 р.), Іоанн Павло ІІ 
(1994 р.), Альберт Ейнштейн (1999 р.), «Добрі самаритяни» (2005 р.), Марк 
Цукерберг (2010 р.), Папа Франциск (2013 р.), «Борці з Еболою» (2014 р.), 
Джефрі Безос (1999 р.). У шостому періоді проглядається те, що редактори 
переходять до більш гуманістичних тем, помітна поміркованість журналу 
стосовно військово-політичної складової перебігу подій у світі та перехід 
на суспільно корисні теми. Разом з тим, редакція звернула увагу на діяль-
ність президента Росії В. Путіна (2007 р.). Цікава подача російського лідера. 
Його зображення нагадує швидше маску: обличчя без емоцій, без кольорів, 
прозорі без емоцій пусті очі. Літери назви журналу напівсховані за черепом 
президенти й нагадують чи то корону, чи то бісові роги. Портрет виконано на 
фоні сталевого кольору. Красномовний підпис: Володимир Путін. Цар Нової 
Росії.

Якщо говорити про зображення на обкладинках, то тут оцінки світових 
лідерів доволі точно відбивають їх місце в історії з боку позиції сучасної 
історичної науки. Характерним є зображення диктаторів: Аятоли Хомейні, 
Йосипа Сталіна, Володимира Путіна, Микити Хрущова тощо.

Аналіз періодів дозволяє дійти висновку, що у часи загострення стосун-
ків на світовій арені, особливо в період Холодної війни, людиною року, за-
звичай обирають політиків або військових. Так було під час Другої світової 
війни, Корейської війни, антирадянського повстання в Угорщині, політичної 
кризи у Франції періоду ІV та V республік, афганської війни, іракської війни, 
встановлення путінської диктатури в Російській Федерації, нарешті, війна 
в Україні, сирійський конфлікт та хвиля біженців, що заполонила Європу. 
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Натомість, в періоди розрядки на перший план виходять підприємці, громад-
ські діячі, абстрактні номінації гуманістичного змісту.

Отже, з самого початку видання «Людина року» журналу “TIME” ре-
дакторський склад підходив дуже серйозно до вибору обкладинки та її від-
повідності людині, яка знаходиться на сторінках цього журналу. Майже всі 
обкладинки –  це дзеркало свого часу та особи, яка стала «Людиною року». 
У більшості випусків щорічного видання «Людина року» застосовувався 
особливий підпис редакторів. Вони зображували події світового масштабу 
як фон для «Людини року», а саму людину у вирі цих подій, що і зробило 
журнал особливо цікавим для читача порівняно з іншими виданнями.

Підсумовуючи, можна зазначити, що щорічний конкурс на звання «Лю-
дина року», що його проводить журнал “TIME” користується великою по-
пулярністю в Європі та США. Завдяки грамотній подачі матеріалу, зокрема, 
на обкладинці, переможець у номінації «Людина року» закріплює свою по-
пулярність. Проте у багатьох випадках назвати її всесвітньою важко. Досить 
часто лауреатами стають особи, які не можуть мати статус лідерів світового 
рівня. Їх популярність обмежується лише США. Зазвичай це відбувається 
в періоди спаду напруги у міжнародних процесах. В той же час, в моменти 
кризових явищ світового масштабу редакція тижневика демонструє здат-
ність виходити за межі інтересів США й доволі об’єктивно оцінювати роль 
тієї чи іншої особи (групи осіб, явища) в розвитку людства, навіть, якщо 
це не відповідає короткостроковим інтересам Заходу. Власне це і дозволяє 
говорити про те, що номінація «Людина року» може слугувати джерелом до 
вивчення еволюції суспільної свідомості від 20-х рр. ХХ ст. і до сьогодення.

Висновки
Винайдення номінації «Людина року» редакторами журналу “TIME” 

стало вдалим маркетинговим ходом, який посилив популярність журналу 
і з роками допоміг йому тримати місце одного з найпопулярніших і найвпли-
вовіших часописів світу. Бажання відповідати смакам своєї публіки, а відтак 
реагувати і залежати від інших засобів масової інформації у визначенні зна-
кових подій світової історії, здається повинно було переважати над власни-

ми поглядами його редакторів. Однак аналіз біографій, діяльності головних 
редакторів журналу дозволяє говорити про їх послідовно самостійний, влас-
ний вибір, що відповідав лише політиці журналу, його основних критеріїв 
відбору.

Всі редактори журналу “TIME” були виховані в стінах журналу. Маю-
чи переважно гарну університетську освіту, вони передусім повинні були 
пройти довгий кар’єрний шлях в самому журналі на різних посадах, щоб 
зрозуміти його «дух», а відтак задум перших редакторів –  Г. Люса та Б. Гад-
дена. Це обумовило таку стійку позицію щодо вибору номінації «Людина 
року», яка завжди була вибором його головного редактору. Спочатку саме це 
впливало на відповідальність за популярність і престижність журналу серед 
інших часописів США, потім світу, а з часом редактори журналу “TIME” 
стали впливати на напрямок формування масової суспільної свідомості. Їх 
вибір і свобода думок при визначенні номінантів «Людина року», а ще біль-
ше –  художні прийоми, за допомогою яких це зроблено, часто вражають не 
традиційністю і відповідальністю за перебіг подій у світі.

Незважаючи на певний американоцентризм журналу, що відбивалось і на 
обкладинках «Людина року», редактори журналу “TIME” завжди намага-
лись враховувати події всесвітньої історії. Їх вибір був точним, хоча для них 
це була не історія, а сучасність. Прагнення не залежати від світової полі-
тичної кон’юнктурі певним чином позначилось на виборі «головних героїв» 
журналу, коли на сторінках з’являлись Ф. Рузвельт, М. Ганді, Ч. Ліндберг. 
Однак найвирішальніші події, як-то Друга світова чи Холодна війни, знахо-
дили своє безпосереднє відображення на обкладинках журналу. Часто вибір 
головних номінантів більше свідчив про певне журналістське передчуття, 
оскільки в наступні роки обрані персони дійсно ставали ключовими фігура-
ми у політичних подіях. Тож можна говорити про вміння редакторів журна-
лу робити політичний прогноз. При цьому вражає самостійність редакторів 
у виборі кандидатур: незважаючи на попередні опитування читачів, а з ча-
сом і онлайн-голосування, остаточний вибір залишається за головним редак-
тором (що змушує задумуватись над принципами побудови американської 
демократії).
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Незважаючи на переважання на обкладинках журналу знакових персон 
світової політики, помітно прагнення редакторів журналу до зміни у напрям-
ку гуманності, миролюбства, взаємодопомоги в світі. Абстрактних образів 
на обкладинках з часом стає все більше, як і діячів науки, які змінюють світ.

Таким чином, аналіз номінації «Людина року» журналу “TIME” цілком 
може бути використаний в історичних дослідженнях для розуміння еволюції 
суспільної свідомості в контексті подій світової історії ХХ –  початку ХХІ ст.
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го університету імені Олеся Гончара.

Островський Данііл Володимирович, ученик 11–1 класу Комунально-
го закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей Дніпропетровської міської 
ради. Науковий керівник: Шаріпова Тетяна Володимирівна, вчитель історії 
та правознавства, старший вчитель.

Протченко Анастасія Володимирівна, учениця 10-Б класу Криворізької 
Центрально-Міської гімназії. Науковий керівник: Шпак Маріанна Олексан-
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Уманець Микола Миколайович, учень 11-В класу Криворізької гімна-
зії № 95. Наукові керівники: Барабаш Наталя Олександрівна, к.і.н., керівник 
гуртка «Юний науковець “МАНУМ” ДОР (відділення історії)»; Бабенко 
Юлія Леонідівна, учитель історії Криворізької гімназії № 95.

Чучва Владислав Дмитрович, учень 11-Б класу Дніпропетровського 
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