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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Дорогі друзі! Із великим задоволенням гортаю підготовлений збірник уч-

нівських праць учасників Малої академії наук у секціях історичного напряму 
за 2014/15 навчальний рік. Кожне покоління має право на своє власне осмис-
лення історичного шляху людської цивілізації та рідної країни. Адже часом 
історія швидко прискорює свою ходу, а те, що визрівало в суспільстві впро-
довж десятиліть, нібито «раптом» виявляє себе повною мірою. Саме в такий 
переломний момент ми живемо нині.

На наших очах завершився досить тривалий мирний період поступу укра-
їнського суспільства, яке вступило в якісно новий етап рішучих змін, що дик-
туються потрясіннями революційного, геополітичного і військового характе-
ру. Саме за цих складних обставин підвищується активність громадянського 
суспільства, посилюється значення культури, освіти і науки, утверджується 
сучасна історична свідомість та національна ідентичність.

Через вищезазначене актуалізується потреба перегляду усталених док-
трин, концепцій, схем історичного процесу, ролі й місця в минувшині гро-
мадських і політичних сил, окремих персоналій. Важливо, щоб все це відбу-
валося на науковій основі, в процесі уважного прочитання історіографічної 
традиції та нового осягнення першоджерельного матеріалу. Звичайно, су-
часний історик повинен виписувати своє бачення минулого, керуючись не 
кон’юнктурними моментами, а прагненням до усвідомлення правди історії. 
Досягнення дослідницької істини неможливе без творчого сумління, дотри-
мання принципів авторської етики, моралі, права.

Участь у роботі секцій Малої академії наук дозволяє зробити перші, але 
такі важливі кроки на творчому шляху до вершин історичної освіти і науки. 
Сподіваюсь, що для багатьох із Вас це допоможе у виборі майбутньої про-
фесії. Сучасна Україна, як ніколи, потребує притоку свіжих інтелектуальних 
сил, котрі б вирізнялися високим професіоналізмом, людськими чеснотами 
і щирим патріотизмом. Впевнений, що чесні змагання в Малій академії наук, 
творча атмосфера, притаманна роботі її секцій запам’ятаються Вам надовго, 
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а підготовлений збірник учнівських робіт спонукатиме до нових результа-
тивних дослідницьких пошуків.

Щиро зичу Вам, дорогі учні, великої внутрішньої сили, радості творчості, 
цікавих ідей, відкриттів, щасливого професійного вибору і досягнення нових 
життєвих успіхів.

З повагою, д.і.н., професор, декан історичного факультету, 
професор кафедри історії України Дніпропетровського національного 

університету ім. Олеся Гончара, заслужений працівник освіти України  
С. І. Світленко

ДО ВЕЛЬМИШАНОВНОГО ЧИТАЧА
Вихід книги – справа відповідальна та ризикована. Адже за гарною об-

кладинкою і цікавою назвою завжди прихована довготривала і копітка робо-
та авторів, упорядників, редакторів та інших поважних професіоналів, кожен 
з яких намагається зробити свою роботу якнайкраще, усвідомлюючи, що 
кінцевий продукт їхньої праці залишиться навіки. Адже тексти не горять… 
Однак в той же час кожна людина, яка професійно пов’язана з виходом дру-
кованої продукції, часто переймається питанням (особливо у наш перенаси-
чений інформацією час): а чи потрібна ця книга людям, чи знайде вона свого 
читача та чи викличе зацікавлення?

Упорядники ж цієї книги можуть не сумніватись: їхня праця принесе за-
доволення багатьом читачам, викличе багато позитивних емоцій. Передусім 
тому, що наші автори – юні таланти Дніпропетровщини – вже доказали влас-
ну відповідальність перед Текстом, зумівши не тільки створити комплексне 
наукове дослідження, а й вдало захистити свою працю під час конкурсних 
змагань. За кожним словом цієї книги багатогодинні хвилювання молодих 
авторів та їхніх наукових керівників, батьків, друзів – всіх, кому були небай-
дужі перші наукові випробування наших конкурсантів. Для когось з них – це 
результат кількарічної праці у лавах учнів-членів регіонального відділення 
Малої Академії Наук Дніпропетровської області, а значить й участь у попе-
редніх конкурсах, літніх школах, наукових експедиціях. Для когось – вдалий 
збіг обставин і усмішка фортуни. Однак у кожному разі – це перші життєві 
Перемоги, які відтепер мають документальне підтвердження, що залишить-
ся навіки – дана книга. Тому брати участь у підготовці цього видання над-
звичайно приємно для наукового консультанта. З одного боку, усвідомлю-
єш задоволення, яке отримають багато читачів, а з іншого – розумієш, що 
для наших надзвичайно відповідальних переможців це буде тільки початок 
наукової кар’єри, який певною мірою зобов’язує і налаштовує на подальшу 
роботу. А значить праця не пропала даремно, тож лишається лише щиро по-
дякувати тим людям, завдяки зусиллям яких це стало можливим.
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Візьму на себе сміливість розпочати з наукового складу історичного фа-
культету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, 
котрий протягом багатьох років надавав консультації молодим науковцям та 
їхнім шкільним керівникам, організовував сам конкурс-захист і робив це до-
статньо відповідально і професійно. Підтвердження таким високим словам – 
не тільки перемоги на відповідних всеукраїнських конкурсах, а й поповнен-
ня професійного історичного цеху колишніми учасниками і переможцями 
МАН (сьогодні це вельми поважні й знані в світі вчені).

Безсумнівно, дане видання є наслідком тих якісних змін, які стали осо-
бливо відчутні в останні роки через структурну перебудову Дніпропетров-
ського регіонального відділення МАН України, а головне – небайдужого 
ставлення його кадрового складу. Наполегливі зусилля працівників цієї по-
важної установи, пошуки нових форм роботи, постійна підтримка і поради 
дітям, переконана, лишили багато приємних спогадів і слів подяки.

Й нарешті, особлива вдячність установі, яка взяла на себе сміливість 
у наш нелегкий час так якісно підтримати перші життєві досягнення моло-
дих науковців – Українському інституту вивчення Голокосту «Ткума» («Від-
родження»), який відрізняється на пострадянському науковому історичному 
просторі своїми нетрадиційними проектами, створюючи прекрасну творчу 
атмосферу і надихаючи на нові наукові досягнення.

Куратор наукового відділення історії МАН України, к.і.н., доцент 
кафедри історії України Дніпропетровського національного університету 

ім. Олеся Гончара 
С. М. Каюк

ПЕРЕДМОВА
Український інститут вивчення Голокосту «Ткума» радий представити 

у даній збірці роботи переможців та призерів ІІ (обласного) етапу Всеукраїн-
ського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої 
академії наук України.

Тематика представлених на конкурс робіт засвідчила багатогранні інте-
реси шкільної молоді у вивчення історії. Чимало з представлених матеріалів 
учнівської молоді заслуговують на публічне поширення. Проте для публіка-
ції у збірнику редколегією були відібрані лише роботи авторів, які посіли І та 
ІІ місця, та кращі роботи з історії Другої світової війни та Голокосту.

Звернення великої кількості юних науковців до досліджень проблем Дру-
гої світової війни та Голокосту є особливо важливим для нас. Слід зазначити, 
що ці теми обрані були не коньюктурно, а через щире зацікавлення їх авторів 
у даній проблематиці. Це ще раз підтверджує, що історія найбільших ката-
строф ХХ сторіччя є важливою складовою національної та індивідуальної 
історичної памяті, зумовлює національну та громадянську ідентифікацію.

Дуже імпонує прагнення молодих дослідників самостійно розібратися 
у заплутаній та неоднозначній проблематиці та обґрунтувати власну пози-
цію. Втім, варто відзначити і певні недоліки у текстах конкурсних робіт. 
Поряд з прагненням до самостійного наукового пошуку, помітно все ж-таки 
тяжіння до компілятивного методу написання. Хочеться побажати юним на-
уковцям більш ґрунтовно знайомитися з історіографічними напрацювання-
ми за тематикою їх робіт, критично співставляти різні погляди вчених щодо 
певних історичних проблем. Проте, редколегія збірника вважала за потрібне 
залишити без змін авторську стилістику та зміст робіт (за виключенням від-
мови від публікації додатків), бо прагнула продемонструвати саме особисті 
здобутки учнів на початку їх наукового шляху.
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Щиро бажаю молодим дослідникам подальших успіхів у житті та творчій 
роботі, нових книжок, нових відкриттів та здобутків.

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

Годюк Анна

ПАМ’ЯТКИ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ КОЧІВНИКІВ НА 
КРИВОРІЖЖІ

Вступ
Нижнє Подніпров’я, і як його складова – Криворіжжя, за часів Середньо-

віччя стало зоною контактів осілого населення та тюркомовних кочовиків. Їх 
взаємовплив торкнувся усіх сторін економічного, соціально-політичного та 
культурного життя.

Завдяки проведеним протягом останніх 50-ти років археологічним до-
слідженням отримано значний масив даних. Але сьогодні згаданій темати-
ці, в порівнянні з вивченням пам’яток осілої людності, все ще приділяється 
не достатньо уваги, що може призводити до помилкових інтерпретацій та 
висновків. Тому актуальність обраної теми обумовлена необхідністю все-
бічного дослідження кочівницьких пам’яток, виявлених на території Кри-
воріжжя та введення в науковий обіг нової інформації про минуле нашого 
краю.

Метою дослідження є комплексне вивчення, систематизація та спроба 
інтерпретації особливостей поховального обряду та антропоморфної скуль-
птури кочовиків ХІ–ХІV ст., що мешкали на Криворіжжі.

Досягнення мети передбачає вирішення наступних завдань:
- розкрити стан вивчення теми та комплекс джерел, що її висвітлюють;
- систематизувати дані, отримані в результаті дослідження поховальних 

пам’яток Криворіжжя;
- проаналізувати поховальні комплекси та простежити особливості похо-

вального обряду;
- охарактеризувати та узагальнити матеріали поховальних пам’яток кочо-

виків Середньовіччя, а також дані про кам’яну антропоморфну скульптуру 
залишену ними;

- порівняти поховальні пам’ятки з комплексами інших регіонів.
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Об’єктом дослідження є пам’ятки кочовиків на Криворіжжі.
Предметом дослідження є поховальний обряд та антропоморфні скуль-

птури регіону як відображення релігійно-міфологічного та соціального світу 
кочовиків.

Хронологічні рамки роботи охоплюють XI–XIV ст. – час перебування 
кочових племен в Нижньому Подніпров’ї.

Територіальні межі включають в себе басейн середньої течії річки Ін-
гулець Дніпровського Правобережжя (степова зона України, на злитті річок 
Інгулець і Саксагань, які входять до басейну Дніпра).

Методи дослідження. Основою дослідження став комплексний підхід 
до вивчення археологічних джерел. Використані традиційні методи істори-
ко-археологічних досліджень: картографічний, порівняльний, метод історич-
них аналогій.

Джерельну базу складають польові археологічні звіти за 1964–2010 рр. 
про 20 кочівницьких поховань та описи трьох кам’яних антропоморфів, що 
були відкриті на Криворіжжі.

Наукова новизна полягає у спробі вперше дослідити та проаналізувати 
всі відомі пам’ятки кочовиків на Криворіжжі. На підставі як нових, так вже 
відомих пам’яток подана докладна характеристика поховальної обрядовості 
людності регіону.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості вико-
ристання наведених матеріалів при написанні узагальнюючих робіт та в по-
дальшому науковому вивченні історичного минулого Криворіжжя. Крім того, 
отримані дані можуть залучатися під час підготовки окремих археологічних 
курсів, уроків краєзнавства та факультативних занять в навчальних закладах.

Структура роботи складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, 
списку джерел і літератури, списку умовних скорочень та додатків.

Розділ 1. Історіографія та джерельна база дослідження

1.1. Історія дослідження та історіографія
Однією з важливих сторінок історії України та, зокрема, Криворіжжя 

є проблема вивчення пам’яток середньовічних кочівників. Вона привер-
тає увагу дослідників вже понад двісті років. І хоча даній темі присвячена 
значна кількість наукових досліджень, поява нових матеріалів, отриманих 
в результаті щорічних археологічних розкопок, зумовлює потребу в їх більш 
докладному опрацюванні. Це в свою чергу дозволить суттєво доповнити та 
розширити наші знання про життя і побут кочових володарів степів.

Впродовж Середньовіччя на території Нижнього Подніпров’я, перебува-
ли такі кочові племена: печеніги, половці та монголи. Г. О. Федорів-Давидов 
у праці «Кочевники Восточной Европы под властью золоотордынских ха-
нов» (1966) на основі археологічних матеріалів пізньокочівницьких курганів 
розподілив їх на чотири хронологічні групи. Перша з них – печенізький – 
датується ІХ–ХІ ст.; друга – початковий етап панування половців – кінцем 
ХІ–ХІІ ст.; третя – домонгольський – кінцем ХІ – початком ХІІІ ст.; четвер-
та – золотоординський – ХІІІ–XIV ст. [54, с. 9].

Згадки руських літописів про племінний союз печенігів в надчорномор-
ському степу відносяться до 915 р. Вони займали територію межиріччя Дону 
та Дунаю. Соціальний устрій відповідав військовій демократії зі збережен-
ням давніх патріархально-родових традицій [25, с. 65]. Археологічні дослі-
дження степу виявили лише одиничні випадки їх поховань.

В руських писемних джерелах тюркські племена, що прийшли в ХІ ст. 
з південних степів верхів’я рр. Єнісею та Обі називали «половцями». Нато-
мість у візантійських хроніках та джерелах на латинській мові їх іменували 
«команами» або «куманами» [24, с. 67]. На території нашого краю осели-
лися представники придніпровського племінного союзу [34, с. 72]. Сучас-
ні дослідники історію половців після заселення східноєвропейського степу 
поділяють на чотири періоди: перший – середина ХІ – початок ХІІ ст., дру-
гий – 20–60-ті рр. ХІІ ст., третій – друга половина ХІІ ст., четвертий – перша 
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половина ХІІІ ст. [52, с. 92]. На зміну половцям в першій половині ХІІІ ст. 
прийшли орди монголів з Центральної Азії. Їх образ життя та господарський 
уклад носили той же характер що й половецький.

Першим дослідником археологічних пам’яток нашого краю став архео-
лог-аматор О. М. Поль. Його велика колекція артефактів, в тому числі й одна 
половецька кам’яна скульптура, що нині зберігається у Дніпропетровському 
історичному музеї ім. Д. І. Яворницького [41, с. 159–160].

В 1960–1980 рр. у зв’язку з будівництвом гірничозбагачувальних комбі-
натів та переходом на видобуток руди відкритим способом виникла гостра 
необхідність у виявленні та вивченні археологічних пам’яток, що руйнували-
ся. Систематичні та досить масштабні розкопки розпочалися в 1964 р., коли 
під відвальне господарство та шламосховища були відведені великі ділянки 
землі. З 1963 по 1970 рр. археологічні дослідження на Криворіжжі проводила 
Л. П. Крилова. Вона розкопала 38 курганів, де було відкрито понад 176 похо-
вань від енеоліту до Середньовіччя [3; 4; 5]. Серед них представлені і п’ять 
кочівницьких. Частину матеріалів та загальний огляд результатів розкопок 
у 1960-х рр. Л. П. Крилова опублікувала в краєзнавчому збірнику «Наш 
край» [35].

З початком активних розкопок степових курганів України в другій полови-
ні ХХ ст. розпочався період поповнення джерельної бази пам’яток Середньо-
віччя. Дослідження російських археологів 50–60-х рр. ХХ ст. були використа-
ні в монографіях С. О. Плетньової та Г. А. Федорова-Давидова, присвячених 
історії кочівників ІХ–ХІV ст. [44; 45; 42; 54]. Однією з перших робіт при-
свячених історії половців стала чотиритомна «Історія Яс-Кунів» угорського 
історика Іштвана Дьярфаша [49, с. 112]. Однією з перших книг в російській 
історіографії, присвячених даному питанню, стала монографія П. Голубов-
ського «Печенеги, торки, половци до нашествія татар» (1884) [23; 48, с. 17]. 
Вивченням історіографії цієї проблеми займалася Р. М. Мавродіна [37, с. 3].

Результатом багаторічного археологічного дослідження визначеної теми 
стала робота С. О. Плетньової «Половцы» (1990). В дев’яти главах цієї мо-
нографії висвітлюється історія розвитку кипчаків від невеликого племені 

до могутнього етноутворення перед навалою монголів на початку ХІІІ ст. 
Розкриттям даної проблеми займалися І. Маркварт, В. В. Бартольд, О. Поно-
марьов та інші науковці. Особливу увагу дослідників привертав період спі-
віснування Давньої Русі та кочових народів.

Щодо нашого регіону, то протягом 1971–2010 рр. охоронні розкопки тут 
проводила археологічна експедиція Криворізького історико-краєзнавчого 
музею. За цей час досліджено 90 курганів, в яких виявлено 621 захоронен-
ня, в тому числі і 11 кочівницьких. Повні тексти описів та плани курганів 
і поховань зі звітів Криворізького історико-краєзнавчого та Дніпропетров-
ського історичних музеїв за період 1964–2010 рр. були опубліковані в книзі 
О. О. Мельника та І. О. Стеблини «Кургани Криворіжжя» (2012) [39]. Серед 
них подані дані і про згадані половецькі поховання.

Стислий огляд досліджених в 1978–1994 рр. дев’яти половецьких похо-
вань викладено О. О. Мельником в книзі «Хто ми?» [38].

Коротка історія кочових народів епохи Середньовіччя на нашій те-
риторії наведена в розділі «Прадавня історія регіону» книги «Від села до 
села» [34, с. 71–75].

У 1988 р. археологи ДДУ під час розкопок курганів біля с. Златоустівка 
Криворізького району виявили одне кочівницьке захоронення. Отримані ма-
теріали зафіксовані в «Звіті про археологічні дослідження в зоні зрошення 
радгоспу «Комінтерн» Криворізького району в 1988 р.» [2].

У 1999 р. експедицією лабораторії археології Придніпров’я ДНУ на чолі 
з І. Ф. Ковальовою досліджено сім курганів на правому березі р. Інгульця, 
поблизу Інгулецького ГЗК та с. Зелений Гай Широківського району. Зі 106 
поховань середньовічним кочівникам належали три. В 2003 р. вийшла дру-
ком колективна монографія співробітників Дніпропетровського університе-
ту «Кургани енеоліту–бронзи в Криворізькій течії Інгульця». До неї увійшли 
матеріали, отримані в результаті археологічних розкопок. Аналіз нового ма-
сиву даних дозволив уявити масштаби освоєння краю, особливості госпо-
дарчого та соціального розвитку давнього населення [32].
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Дослідженням культури середньовічних кочовиків Дніпропетровщини 
займалися В. М. Шалобудов, І. В. Нікелєв, О. П. Безверхий, П. П Лісничий та 
В. Н. Яремака. Зокрема, вони торкалися питань етнічної приналежності та 
датування кочівницьких поховань, аналізу матеріального комплексу та осо-
бливостей поховального обряду [51].

У 2012 р. світ побачила стаття старшого наукового співробітника нау-
ково-дослідницької лабораторії археології та історії Придніпров’я ДНУ ім. 
О. Гончара В. М. Шалобудова «Неопубликованные кочевнические погребе-
ния, открытые новостроечными экспедициями ДГУ в 1972–1999 гг.». В ній 
автор описав 40 половецьких поховань, виявлених у курганах біля селищ 
Петропавлівського, Синельниківського, Новомосковського районів Дніпро-
петровської області [56], а також матеріали поховання, знайденого в 1988 р. 
в кургані поблизу с. Златоустівка Криворізького району [2].

Отже, попередні дослідники окреслили основні питання кочівницького 
поховального обряду на Криворіжжі. Але узагальнюючих праць, що базу-
ються на комплексному розгляді археологічних джерел, з даної проблема-
тики немає. Ця обставина вимагає більш детального вивчення конкретних 
історичних явищ, до яких можна віднести і наше дослідження.

1.2. Джерельна база
Проблема вивчення середньовічних пам’яток криворізького регіону, 

в тому числі і кочовиків, дуже складна, адже на сьогодні тут відкрито лише 
20 поховань. Це є незначною кількістю у порівнянні з іншими археологічни-
ми культурами. Основу джерельної бази роботи склали опубліковані звіти 
про розкопки курганів, проведені археологічною експедицією Криворізького 
історико-краєзнавчого музею [39], Дніпропетровського історичного музею 
та опубліковані матеріали з розкопок експедиції ДНУ [2; 32], а саме – описи 
і плани 20 кочівницьких поховань з 18 курганів, а також описи, рисунки і фо-
тографії поховального інвентарю з них та три кам’яні половецькі скульптури:

– Л. П. Крилова Звіти про розкопки Дніпропетровського історичного му-
зею за 1964 р.: біля сел. Рахманівка, к. гр. «Гостра могила» [5]; за 1965 р.: 

к. гр. 2 біля ПдГЗК [4]; за 1969 р.: к. гр. біля ПнГЗК (Першотравневий 
кар’єр) [3].

– О. О. Мельник Звіти про розкопки Криворізького музею за 1981 р.: гр. 
біля с. Новоукраїнка, к. гр. біля с. Орджонікідзе [10]; за 1983 р.: к. гр. побли-
зу с. Кудашівка [8]; за 1984 р: к. гр. «Рядові могили» біля с. Родіонівка, к. гр. 
«Рибасово» [14]; за 1985 р.: к. гр. ПнГЗК «Рядові могли» [6]; за 1990 р.: к. гр. 
«Гейківська-2» [9];

– Ковальова І. Ф., Шалобудов В. М. Звіти про розкопки експедиції ДНУ 
за 1988 р.: к. гр. біля с. Златоустівка [2]; за 1999 р.: к. гр. біля с. Зелений Гай 
Широківського р-ну [33].

– Голубчик Л. М., Тітов В. В. Звіт про розкопки Дніпропетровського істо-
ричного музею за 1994 р.: к. гр. біля с. Розівка Широківського р-ну [1].

– Мельник О. О., Стеблина І. О. Звіти про розкопки Криворізького музею 
за 2008–2010 рр.: к. гр. «Рядові могили» біля ПнГЗК; к. гр. «Три брати» біля 
с. Недайвода [15–17].

Звіти з альбомами ілюстрацій, польовими щоденниками та кресленнями 
зберігаються в НА ІА НАН України та архіві Криворізького історико-краєз-
навчого музею, а виявлені артефакти – у фондах Криворізького та Дніпропе-
тровського музеїв, фондах ДНУ ім. О. Гончара.

Розділ 2. Поховальний обряд кочовиків
Розкопки курганів у межах сучасних Криворізького та Широківського 

районів надали цінні матеріали для культурно-історичної характеристики 
кочівницьких племен XI–XIII ст., та підтвердили думку, що їх поховальний 
обряд являє собою одне з яскравих явищ в археології та історії.

На сьогодні пам’ятки кочовиків на Криворіжжі представлені підкурган-
ними похованнями та т. зв. кам’яними бабами, залишені половцями. Зокре-
ма, у 18 курганах зафіксовано 20 кочівницьких могил, що становить 2,5% 
від числа похованих в них. Звичайно, це значно менше, в порівнянні зі 150 
кочівницькими похованнями дослідженими новобудовною експедицією 
ДДУ [51], але вони також несуть в собі цікавий матеріал про життя, побут, 
культуру та уявлення номадів.
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Проблема ідентифікації печенізьких поховань пов’язана з особливостями 
обряду та представленістю інвентарю, які не вирізняються з поміж інших 
кочівницьких пам’яток. До того ж відсутність супроводжуючих матеріалів 
у шести похованнях значно ускладнює процедуру визначення їх культурної 
приналежності.

Поховальні споруди. Саме в поховальних спорудах знайшла своє відобра-
ження соціальна стратифікація половецького суспільства. Серед яскравих 
поховань заможних осіб П. П. Толочко називає могили в курганах поблизу 
сс. Заможне (т. зв. «Чингульський хан») та Ботиєве (Запорізька обл.) та на 
березі Утлюкського лиману [52, с. 95–99].

Майже всі виявлені на Криворіжжі кочівницькі поховання впускні в кур-
гани доби бронзи на відміну, від північних районів Дніпропетровської об-
ласті, де досліджені курганні насипи були спеціально споруджені для полов-
ців [55, с. 163–173]. Виняток складає основне п. 1, к. 8, к. гр. Рядові могили. 
У 16 курганах виявлено по одному похованню, а в 2 – по два. Шістнадцять 
могил розташовувалися в центральній частині насипів (0–3,50 м від умов-
ного центру), чотири – на відстані 5,00–9,30 м. Вісімнадцять з них виявлено 
в 0,40–1,50 м від денної поверхні, одне – на глибині 2,93 м (к. гр. «Рядові 
могили», к. 1, п. 2), про ще одне захоронення дані відсутні.

У зв’язку з тим, що кочівники у більшості випадків ховали своїх роди-
чів в гумусованому насипу курганів, форма могильної ями простежена лише 
в шести випадках: в одному з них вона прямокутна, в чотирьох – прямокут-
но-витягнуті, та ще в одному – овально-витягнута. Довгі стіни, що звужува-
лися до дна, та короткі, що розширювалися, утворюючи ніші, були влаштова-
ні лише в п. 2, к. 1 (к. гр. «Новоукраїнка»). Ніша або підбій простежені в двох 
могилах (к. гр. «Новоукраїнка», к. 1, п. 2; к. 1 біля с. Розівка, п. 1).

Розміри могильних ям влаштованих для дорослих осіб зафіксовані у вось-
ми випадках та становлять 1,10х0,65 м; 1,12х0,80 м; 1,70х0,80 м; 1,80х0,90 м; 
2,00х0,65 м; 2,15х0,70х1,00 м; 2,34х0,65 м; 2,60х1,06х0,95 м.

Кам’яний заклад з дрібних плит сланцю був виявлений в п. 4, к. 1 (к. гр. 
«Рибасово») та п. 3, к 1 (с. Кудашівка); уламки вапняку – в заповненні п. 2, 

к. 1 (к. гр. «Новоукраїнка»). Плити з вапняку закривали вхід до ніші в п. 1, к. 
1 (с. Розівка). В п. 2, к. 1, к. гр. «Рядові могили» яму перекривали 15 жердин 
довжиною 1,10 м, шириною 3,50–6,00 см, товщиною 1,50–4,50 см, краї яких 
лежали на виступах, а зверху на них були складені шматки граніту, аркозо-
вого пісковику та зеленокам’яного сланцю. З часом каміння просіло в яму.

Домовина і «гратчасті труни» знайдені у чотирьох похованнях в прямо-
кутних ямах:

- труна, дно якої складалося з чотирьох дошок, підігнаних щільно, а бо-
кові стінки – з двох відкрита в п. 9, к. 6 біля с. Зелений Гай. Загальна висота 
скрині складала 0,40 м; деталі були скріплені залізними цвяхами та скобами;

- три поховання здійснені в так званих «гратчастих трунах», дно яких 
складалося з 2–5 повздовжніх та 4–6–8 поперечних дошок (к. 3 біля с. Зеле-
ний Гай, п. 10; к. 6, п. 9); в одному випадку перекриттям слугував дерев’яний 
щит (к. 4 біля с. Зелений Гай, п. 1). Ці поховальні конструкції дослідники ви-
значають як зйомні короби легких колісних возів [57, с. 113–119]. Таку важ-
ливу деталь як гратчаста домовина С. О. Плетньова відносить до основних 
ознак половецьких поховань [44, с. 173].

Положення похованих зафіксовані в 17 могилах. Померлі лежать на спи-
ні, верхні кінцівки здебільшого розміщені вздовж тулубу або одна з них на 
тазових кістках, ноги витягнуті. В двох випадках руки з’єднані в кистях та 
знаходилися справа або зліва від тулубу. Череп лежить на обличчям догори 
або на боці.

Орієнтація померлих визначена в 17 випадках. Розподіл за секторами ви-
глядає наступним чином: головою на Пн – 1, на ПнС – 2, на С – 1, на З – 6, 
на ПдЗ – 5, на ПнЗ – 2. Поховані орієнтовані на схід, ймовірно, відповідають 
ранньому етапу історії половців [52, с. 101]. Натомість поховання з перева-
жаючою західною орієнтацією (обличчям до Мекки, тобто після прийняття 
ними ісламу у ХІІ ст.), вірогідно, набули поширення під впливом печенізь-
ко-торчоської обрядовості в золотоординську добу.

Вік похованих. У шістнадцяти могилах відкриті кістяки дорослих осіб, 
ще в одній – розрізнені людські кістки, в трьох інших – вік померлого визна-
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чити не вдалося. У п. 1, к. 6, к. гр. «Рядові могили» знайдено кістяк підлітка 
поганої збереженості. Особливістю кістяка з п. 1, к. 1 біля с. Златоустівка є 
зрощений тазово-поперековий відділ (хвороба Бехтєрєва) [2].

Стать померлих (за відсутністю спеціальних антропологічних дослі-
джень) можна опосередковано визначити за поховальним інвентарем. Віро-
гідно, в дев’яти могилах з шаблями, вістрями стріл, кіньми та стременами 
були поховані чоловіки, а в одній, де знаходилися прикраси і речі для косме-
тики – жінка (к. 6 біля с. Зелений Гай, п. 9). Стать решти померлих визначити 
не вдалося.

Захоронення коней. В житті номадів важливе місце посідали коні – ос-
новна військова та робоча сила часів Середньовіччя [28, с. 482; 31, с. 59]. З 
кінця ХІ ст. половці перейшли від річного табірного кочування до сезонного 
з літівками та зимовища (стійбища) [50, с. 92]. В їх суспільстві існував т. зв. 
«скотарський» поділ праці: за кіньми та верблюдами доглядали чоловіки, а за 
ВРХ та ДРХ – жінки [27, с. 36–37]. Половці ховали небіжчика з тушею або 
опудалом бойового коня [52, с. 116; 21, с. 251]. «Опудало» у вигляді частини 
коня, окремих кісток або лише стремена, які символізували коня, виявлено 
в 10 могилах:

- частина кістяка коня (трубчасті кістки ніг, ребра, щелепа), відкрита 
в окремій могилі в 9 м від половецького (к. гр. «Рядові могили», к. 8, п. 1), 
належить до унікального випадку, на думку С. О. Плетньової [47, с. 218];

- 3 неповних кінських кістяки були знайдені зліва від кістяків кочівників  
(к. гр. Гейківка 2, к. 1, п. 1; ПдГЗК, к. гр. 2, к. 2, п. 1; к. 2 біля с. Кудашівка, 
п. 3);

- перевернутий череп коня п. 12, к. 1 (ПнГЗК, Першотравневий кар’єр, к. 
1, п. 12); фрагмент черепу й нижньої щелепи коня (к. гр. «Рядові могили», к. 
1, п. 2);

- ребро коня лежало під тазом у жіночому (?) п. 9, к. 6 біля с. Зелений Гай;
- фрагмент залізного стремені (к. 1 біля с. Златоустівка, п. 1);
- купа кісток людей (в т.ч. 3 людські черепи) та коня в ямі 1,1х0,65 м (к. 

гр. Гостра могила, к. 6, п. 1);

- череп коня із сильно кородованими вудилами в зубах та фрагментами 
кільця, стремено та нижні частини ніг коня знаходилися на сходинках ями 
(к. 1 біля с. Розівка, п. 1).

В трьох похованнях (к. гр. біля с. Новоукраїнка, к. 1, п. 2; к. гр. біля с. Ор-
джонікідзе, к. 4, п. 28; к. 1 біля с. Розівка п. 1) на дні могил було знайдено 
залишки білого рослинного тліну. В першому з них товщина складала 2 см, 
а в другому та третьому ще тонший шар. Ймовірно, це свідчить про наяв-
ність підстилки в могилі.

Одним з атрибутів обряду є використання фарбувальних речовин міне-
рального та органічного походження. Так, залишки червоної фарби на поти-
личній кістці зафіксовані у п. 28, к. 4 біля с. Орджонікідзе, а залишки фарби 
на гомілкових кістках на 10 см нижче коліна до стоп зафіксовані – у п. 3, к. 4 
біля с. Рахманівка. В п. 28, к. 4, к. гр. біля с. Орджонікідзе окрім вохри, дно 
могили і кістки були посипані білою глиною. У п. 1, к. 1 біля с. Розівка знай-
дені залишки глиняного викиду, порушеного оранкою.

Проаналізувавши ці дані, можна стверджувати, що поховальний обряд 
кочовиків Криворіжжя має наступні характерні особливості. Могили знахо-
дяться переважно в центральній верхній частині курганів. Пам’ятки пред-
ставлені одиночними інгумаціями в неглибоких прямокутних та овальних 
в плані ямах, які були перекриті округлими пологими земляними насипами, 
іноді – ще й кам’яним закладом. Тіла померлих покладали на спину у витяг-
нутому положенні, верхні кінцівки найчастіше лежать вздовж тулубу, а ниж-
ні – завжди витягнуті. В чотирьох могилах зафіксовані залишки трун. Під час 
похорону небіжчикам віддавали шану як чоловікам, так і жінкам. В більшо-
сті чоловічих поховань поряд з покійником покладали коня або частину його 
туші (череп, кінцівки або шкіра – «опудало») зі елементами збруї. Крім того, 
у чоловічих похованнях розміщена зброя, а в жіночих – прикраси та посуд. 
У своїй монографії С. О. Плетньова наголошує, що душа людини після смер-
ті в уявленнях кочовиків потребувала подібного до буденного оточення, тому 
в могилі родичі розміщували багато речей [46]. Очевидно, потойбічний світ 
для них уявлявся простим продовженням земного існування.
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Таким чином, матеріал описаних поховань доповнює вже відомі дані про 
старожитності пізніх кочівників та підтверджує припущення, що половці 
мешкали по берегах рік Інгулець і Саксагань.

Розділ 3. Поховальний інвентар
Інвентар, що супроводжує померлого, в деякій мірі відображає стан еко-

номічного розвитку кочівників ХІ–ХІV ст., соціальні відносини в середови-
щі половців та їх релігійні вірування. Кількість артефактів в могилах криво-
різького регіону – незначна. Речі знайдено лише в чотирнадцяти похованнях. 
Вони представлені наступними групами предметів:

1. Залізні вироби зустрічаються у дванадцяти похованнях:
- стремена (4 екз.) округлої форми, діаметром 11 см, дужка в перетині 

кругла, діаметром 1–1,2 см, підніжка у вигляді пластини шириною 4 см;
- вудила (3 екз.) складалися з стрижня та кілець діаметром 3–4 см;
- шаблі (4 екз.) фрагментовані, довжиною 19 і 23 см, шириною 2,8 см, 

товщиною 2,8 см, перехрестя ромбовидне;
- ножі (6 екз.) фрагментовані, у вигляді залізної смуги довжиною 9,5–

14 см, шириною 1,1–2,0 см, товщиною 0,2 см, з загнутим кінцем;
- вістря стріл (11 екз.) ромбовидні з черешком; у вигляді витягнутої ло-

паточки або листа кунжуту; чотиригранні вузькі; підпрямокутні пласкі; їх 
довжина складає 7,2–13,2 см, ширина пера 2,4–4,2 см;

- кільця від вудил (2 екз.: к. гр. «Рядові могили», к. 8, п. 1);
- кільце від сагайдаку (7 екз.: к. гр. «Рядові могили», к. 8, п. 1);
- кресало (2 екз.: к. гр. «Гостра могила», к. 6, п. 1; к. гр. «Рядові могили», 

к. 8, п. 1);
- ґудзики у вигляді кульки з петелькою (2 екз.: к. 4 біля с. Зелений Гай, 

п. 1);
- наконечник спису (1 екз.: к. гр. «Гостра могила», к. 6, п. 10);
- пряжки круглої та ромбовидної форми, розмірами 4,0х3,5–0,8 см (3 екз.);
- цвяхи та скоби (10 екз.: к. 9 біля с. Зелений Гай, п. 6).
Крім того знайдені уламки залізних предметів, фрагменти залізних платі-

вок (7 екз.: к. гр. «Рядові могили», к. 8, п. 1). Виявлені стремена мають вузьку 

підніжку та рельєфну лінію із зовнішнього боку. Шаблі належать до числа 
типової кочівницької зброї з широким та слабко загнутим клинком, наближе-
ної до однолезових мечів [18, с. 508].

2. Вироби зі срібла та золота:
- накладка із золотої фольги на дерев’яну коробочку (піксіду) (к. 9 біля 

с. Зелений Гай, п. 6);
- сережки срібні (2 екз.): С-подібної форми, шириною 3 см, товщиною 

1 см, з дугоподібною застібкою та кільцеподібної форми;
- срібні платівки сагайдака (ПнГЗК, Першотравневий кар’єр, к. 1, п. 12);
- срібні бляшки овальної форми для вуздечки (ПнГЗК, Першотравневий 

кар’єр, к. 1, п. 12);
- фрагмент срібної гривни (к. 4 біля с. Зелений Гай, п. 1).
Оскільки кочовики, зокрема, половці були невибагливими щодо тради-

ційних прикрас, то вони, незважаючи на вартість матеріалу, представлені 
простими за формою зразками ювелірного мистецтва. Відкрита шийна глад-
ка гривна виготовлена з прямокутного в перетині прута із звуженими кінця-
ми. Гривна є нетиповою прикрасою кочовиків. Дослідники відносять даний 
елемент до запозичених з культури давньоруської знаті внаслідок тісних тор-
гівельних зав’язків [18, с. 511]. Судячи зі скульптурних зображень подібні 
предмети призначалися в основному для жінок вищих верств суспільства, 
хоча іноді їх знаходять і в чоловічих похованнях. Прикрасу носили по одній, 
по дві, а то й по три одночасно [30, с. 256].

3. Вироби з міді та бронзи:
- світильник мідний у вигляді загнутої догори прямокутної платівки, роз-

мірами 5,6х5,0х2,9 см (к. гр. «Рядові могили», к. 8, п. 1);
- бляшки сагайдака (4 екз.: ПнГЗК, Першотравневий кар’єр, к. 1, п. 12; к. 

4 біля с. Зелений Гай, п. 1).
4. Вироби з кістки є свідченням майстерності місцевого художнього ре-

месла, адже відомі сьогодні зразки – не численні та призначені лише для 
оздоблення утилітарних речей:
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- накладка у вигляді косички-плетінки в дві нитки з отворами, довжиною 
34 см, ширина 1,1 см;

- накладки на сагайдак прямокутної форми (2 екз.: ПнГЗК, Першотравне-
вий кар’єр, к. 1, п. 12; с. Орджонікідзе, к. 4, п. 2).

5. Вироби з дерева (7 екз.):
- домовина та три «гратчасті труни» (див. розділ ІІ);
- щит (використаний як перекриття могили);
- косметична коробочка – піксида (с. Зелений Гай, к. 6, п. 9);
- фрагмент дерев’яного предмету неправильної форми з 13 рельєфними 

борознами шириною 1,5 мм, висотою до 1 мм (к. гр. «Рядові могили», к. 8, 
п. 1).

6. Горщики, які могли містити залишки ритуальної їжі:
- глек з пласким денцем, вузьким горлом, округлим тулубом та ручкою; 

навколо горла наліплена смуга глини із вдавленими заглибленнями (к. 6 біля 
с. Зелений Гай, п. 9);

– посудина (к. 4 біля с. Рахманівка, п. 3);
- фрагменти стінок горщиків (3 екз.: к. 8 біля ПнГЗК, п. 1; к. 6 біля с. Ро-

діонівка п. 1; к. 1 біля с. Розівка, п. 1).
7. Каміння:
- крем’яні відщепи овальної форми (кресала) – 2 екз.; розмірами 4х2,5 см;
- галька (1 екз.: к. 6 біля с. Зелений Гай, п. 9).
8. Залишки тканини:
- сорочка з тонкого полотна покладена під черепом в якості оголів’я, на 

верхніх кінцівках та грудях залишки червоного шовку (к. 6 біля с. Зелений 
Гай, п. 9).

Окремо варто відмітити п’ять захоронень, що виділяються великою кіль-
кістю та різноманітністю поховального інвентарю:

- п. 1, к. 8, к. гр. «Рядові могили» (кінь, 6 наконечників стріл, 3 кільця для 
вудил, 2 пряжки, 2 накладки, кресало, мідний світильник, уламок хрестопо-
дібного предмету, фрагмент стінки посудини);

- п. 1, к. 1 біля с. Розівка (кінь, вудила, 2 стремені, ніж, 2 вістря стріл, 
крем’яний відщеп, кістяна платівка-накладка на сагайдак з орнаментом);

- п. 1, к. 4 біля с. Зелений Гай («гратчаста труна», шабля, сагайдак, фраг-
мент срібної гривни, ґудзики, бляшка, крем’яне кресало, 2 ножі, наконечни-
ків стріл, дерев’яний щит);

- п. 10, к. 3 біля с. Зелений Гай («гратчаста труна», шабля, 5 наконечників 
стріл, портупейне кільце, сережка, ніж);

- п. 9, к. 6 біля с. Зелений Гай (ребро коня, домовина, глек, цвяхи, скоби, 
серга, піксіда, золота фольга).

Отже, поховальний інвентар вирізняється різноманіттям та багатством. 
Серед нього кількісно переважають залізні предмети, що свідчить про їх 
широке використання в житті кочівників. Золоті предмети знайдені лише 
в одному похованні, срібні, як і мідні та бронзові – в двох. До рідкісних зна-
хідок можна віднести вироби з кістки. Металеві прикраси збруї належать до 
загальнокочівницької ознаки. Відкриті кресала та глиняний посуд належать 
до категорії побутового інвентарю. Поховання з глиняними посудинами або 
їх фрагментами та іншими предметами зафіксовані у трьох випадках, та ще 
в двох – вони єдиний вид інвентарю. Залишки одягу збереглися у вигляді 
ґудзиків, фрагментів тканин, пряжок.

Чоловічі поховання воїнів на Криворіжжі традиційно супроводжувалися 
елементами збруї (вудила, стремена), зброєю дистанційного (вістря стріл та 
списів) та ближнього (шаблі) бою та обладунком (накладки сагайдаків, щит), 
прикраси (пряжки). Дані групи інвентарю характерні для могил кочовиків 
ХІ–ХІІІ ст. [17, с. 509]. Найпоширенішої знахідкою в могилах Х–ХІІІ ст. є 
вудила, стремена та пряжки [47, с. 214].

Перелічені предмети свідчать про існування у кочовиків майстрів різних 
професій: ковалів, ювелірів, зброярів, теслярів, майстрів з виготовлення во-
зів, різьбярів по кістці та дереву; а також про розвиток торгівлі [19, с. 251–
253]. Очевидно, що особи, поховані з подібними наборами речей, мали висо-
кий соціальний або майновий статус в тогочасному суспільному середовищі.
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На відміну від поховань відкритих експедиціями ДНУ, в могилах кри-
ворізького регіону відсутні залізні ножиці, кістяні гребінці, дерев’яні чаші, 
дерев’яні трубочки для утримання волосся в зачісці тощо [57, с. 113–119]. 
Беручи до уваги особливості поховальних комплексів та супроводжуючого 
інвентаря 20 кочівницьких поховань доцільно розподілити за такими група-
ми: половецькі (9), пізньополовецькі (3) та кочівницькі (8).

Більшість зі знахідок, виявлених в похованнях кочовиків, розглянутих 
вище, зберігаються в Криворізькому історико-краєзнавчому музеї та демон-
струється в експозиції розділу «Археологія».

Розділ 4. Половецька скульптура
В добу раннього Середньовіччя традиція встановлювати кам’яну скуль-

птуру була характерна для тюрків VІ ст. Південного Сибіру, Центральної 
та Західної Монголії, а пізніше вона знайшла своє продовження і у полов-
ців [25, с. 124; 26, с. 17]. Останні в ХІ–ХІІ ст. сповідували шаманізм, в його 
особливій формі – тенгріанство. Володарем Верхнього світу та верховним 
божеством вважали Тенгрі, який визначав тривалість життя людей. [27, 
с. 18]. Народження дітей було прерогативою богині родючості – Умай. Воло-
дарем Середнього світу називали божество «Священну Землю-Воду» (Идун-
Ієр-Суб), а Нижнього світу – Еркліга. Особливе місце у віруваннях кочовиків 
посідав культ пращурів, а можливо і головних персонажів тюркского панте-
ону [30, с. 235]. Культ предків половців знаходив своє втілення не лише під-
курганних похованнях, але й у встановленні і вшануванні антропоморфних 
кам’яних скульптур (т. зв. «кам’яних баб»).

На думку С. О. Плетньової та К. І. Красильникова половецька скульптура 
в своєму розвитку пройшла три основні етапи: від найпростіших схематич-
них стел (з мало розчленованими об’ємами) початку ХІ – середини ХІІ ст., до 
найрозвиненіших повнофігурних «реалістичних» об’ємних другої половини 
ХІІ – початку ХІІІ ст., які згодом – на початку – в середині ХІІІ ст. спростили-
ся знову до стовбуватих зображень, але з реалістичним відтворенням тулубу 
чи лише голови [30, с. 240–241]. Саме в останній період відбулося усунення 
монголами половецької знаті [52, с. 102; 27, с. 41].

Фламандський мандрівник Віллем Рубрук (?(1215–1220) – 1270) пер-
шим згадав антропоморфи в своїх нотатках: «Комани насипають великий 
пагорб над померлим та споруджують йому статую, повернуту обличчям на 
схід, яка тримає у себе в руці перед пупком чашу…» [40, с. 35]. Заможні 
особи, які належали до аристократичної верхівки суспільства, намагаючись 
підняти авторитет своєї влади серед народу, перетворювали статуї у своє-
рідні жертовники. Кожний кочівник проїжджаючи повз статуї, повинен був 
принести їй жертву. В XVII ст. численні кам’яні статуї розміщувалися на 
багатьох земляних насипах. Академік В. Ф. Зуєв, під час мандрівки в 1781 
і 1782 рр. від Петербурга до Херсона, описав три кам’яні половецькі баби: 
на Чортомлицькому кургані, на річці Інгул та біля с. Кічкас. В нотатках він 
наводить їх креслення [29, с. 261–267; 53, с. 501]. Але з початком інтенсив-
ного заселення території вони почали зникати зі степу: селяни руйнували їх, 
використовували у побуті тощо. Ще в середині ХІХ ст. в Катеринославській 
губернії нараховувалось 428 кам’яних скульптур, а всього в східних степах 
Російської імперії – 649 [26, с. 15]. Окремі з них користувалися особливою 
шаною місцевого населення, їм приписувалася надприродна сила, їм вкло-
нялися [36]. На кінець ХІХ ст. з десятків тисяч пам’яток встановлених на 
степових курганах, залишилося не більше 1500 [47, с. 219]. На рубежі ХІХ–
ХХ ст. поміщики почали прикрашати приватні парки стародавніми статуя-
ми, а селяни використовували їх в якості будівельного матеріалу. Внаслідок 
подібного ставлення було втрачено більшість пам’яток східноукраїнських 
степів. Але завдяки зусиллям аматорів-краєзнавців багато статуй вдалося 
врятувати. Нині вони находяться в музейних колекціях України та РФ.

Тривалий час – протягом всього ХІХ ст. – кам’яні статуї приписувалися 
різним народам, що мешкали в степах: скіфам, гунам, готам, фінам, слов’я-
нам, уграм, татарам і, навіть, російським переселенцям. В. О. Городцов, 
наприклад, висловлював думку про відсутність прямого зв’язку між похо-
ваними в курганах та скульптурами [40, с. 35]. Першим дослідником, який 
рішуче наполягав на їх половецькій приналежності та спробував довести 
свою гіпотезу, став археолог та сходознавець М. І. Веселовський [20]. Після 
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публікації його роботи в 1915 р. до питання про кам’яні статуї більшість вче-
них визнала їх половецькими. В подальшому вивченням скульптури займа-
лися Д. І. Яворницький [59, с. 193–194], С. О. Плетньова [44; 45], Г. О. Федо-
рів-Давидов [54] та інші історики.

Половецькі кам’яні статуї, на відміну від інших народів, які найчасті-
ше виготовляли лише чоловічі, представлені як чоловічими, жіночими та 
двостатевими фігурами [26, с. 14; 21, с. 254]. Наявність жіночих зображень 
свідчить про високий соціальний статус осіб цієї статі. Кожна статуя мала 
певні відмінності, що можна пояснити індивідуальною манерою різьби май-
стрів-виконавців, тобто технічними особливостями та прагненням передати 
неповторні риси своїх сучасників (напівпортрет). Поряд з цим антропомор-
фи не віддзеркалюють особистісної вікової та психологічно-емоційної дифе-
ренціації. Усі образи зображені у зрілому віці, у стані внутрішньої та зовніш-
ньої емоційної зосередженості та врівноваженості. До уніфікованих ознак 
належать загальна постава (фронтальна), поза, положення рук та затиснута 
в низ посудина (чаша або ритон). Крім того, автори творів, дотримувалися 
«норм» пластичного моделювання голови, тулуба, кінцівок та вбрання. Це 
вказує на існування в половецькій традиції певних зображувальних кано-
нів [30, с. 237–238].

Першу спробу типологізації скульптур половців здійснив О. С. Уваров. 
Він розподілив їх на стоячі, сидячі та стелоподібні [33, с. 227]. Нині ж ця 
схема дещо змінилася. Серед груп виділяють сидячу, стоячу, поясну, зобра-
ження з руками або без них, з фоном або без нього. За морфологічною та 
іконографічно-стилістичною конкретикою серед корпусу монументальних 
антропоморфів виокремлюють наступні групи (типи): зображення подібні до 
герм («бюсти»-стовпи й півфігури), твори з частковим відтворенням постаті 
людини (герми-напівфігури), зображення із точним відтворенням людської 
фігури у стоячій чи сидячій позі [30, с. 235]. Половці називали їх «балбала-
ми», що з тюркської перекладається як «ідоли». Народ, почувши незвичне 
для себе «бал-бал», говорив як «ба-ба». Так словом «баба» почали наймену-
вати всі кам’яні статуї незалежно від статі зображуваної людини. Нині лише 

зрідка можна побачити «баби» посеред степу, натомість вони зберігаються 
майже в кожному історичному музеї України. Найбільша колекція статуй 
(66 екз.) знаходиться в фондах Дніпропетровського історичного музею ім. 
Д. І. Яворницького та поблизу нього.

На Криворіжжі виявлено чотири половецькі кам’яні скульптури, хоча 
в давнину, без сумніву, на цій території їх було значно більше. Одна з них 
нині знаходиться на території приватної туристичної бази «Парус» та, на 
жаль, залишається недоступною для наукового вивчення. Тому ми дослідили 
лише три стоячі фігури з точним відтворенням її деталей. Одна з них (фон-
довий номер ДИМ-А-7972) знаходиться в Дніпропетровському історичному 
музеї, куди її передав О. М. Поль. Це – жіноча «стояча» фігура з відбитими 
руками та верхньою частиною шляпи, з частковими пошкодженнями в об-
ласті живота. Руки зігнуті в ліктях, в них вона тримає сосуд орнаментований 
косими насічками циліндричної форми з вінцем. Спереду фігури широки-
ми смугами виділені поли каптану. На голові – шляпа з невеликими полями 
і високим конічним наголовником. Ззаду з-під шляпи спускаються дві коси. 
На потилиці зображені дві ромбічні пластини, з’єднані між собою. Риси об-
личчя стерті. По лобі проходить рельєфна стрічка, від якої на скроні спуска-
ються довгі тонкі підвіски. У вухах – кільцеві сережки з овальною рифле-
ною намистиною. На шиї – широкий комір з боковими застібками, трохи 
нижче – ромбовидні підвіски. На оголені груди опускаються дві гривни, на 
нижній з яких нанесені косі насічки. Висота статуї складає 1,79 м, ширина – 
0,60 м, товщина – 0,42 м. Матеріал витвору – пісковик [36, с. 60–62]. Існує 
декілька варіантів трактування семантики подібного посуду. Наприклад, від-
носить його до тюркського (з міцним напоєм) або маніхейського (священна 
вода) поминальних звичаїв, що допомагають душі вийти з тіла або дарувати 
безсмертя [26, с. 30–31; 27, с. 48]. Ймовірно, тримання посуду в руках мало 
підкреслити особливе значення цієї цілющої рідини.

В Криворізькому історико-краєзнавчому музею, біля входу, розташовано 
дві «стоячі» скульптури. Опис поданий нижче здійснено вперше. Чоловіча 
стояча скульптура – фігура з ритуальною чашею в руках. Голова овальна без 
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деталізованого обличчя і виділеного головного убору, поверхня загладжена. 
Потовщення позаду голови може бути стилізованим пасмом волосся, яке 
спускається на спину. Груди пласкі, не пророблені. Живіт опуклий, підпря-
мокутний, плечі покаті. Руки мають вигляд широких сплощених валиків, зі-
гнуті в ліктях, пальці не прокреслені. Чаша зображена у формі виступаючого 
прямокутника (14х18 см). Ноги не пророблені, можливо, закриті каптаном. 
Фігура виготовлена із сірого крупнозернистого граніту, висота – 145 см, ши-
рина – 43 см, товщина – 35 см. Розміри голови: 36х30 см. Збереженість до-
бра, без втрат. Датується ХІІ–ХІІІ ст.

Інша фігура – стояча жіноча з ритуальною чашею в руках. Одяг у вигляді 
каптана з полами, що розходяться, останні виділені V-подібним заглиблен-
ням (30х35х12 мм). Деталі одягу не пророблені. На голові капелюх з невели-
кими полями та високою конічною тульєю. За головою потовщення (волос-
ся?). Риси обличчя (ніс та западини очей) слабо намічені. Груди художньо 
виражені, сплощені; живіт у вигляді підпрямокутного виступу (34х24 см). 
Руки зігнуті в ліктях, кісті не пророблені. Чаша відбита. Скульптура виготов-
лена із сірого крупнозернистого граніту. Розміри пам’ятки: 200х60х40 (в го-
ловах)/30 (в ногах) см. Збереженість задовільна.

На сьогодні фізичний тип половців досконало не вивчений, а расові риси 
окремих етнічних та племінних груп залишаються не з’ясованими. Вирішен-
ня даної проблеми значно ускладнює етнічне різноманіття кочовиків степу. 
Половецькі статуї, вказують на приналежність не всіх носіїв культури до 
монголоїдної раси. Багато з них явно європеоїдні, а це значить, що половці, 
а особливо їх аристократія, активно зміщувались з сусідніми народами [22, 
с. 101]. Усі зразки відомі нам на Криворіжжі вирізняються високою якістю 
різьблення та моделювання фігури людини, тобто відносяться до періоду 
найвищого розвитку мистецтва. Фактично вони є репрезентативними іде-
алізованими образами. Половецькі кам’яні статуї значно збагачують наші 
знання про окремі сторони життя кочівників: їх побут, вбрання, озброєння, 
вірувань, та відображають складний і багатовимірний комплекс релігійно-мі-
фологічних уявлень про сакральних персонажів (пращурів). Незважаючи на 

нормативну узагальненість та ідеалізацію сакральних образів, що знайшла 
своє втілення в антропоморфах, вони віддзеркалюють високий рівень роз-
витку тривимірного монументального різьблення носіїв цієї культури.

Висновки.
В роботі наведено теоретичне узагальнення поховальних пам’яток Кри-

воріжжя з ХІ до ХІV ст. Розкрито стан вивчення теми та комплекс археоло-
гічних джерел. Систематизовано матеріали, отримані впродовж 50-ти річних 
досліджень та простежено особливості поховального обряду.

В ході дослідження, використовуючи основні принципи методики 
С. О. Плетньової ми спробували систематизувати матеріали 20 кочівницьких 
поховань Криворізького регіону та провести аналіз соціально-економічного 
їх розвитку. Незначна кількість у порівнянні з іншими археологічними куль-
турами поховань кочовиків ХІ–ХІІІ ст. на Криворіжжі, говорить про те, що 
наш край в даний період був малозаселеним.

Всі розглянуті пам’ятки поділені на три групи: половецькі, пізньополо-
вецькі та кочівницькі. В основі даного розподілу лежать особливості плану-
вання, поховального обряду та матеріальної культури поховань даного періо-
ду. Охарактеризовано та узагальнено матеріали поховань кочовиків, а також 
дані про кам’яну антропоморфну скульптуру залишену половцями.

Виявлені захоронення належать до впускних в кургани епохи бронзи та 
зафіксовані на глибині до 1,50 м. Для половецьких поховань в основному 
характерні овальні, прямокутні, овально-витягнуті ями, але в більшості ви-
падків форму ями простежити не вдалося. Серед похованих визначено 16, які 
належали дорослим особам та один – підлітку. Відсутність дитячих поховань 
може вказувати на наявність окремих могильників, відведених виключно для 
них, які поки що не виявлені. Серед кочовиків переважає орієнтація головою 
в західному напрямку.

Одним з елементів поховального обряду половців у ХІ–ХІІІ ст. стало роз-
міщення біля померлого коня або його «опудала». Зокрема, у 10 похованнях 
були знайдені кістки коня, а ще в одному випадку зафіксована кінська моги-
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ла. Захоронення з конем є важливим маркером для визначення хронологіч-
них рамок поховань.

Зброя, збруя та інші вироби виявлені в могилах (шаблі, вістря стріл, 
стремена, посудини, вуздечки тощо) є характерними для поховань кочовиків 
вказаного періоду та належать до категорії датуючого матеріалу. Серед похо-
вального інвентарю кількісно переважають залізні предмети – вони присутні 
в 12 захороненнях. Це говорить про широке застосування в житті кочівників 
виробів та знарядь праці із заліза. Аналіз матеріалів розкопок поховальних 
комплексів дозволив виокремити традиції серед супроводжуючого інвента-
рю кочовиків.

Входження Нижнього Подніпров’я до складу Золотої Орди в другій поло-
вині ХІІІ ст. обумовило значний вплив монголів на культуру пізніх половців. 
Відносини кочовиків з осілими мешканцями носили здебільшого культур-
но-торгівельний характер. Насамперед подібну тенденцію зумовлювала при-
належність до різних релігійних конфесій.

Поховальний обряд кочівницьких племен увібрав в собі складну систему 
поглядів. пов’язану як з релігійним світоглядом, так і з соціальною структу-
рою суспільства.

Подальші археологічні та історичні дослідження суттєво доповнять істо-
рію племен середньовічних кочівників, яка є складовою частиною не лише 
історії України, але й всесвітньої історії. Вони можуть бути доповнені та ско-
реговані під час продовження досліджень з даної проблематики та залучення 
результатів комплексного вивчення додаткових груп джерел.
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Дунда Даниил

ЄВРЕЙСЬКІ ЗЕМЛЕРОБСЬКІ КОЛОНІЇ НА ПІВДНІ 
УКРАЇНИ В ХІХ ‒ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Вступ
Актуальнiсть теми – на сучасному етапi накопичено цiлий корпус фахо-

вої лiтератури про аграрні відносини на українських землях в ХІХ ст. у скла-
ді Російської імперії. Значна увага приділялася участі у цій провідній, для 
того часу галузі виробництва, представникам iнших етнiчних спільнот, зо-
крема євреям землеробам, історія яких сягає поч. ХІХ ст. часiв Росiйської ім-
перії. Характерною особливiстю цiєї теми є те, що у життi євреїв, як вiдомо, 
провiдними галузями завжди залишались заняття ремеслом та торгiвлею, 
але не землеробство. Дослідники зазначають, що єврейське землеробство 
нерозривно було пов’язано з полiтикою в Росiйськiй iмперiї щодо євреїв: 
царськi чиновники намагались землевпорядкувати якомога бiльше представ-
ників цієї етнічної спільноти в аграрному секторi i разом з тим відірвати їх 
вiд релiгії прабатькiв, торгiвлi та перетворити, з часом, у слухняних право-
славних крiпакiв.

Саме в такий спосіб уряд намагався досягнути головної мети, прилучаю-
чи євреїв до землеробства, створити з них потужний сільськогосподарський 
аграрний осередок.

Цікавим, як нам уявляється, є і те, що розгляд цієї проблеми лежить 
в площині релігійного світогляду євреїв, щодо традиційного ігнорування 
ними праці, пов’язаної з землеробством. Маємо на увазі вітхозавітну розпо-
відь про принесення жервти Богу синами Адама, Каїном і Авелем, і неприй-
няття Творцем плодів врожаю від «проклятої» Ним землі (після гріхопадін-
ня Адама), вирощених Каїном. В цьому біблійному сюжеті, на нашу думку, 
можливо, криються підвалини того архетипу певних світоглядних переко-
нань євреїв – іудеїв, який був визначальним в виборі професій, не пов’язаних 
з землеробством.

У зв’язку з цим, вивчення причин переходу євреїв в «непопулярну» га-
лузь виробництва, з точки зору релігійно-ідеологічних переконань, участі їх 
в розвитку сільського господарства на Півдні України в ХІХ – на поч. ХХ ст., 
вважаємо, питаннями, які залишаються вельми актуальними і на сьогодніш-
ній день.

Об’єкт дослiдження – аграрні вiдносини в Україні в ХIХ – на поч. ХХ ст.
Предмет дослідження – розвиток єврейських землеробських колоній на 

Півдні України (в ХІХ – на поч. ХХ ст.)
Мета дослiджєння – з’ясувати розвиток єврейського землеробства на 

Півдні України у ХІХ – на поч. ХХ ст.
Завдання дослiдження:
1. Простежити динамiку утворення і особливості розвитку єврейських 

землеробських колоній в ХІХ ст. на Півдні України.
2. Розглянути економічне становище євреїв-колоністів: особливості сис-

теми управління і фінансування.
3. Охарактеризувати особливості побуту і звичаїв євреїв – землеробів
Хронологiчнi рамки дослiдження – ХІХ – поч. ХХ ст. обумовлена тим, 

що саме на початку ХІХ ст., у листопаді 1802 р. царський уряд розпочав по-
літику залучення євреїв в сільськогосподарське виробництво, яка тривала 
впродовж всього століття. Верхня хронологічна межа (поч. ХХ ст.) обумов-
лена можливістю простежити ставлення єврейських господарств в динаміці 
до масових єврейських погромів в колоніях.

Джерельною базою при написанні учнівської науково-дослідницької ро-
боти послугували праці науковців, які містять документальний наративний 
матеріал, це:

- законодавчі акти ХІХ – поч. ХХ ст., зокрема «Положення про устрій 
євреїв», затверджене імператором 9 грудня 1804 р.; «Правила про рекрутські 
повинності євреїв-хліборобів, поселених на державних землях Херсонської 
губернії і про їх влаштування на цих землях» 1829 р.; «Положення про євре-
їв» 1835 р.; «Додаткові правила про поселення євреїв на державні землі і про 
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управління колоніями» 1847 р.; розвиток продуктивних сил в єврейських 
сільськогосподарських колоніях [8;11; 12; 16] тощо;

- документи органів влади та управління, зокрема електронні публікації, 
які містять архівний матеріал Піклувального комітету про іноземних посе-
ленців Південного краю Росії 1799–1876 рр. [12; 15; 19] тощо;

- матеріали досліджень єврейських землеробських колоній, мемуарна 
література, документи адміністрацій, традиції колоній – детальний пере-
пис селянських господарств єврейських колоній, зроблений Л. Бінштоком; 
особливості фізичної праці євреїв колоністів; про споживчі, кредитні, по-
стачальницько-збутові, збутово-переробні товариства; елементи місцевого 
самоврядування, вибори адміністрації колоній, вирішення важливих еконо-
мічних і господарських проблем; створення різних благодійних товариств 
для допомоги нужденним, про побут і звичаї євреїв-колоністів [1; 4; 8; 9; 10; 
11; 16; 20; 21; 22].

Розділ 1. Розвиток єврейського землеробства на Півдні України

1.1. Переселенська політика царського уряду
Вивчення історії єврейського землеробства на Півдні України нерозрив-

но пов’язується з приєднанням Правобережжя до складу Російської імперії 
після третього розділу Речі Посполитої у 1795 р. Це призвело до того, що на 
території Росії виявилося майже мільйонне в основному збідніле, єврейське 
населення Білорусії, Литви, Поділля, Волині й більшої частини центральної 
Польщі.

Основними заняттями євреїв, які проживали на цих територіях, була дріб-
на торгівля, ремесло (переважали кравці, шевці, кушніри, цирульники, але 
були також столяри, теслі, токарі, мідники, ковалі, пекарі і т.д.), утримання 
постоялих дворів і поштових станцій, оренда у поміщиків винокурень (ви-
робництво горілки), шинків (виноторгівлею займалося не більше 5% єврей-
ського населення), трактирів, млинів тощо [12]. У Росії, в селянській країні, 
ці заняття євреїв не вважалися продуктивною працею.

Для вивченя питань, пов’язаних зі становищем євреїв, і розробки політи-
ки Росії по відношенню до них у листопаді 1802 р. Олександр І заснував осо-
бливий «Комітет з благоустрою євреїв». Комітет виробив «Положення про 
пристрій євреїв», яке було затверджено імператором 9 грудня 1804 р.»Поло-
ження» забороняло євреям мати в сільській місцевості шинки, оренду, по-
стоялі двори і наказувало до 1 січня 1808 р. залишити села. Виселені євреї 
на думку уряду, мали перетворитися на фабричних робітників і хліборобів. 
Для реалізації цього плану «Положення» надавало євреям право заводити 
фабрики і заводи, купувати незаселені землі для заняття сільськогосподар-
ською працею, а для тих хто не мають коштів переселятися на державні землі 
в межах смуги осілості.

Урядовий план був далекий від реальності. Злиденне єврейське населен-
ня не мало капіталів, щоб купувати землі. Виявилося, що в західних губерні-
ях майже не було державних земель для розселення євреїв. Практично єдине, 
що залишалося владі, спонукати виселених з сіл євреїв до переселення в ве-
лику і малозаселену Новоросію (Південна Україна), долучити їх до земле-
робства, освоїти і заселити з їх допомогою нові землі.

Євреям, які бажають стати хліборобами, був наданий статус колоністів 
(іноземні поселенці, що займаються землеробством), з належними пільгами 
і привілеями. Вперше офіційно законодавчо була закріплена станова група 
євреїв-хліборобів. Їм були обіцяні в спадкове володіння (не у власність) дер-
жавні землі, грошові позики на переїзд і будівництво господарства, звіль-
нення від податків протягом декількох років. Аналогічні умови надавалися й 
іншим колоністам: німцям, грекам, болгарам, сербам та ін. [12].

Для реалізації цієї програми з казни було виділено 300000 рублів і 30000 
десятин землі, що забезпечувало переселення лише 750 сімей (400 рублів на 
сім’ю). У сільських районах західних губерній жили тоді приблизно шістде-
сят тисяч єврейських родин. Таким чином, програма передбачала переселен-
ня в Новоросію не більше 1,25% євреїв, що підлягали виселенню [12].

Проте євреї не поспішали переходити в землероби. З моменту оприлюд-
нення «Положення» пройшло більше року, але ніхто не бажав переселятися 
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в Новоросію, сподіваючись, що заборона жити і торгувати в селах буде від-
мінена. Так як ця надія не збулася, а виселення стало реальністю, то євреї, 
нарешті, відгукнулися на заклик уряду. У 1806 р. 36 єврейських сімей з Мо-
гильовської губернії, через своїх представників Ізраїля Лентпорта і Нохіма 
Фінкенштейна, звернулися до губернатора М. М. Бакуніна з проханням пере-
селити їх у Новоросійський край для заняття землеробством. За рекоменда-
цією губернатора євреї направили Фінкенштейна до Петербурга, де він ви-
клав своє прохання міністру внутрішніх справ В. Кочубею. Міністр направив 
Фінкенштейна в Херсонську губернію для огляду і вибору землі [11, с. 8–12].

У той же час міністр дав розпорядження взяти єврейських колоністів під 
нагляд підпорядкованої йому Контори опікунства новоросійських іноземних 
поселенців. Місцевій владі, що відповідає за колонізацію, було наказано за-
снувати єврейські колонії. Колоніями називалися села іноземців, що прийня-
ли російське підданство, і інородців, переселених з інших територій країни. 
Колонії повинні були бути розташовані на певній відстані від християнських 
сіл, а єврейським колоністам заборонялося купувати там землю. «Положен-
ням» 1804 р. не було визначено точну кількість десятин на сім’ю чи особу, 
тому євреї зазвичай наділялися 5–8 десятинами землі на душу чоловічої ста-
ті. Будь-яке заняття поза сільським господарством було суворо заборонено.

1.2. Заснування єврейських землеробських колонiй: чотири 
переселенські хвилі

Стосовно переселення, то ми, дотримувалися ідеї Я. Пасика про існу-
вання 4-х переселенських хвиль. Документальний матеріал, який міститься 
в праці дослідника, дав можливість скласти таблицю і простежити динаміку 
колонізаторського руху (див. Додаток А).

Перша переселенська хвиля. Успіх групи могильовських євреїв, що от-
римала в кінці кінців дозвіл на переселення, дав поштовх появі нових потен-
ційних колоністів. Слідом за ними з тим же проханням звернулися до уряду 
євреї Вітебської, Чернігівської та Подільської губерній – близько семи тисяч 
осіб [12]. Прибувши на місце, переселенці заснували в Херсонській губер-

нії в 1807–1809 рр. сім перших колоній: Бобровий Кут, Єфінгар (могильов-
ські євреї на чолі з Фінкенштейном), Ізраїлівка, Інгулець, Кам’янка, Нагар-
тав (в 1812 р. Нагартав був розділений на Великий і Малий) і Сейдеменуха 
(в подальшому Велика Сейдеменуха). Бобровий Кут і Ізраїлівка оселилися 
у власному утриманні, решта колоній були засновані за державний рахунок. 
У цей же час була виділена земля під колонію Добра, але її заселення поча-
лося через 50 років [12].

Для євреїв-переселенців, які не мали досвіду селянської праці, першо-
рядним було питання навчання. Ситуація сильно ускладнювалася ізольова-
ністю єврейських колоній від місцевого населення, що перешкоджало утво-
ренню корпоративних зв’язків і ускладнювало використання їх досвіду. Для 
навчання євреїв розорювання землі, посіву, збирання та зберігання врожаю 
херсонською владою були найняті селяни з сусідніх сіл. Однак зайняті своїм 
господарством вони рідко відвідували своїх підопічних. Запропонована уря-
дом система навчання виявилася неефективною. Переселенці в перші роки 
отримали врожай ледь рівний посіяному. Уряд був змушений виплачувати 
переселенцям кормові гроші.

Нелегальними вчителями іноді ставали селяни-кріпаки, втікачі з внутріш-
ніх губерній, які знаходили притулок у колоніях. Деякі з них долучалися до 
єврейської релігії. Природньо, що влада не могла з цим змиритися і в 1820 р. 
заборонила євреям приймати християн в служіння [11, с. 109].

Протягом всього 1808 р., тобто часу посиленого видворення євреїв з сіл, 
число бажаючих переселитися в колонії все зростала. Але урядовий план 
не був сумірний кількості бажаючих переселитися. Влада не була готова до 
масового переселення. У відомствах, які брали участь у переселенні і в об-
лаштуванні переселенців, панувала плутанина і неузгодженість. Виділені 
кошти розкрадалися і не використовувалися за призначенням. Великі злов-
живання важко відбилися на добробуті колоній. За три роки влада витратила 
менше половини коштів виділених на переселення євреїв, а каса залишилася 
порожньою [12].

Через «кліматичні особливості краю, недоброякісності води, брак пали-
ва, а головне провізії, внаслідок неврожаю, в єврейських колоніях лютували: 
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лихоманка, гарячка, кривавий пронос і падіж худоби, що породило вели-
чезну смертність» [12]. Від піклувального комітету і Новоросійського гене-
рал-губернатора де Рішельє в Петербург йшли донесення про необхідність 
обмежити потік переселенців до 200–300 сімей на рік, бо і перші колоністи 
ледве влаштувалися, а для нових немає ні хат, ні сільськогосподарського ін-
вентарю. Усе закінчилося тим, що указом від 6 квітня 1810 р. уряд дав роз-
порядження тимчасово призупинити поселення євреїв у Новоросійському 
краї [11, с. 27–30]. У той же час було припинено і насильницьке виселення 
євреїв з сіл західних губерній, що загрожувало небувалою економічною ката-
строфою і переходом євреїв на бік Наполеона в районі майбутніх військових 
дій.

У вересні 1810 р. голова Контори опікунства С. Контеніус об’їхав і огля-
нув усі збудовані колонії, які застав у жахливому стані. Виділених грошей 
було недостатньо, щоб побудувати будинок, купити волів, плуги, борони, 
вози і насіння. Багато будинків у колоніях були недобудовані. У колоніях не 
вистачало води. Рили колодязі, але вода в них виявлялася настільки гірко-со-
лона, що і худоба її не пила. Через відсутність в околицях лісів гостро стояло 
питання про паливо. Заготовлювати кізяк євреї не вміли, а, навчившись, не 
могли запасти його на довгу зиму. Багато сімей жили спільно в декількох 
опалювальних хатах, а інші покинуті будинки відволожувалася за зиму й 
руйнувалися. За відомостями Контеніуса в єврейських землеробських коло-
ніях Херсонської губернії у 1811 р. налічувалося 639 сімей (4041осіб), а ще 
чекали пристроїтися кілька тисяч самовільно прибулих переселенців [11, 
с. 32–39].

Незважаючи на виняткові труднощі і випробування євреї-колоністи по-
ступово освоювали важку сільськогосподарську науку. У трьох сезонах 1816, 
1817, 1822 рр. були зібрані добрі врожаї. У кожній з єврейських колоній 
з’явилися перші досить влаштовані господарства, які розширювали посіви 
і з успіхом займалися землеробством [11 с. 109–110, 144].

Тим часом Білорусію вразив трирічний неврожай і голод. Рятуючись від 
голоду та виселення з сіл, вірячи чуткам про успіхи євреїв-хліборобіів, бага-
то хто став проситися в Новоросію.

Питання продовження єврейської колонізації обговорювалося декілька 
років і в кінці-кінців було вирішене позитивно. Губернаторам було роз’яс-
нено, що євреї можуть переселятися в Новоросію на державні землі, але 
виключно на власні кошти або кошти єврейської громади. З бажаючих пере-
селитися брали підписку про те, що вони не будуть вимагати допомоги від 
казни ні в дорозі, ні на місці поселення. Крім того, їх попереджали що після 
прибуття в колонії їх «нікуди звідти не будуть відпускати, а там належить їм 
назавжди займатися землеробством» [1, с. 91].

Друга переселенька хвиля почалася у 1822 р. З білоруських губерній 
вирушили в Новоросію 1786 сімей (8708 осіб), з яких добралися до місця 
1016 сімей (4431 осіб). Решта «вимерли в дорозі», інші «ще йшли розсіяні по 
всьому простору від Білорусі до Новоросії», а треті затрималися на місцях 
або по близькості від них [12]. Прибулих в Новоросію направили в єврейські 
колонії. У колоніях не було зайвого житла, і – як зазначав ревізор – «від над-
мірної тісноти, нечистоти в оселях і крайньої неохайності тіл новоприбулих, 
від виснаження в дорозі, від нестачі їжі, одягу і зміни клімату» люди вмирали 
сотнями [6]. Нарешті в 1823 р. уряд відпустив з казни 50000 рублів, на які 
було поселено 443 сімей в старих колоніях і частково в збудованій колонії 
Ізлучисте. Більше грошей в уряду не було і в тому ж році єврейське пересе-
лення в Новоросію було ще раз припинено [11, с. 126–128].

В період, коли Російським імператором був Микола I тиск на єврейське 
населення посилився. У 1827 р. на євреїв у віці від 12 (для решти населення 
з 18) до 25 років поширювалась військова повинність, причому у розмірах, 
що перевищувала рекрутські набори з решти населення. «Статут рекрутської 
повинності та військової служби євреїв» впроваджувався в життя насиль-
ницьким чином, шляхом набору в «кантоністи» дітей і підлітків, яких при-
мушували потім до переходу в християнство.
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Цим же статутом євреї-землероби, були переселені на особливі землі, і їх 
діти звільнялися від рекрутської повинності на 50 років. У зв’язку з цим, 
тисячі євреїв висловили бажання стати хліборобами, але шлях на південь 
був закритий.

У 1829 р. Державна рада, а за ним і Микола I затвердили «Правила про 
рекрутські повинності євреїв-хліборобів, поселених на державних землях 
Херсонської губернії і про їх влаштування на цих землях». «Правила» під-
тверджували звільнення євреїв-хліборобів від рекрутської повинності на 50 
років. Звільнення поширювалося і на колоністів, які перебували самовільно 
у відлучках та з простроченими паспортами, якщо вони протягом року по-
вернуться в колонії і займуться землеробством. Було дозволено відлучатися 
з колоній у вільний від польових робіт час та за згодою товариства коло-
ністів на строк до 3 місяців для збуту сільгосппродуктів і для заробітків. 
Притому їм заборонялося торгувати, служити за откупами, шинкарствувати 
і факторствувати. Колоністам, які не займалися землеробством і прожива-
ли поза колоніями, дозволявся перехід в міщани, якщо протягом року вони 
представлять письмову згоду товариств на прийняття їх у своє середовище 
і сплатять всі наявні у них державні борги. Дозволялося і зворотнє – перехід 
міщан-євреїв в землероби без державної допомоги, але з усіма пільгами [12].

У колоніях вводився характерний для царювання Миколи I казармений 
режим: колоністів суворо опікали «піклувальники» і «доглядачі» з відстав-
них унтер-офіцерів, що стежили за кожним їхнім кроком і карали їх за са-
мовільну відсутність, норовистість, недбальство до господарства і землероб-
ства різками, в’язницею, здачею на військову службу, а при нездатності до 
служби – засланням до Сибіру. Поряд з цим для радивих господарів були 
введені нагороди: срібні на синіх стрічках і золоті медалі. Налякані коло-
ністи, які перебували самовільно у відлучках, швидко повернулися в колонії 
і зайнялися землеробством.

Економічний стан єврейських землеробських колоній, завдяки підвищен-
ню багаторічних середніх врожаїв, які настали після 1825 р., став поліпшу-
ватися. Цьому сприяла і добра адміністрація, в особі голови піклувального 

Комітету про іноземних поселенців Південного Краю Росії генерала І. Інзо-
ва, людини справедливої, хоча і надзвичайно суворої, який пропонував пере-
творити колонії у військові поселення, на зразок аракчеєвських [3].

Проаналізувавши стан єврейських колоній Херсонської губернії, в яких 
на 1 січня 1835 р. значилося 6745 осіб [15], уряд зробив наступний висно-
вок. Незважаючи на те, що перетворення євреїв в хліборобів було пов’яза-
не з труднощами, досвід заслуговував подальшого продовження. 13 квітня 
1835 р. імператор Микола I затвердив нове «Положення про євреїв». У цьому 
«Положенні» декларувався намір залучити велику кількість євреїв до земле-
робства. Для цього був розширений список пільг. Дозволялося отримувати 
у безстрокове користування не тільки державні землі, а й купувати, продава-
ти й орендувати землі в межах смуги осілості. Багатим євреям, за пристрій 
бідних, давалися привілейовані звання, які в ту пору високо цінувалися. Єв-
рею, який купить ділянку землі і поселить там не менше 50 своїх одновірців, 
присвоювалося звання особистого почесного громадянина, а якщо чисель-
ність створеної таким чином колонії складе 100 чоловік, то це звання ставало 
потомственим. Дітям колоністів відкривався доступ до освіти. Їм дозволя-
лося вчитися у власних єврейських, загальних парафіяльних та повітових 
училищах, гімназіях, університетах та академіях. Колоністам дозволялися 
промисли і ремесла в сільському їх побуті нарівні з селянами християнами. 
Тепер, особливо в зимовий період, у колоністів з’явилася можливість по-
повнити свій мізерний бюджет. Але торгівля і промисловість їм як і раніше 
заборонялися.

Уряд покладав великі надії на участь багатих євреїв у розбудові земле-
робських колоній. Але від переважної більшості єврейських громад зараз же 
пішли категоричні відмови, замасковані здебільшого вказівкою на відсут-
ність необхідних коштів.

У Херсонській губернії створення приватних (власницьких) єврейських 
колоній почалося приблизно через десять років після затвердження «Поло-
ження» 1935 р. і йшло досить мляво [8, с. 69].
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Всього в Херсонській губернії було утворено шість приватних (власниць-
ких) єврейських колонії: в Олександрійському повіті – Писарівка; в Єлісавет-
градському – Мар’янівка, Мартиновічева, Верина і Моргунівка; в Тіраспіль-
ському – Балашевка [12]. Їх утворили євреї, викупивши або орендувавши на 
тривалий термін поміщицькі землі.

Відповідно до політики залучення євреїв до землеробства, завдяки впли-
ву міністра фінансів графа Є. Канкріна та зацікавленості ряду губернаторів 
Західного краю 12 листопада 1835 р., було затверджено «Положення про пе-
реселення євреїв до Сибіру», в Тобольську губернію і Омську область, та 
створення там нових землеробських колоній. Через рік (17 жовтня 1836 р.) 
вийшли правила переселення. Про це сповістили всі єврейські громади, і ві-
дразу ж знайшлися охочі переселитися. Однак шеф жандармів граф А. Бен-
кендорф і міністр внутрішніх справ граф Д. Блудов були проти прийнятого 
рішення. На їхню думку, переселення «неблагонадійних» євреїв у місця про-
живання засланих злочинців могли призвести до небажаних наслідків. Ми-
кола I прийняв аргументи впливових осіб і своїм указом від 5 січня 1837 р. 
наказав поселення євреїв до Сибіру припинити. В цей час тисячі євреїв, що 
знаходились в дорозі або збиралися в дорогу і розпродали своє майно, за 
вказівкою Блудова направлялися в Херсонську губернію для поселення в іс-
нувавших колоніях.

Перші переселенці з числа тих, що пішли до Сибіру стали просувати-
ся в Херсонську губернію в 1838 р. Почалося третє переселення. Основ-
на маса переселенців прибула в 1840 р. Після їх прибуття херсонська влада 
направила євреїв у старі колонії. Але в колоніях не були готові до прийому 
нових поселенців. У будинках старих колоністів розміщували по 20 і більше 
осіб. У результаті незабаром всі будинки були переповнені, і тисячі людей 
розташувалися у відкритих таборах близько колоній. Відразу ж спалахнули 
епідемії. Тиф і дизентерія за одну тільки зиму забрали 550 чоловік, половину 
з них склали старі колоністи. Голод і хвороби змусили людей повстати. Вла-
да пішла на жорсткі репресивні заходи, число наглядачів було значно збіль-
шено, і порушники спокою були суворо покарані [6].

У 1837 р. євреї-землероби були передані з міністерства внутрішніх справ 
у відання новоствореного міністерства державного майна. Однак фактично 
вони знаходилися під управлінням генерал-губернатора Новоросійського 
краю графа М. Воронцова. Граф зробив термінові заходи, щоб поліпшити 
умови життя в старих колоніях. У 1841 р. він заснував в Херсонській губернії 
за державний рахунок нові колонії: Новий Берислав, Львове, Романівку, Но-
вополтавку, Малу Сейдеменуху і на кошти колоністів колонію Сагайдак [11, 
с. 263]. До 1845 р. в старих і нових херсонських колоніях було поселено 1661 
сім’ї (12779 осіб). З них 11099 осіб були поселені урядом, інші за рахунок 
власних коштів [11, с. 276].

У 1844 р. уряд видав нове «Положення про євреїв-хліборобів», яким 
всі витрати по колонізації були віднесені на рахунок «коробкового збору» 
(казенного єврейського общинного податку). Подальше переселення євреїв 
здійснювалося виключно на власні кошти євреїв. «Положення» поряд з існу-
ючими пільгами давало євреям право на перші три роки наймати християн 
для навчання господарству. Цим опосередковано підкреслювалося, що засто-
совані раніше методи навчання євреїв селянської праці виявилися неефек-
тивними. Безумовно, найнятий досвідчений селянин міг за три роки багато 
чому навчити початківця хлібороба. Проблема була лише в тому, що жебрак 
єврей-землероб не мав коштів для найму.

Євреям, як і державним селянам, дозволялося займатися ремеслом і тор-
гівлею без торгівельних свідоцтв (за них треба було платити) на землях сво-
єї колонії. Вони створювали при своїх будинках лавки, майстерні, малі фа-
брики, розміщувати перевози та поштові станції і т.д. Колоністи, що мали 
влаштоване господарство і достатнє число рук для заняття хліборобством, 
мали право записуватися, на загальній підставі, в гільдії і торгувати за вста-
новленими свідченнями, але без виключення їх з землеробського звання. 
У колоністів з’явилися нові можливості діяльності і заробітку.

На базі відрахувань з «коробкового збору» в 1847 р. міністр державного 
майна створив єврейський поселенський капітал, як фонд для фінансуван-
ня переселення євреїв на землю, і дав розпорядження, щоб під нові колонії  
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виділялося на кожну сім’ю (з 6 ревізьких душ, при меншій кількості створю-
вали так звані зведені сім’ї) по 40 десятин, але в дійсності відводилося лише 
30, а 10 десятин надходили в запасний земельний фонд, «доходи з якого 
йшли на поповнення мирського капіталу колоній» [12].У 1849 р. були утво-
рені ощадні та допоміжні каси для євреїв-колоністів [17].

У середині 1840-х рр. почалося четверте переселення. У 1847 р. в Хер-
сонській губернії були засновані ще чотири колонії: Новожитомир, Новопо-
дільське, Новоковно, Нововітебське. Останніми, в 1857 р. і 1859 р., в губернії 
були створені колонії Громоклея і Вільна [12].

У 1840-х рр. уряд Миколи I приступив до створення єврейських колоній 
у Катеринославській губернії. Ще в 1837 р. Воронцов запропонував виділити 
землі в Олександрівському повіті Катеринославської губернії для поселен-
ня майбутніх колоністів, включаючи велику кількість євреїв. Проте всі най-
більш зручні місця для поселення вже були зайняті, і євреям доводилося се-
литися на відкритих безводних місцях і терпіти через це значні обмеження.

Переселення євреїв в Олександрівський повіт почалося в кінці 1844 – на 
початку 1845 рр. У 1845 р. переселенці з Гродненської, Ковенської, Могилев-
ської та Вітебської губерній засновують колонії Весела, Красносілка і Межи-
річ. У 1848 р. формуються Графська, Нечаївка, Новозлатопіль, Приютне та 
Трудолюбівка, в 1850 р. – Гірка, в 1853 р. – Затишшя, Зеленопіль і Солодко-
водне, в 1855 р. – Богодарівка і Надійна, в 1858 р. – Рівнопіль і Хлібодарівка. 
До кінця 1850-х рр. в Олександрівському повіті було 17 єврейських колоній. 
Сім колоній: Графська, Затишшя, Зеленопіль, Надійна, Рівнопіль, Солодко-
водне, Хлібодарівка в 1874 р. відійшли до Маріупольського повіту [12].

1.3. Система управління і фінансування в єврейських 
землеробських колоніях

Після особистої інспекції єврейських колоній, Кисільов, зазначає Я. Па-
сик, прийшов до висновку, що головною причиною їх незадовільного стану 
є незадовільне управління колоніями. Ним були запропоновані необхідні за-
ходи. На їх основі були розроблені і 5 березня 1847 р. затверджені Миколою I 

«Додаткові правила про поселення євреїв на державні землі і про управлін-
ня колоніями». Відповідно до «Правил» міністерство передало єврейські 
колонії назад у відання Піклувального комітету. При комітеті засновується 
Єврейське відділення, а в губерніях – піклування у справах єврейських по-
селень. Єврейські колонії виділяються у спеціальні адміністративні одини-
ці – округи в Херсонській та накази в Катеринославській губернії. На чолі 
округа або наказу стояв доглядач (сільський начальник), що призначався зі 
зразкових німецьких колоністів. Доглядач колоній виконував свої обов’язки, 
проживаючи в головній колонії округу або наказу, користувався правами во-
лосного старшини і отримував платню з єврейського поселенського капіталу. 
До складу округу або наказу входили кілька сільських наказів (одна або іноді 
дві сусідні колонії). Було визнано за необхідне залучати в єврейські колонії 
різними пільгами зразкових німецьких-колоністів, в якості зразка для при-
кладу господарювання. Ставилося завдання про поселення однієї німецької 
сім’ї на 10 єврейських дворів у кожну єврейську колонію [12]. Євреї потра-
пляли під нагляд німців-колоністів.

Голова Піклувального комітету В. Іславін, що обстежив колонії в 1865 р., 
зазначав, що поселення німецьких колоністів разом з євреями принесло ко-
ристь: багато єврейських колоністів перейняли «від німців способи обробки, 
посіву полів, прибирання хліба; обзавелися землеробським знаряддям, дба-
ли про худобу, а інші навіть зайнялися городництвом» [11, с. 547].

Політика залучення євреїв до землеробства постійно підтримувалася 
і пропагувалась прогресивною єврейською громадськістю. Єврейські діячі 
Н. Ноткін, І. Левінзон та ін. звали євреїв взяти в руки косу і соху і стати се-
лянами. Вони бачили в аграрній праці, поряд з освітою, панацею від всіх 
єврейських бід. Підтримка велася не лише моральна, а й матеріальна. Так, 
в 1856 р. банкір і відомий єврейський громадський діяч барон Є. Гінцбург 
передав уряду 10000 рублів для нагородження кращих євреїв-хліборобів, 
які періодично відзначалися міністерством державного майна [11, с. 446]. 
У 1880 р. за ініціативою найбільших фінансистів та промисловців Росії Са-
муїла Полякова, Горація Гінцбурга, Абрама Зака, Леона Розенталя і Меєра 
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Фрінланда були створені фонд і Товариство ремісничої і хліборобської праці 
серед євреїв. З фонду єврейським хліборобам до 1906 р. було видано позички 
на суму понад 150 тисяч рублів [12].

Однак у середині 1860-х рр. в Новоросії більше не було необхідності 
в штучній колонізації. Крім того, невисока віддача від єврейської колоніза-
ції, яка велася виключно за рахунок надходжень з «коробкового збору», об-
тяжувала єврейські громади, позбавляла їх можливості влаштовувати в себе 
училища та ремісничі школи. Тому законом від 30 травня 1866 р. було припи-
нено переселення євреїв в землеробські колонії. Уряд також вжив заходів до 
часткового розширення прав євреїв-хліборобів, дозволивши їм переходити 
в інші стани. Ті, хто так і не зумів освоїти селянську працю, отримали мож-
ливість безперешкодно покинути колонії [12].

До 1865 р. було створено 43 колоній (27 в Херсонській і 16 в Катери-
нославській губернії) з населенням 179 тис. чоловік, що обробляли 128880 
десятин землі [11, с. 562, 566].

Висновки до першого розділу. Незважаючи на завзятість, з яким уряд 
намагався прилучити євреїв до землеробства, головна мета – створення з них 
потужного сільськогосподарського аграрного осередку – не була досягнута. 
Створені до цього часу єврейські колонії відставали в своєму розвитку не 
тільки від німецьких, болгарських і грецьких, а й від сусідніх сіл, засно-
вники яких, на відміну від євреїв, мали багатовіковий безперервний досвід 
землеробства.

Серед причин негараздів, окрім відсутності досвіду, як на наш погляд, 
можна виділити наступні: систему їх колонізації неодноразово змінювали; 
траплялось, управляти їх життям уповноважувались люди, які в землероб-
стві нічого не розуміли, або ставилися до цього абсолютно байдуже; не було 
достатніх фінансових, економічних та організаційних ресурсів; Новим Ста-
тутом про загальну військову повинність 1874 р. були скасовані рекрутські 
пільги для євреїв-хліборобів; хліборобам єврейських колоній не видали 
«власницьких записів» на оброблювану ними землю. Для досягнення пев-
ного рівня землеробства катеринославським колоніям знадобилося 50 років.  

Це приблизно такий самий строк, протягом якого домоглися успіху німецькі 
колонії. Пояснити це можна тим, що: – заснування катеринославських коло-
ній збіглося в часі з розвитком капіталістичних відносин на селі, внаслідок 
чого землеробська праця ставала прибутковішою і вигіднішою; – із покра-
щенням управління єврейськими колоніями; – з відтоком у міста тих, хто 
з різних причин не хотіли займатися сільським господарством; – з рішен-
ням уряду підселити в єврейські колонії німецьких господарів для навчання 
євреїв. Німецькі господарі виявилися добрими вчителями. Вони своїм при-
кладом показали євреям, що наполегливою працею і вмілим господарюван-
ням можна домогтися успіхів у такій важкій справі, як землеробство. Євреї, 
спостерігали за життям німецьких сусідів і переймали їх методи і прийоми 
господарювання. З часом необхідність в опіці зразкових господарів з німців 
відпала, але вони продовжували жити в єврейських колоніях.

Розділ 2. Економічне становище євреїв–колоністів та їхній побут

2.1. Розвиток продуктивних сил в єврейських землеробських 
колоніях

Хвиля антисемітизму, що захлеснула російське суспільство в епоху ца-
рювання Олександра III, і невдачі перших десятиліть єврейської колонізації 
затвердили думку про марність зусиль уряду, нездатності євреїв до земле-
робської праці, економічної неспроможності єврейських сільськогосподар-
ських колоній.

У 1889 р. до міністра державного майна М. Островського звернувся Ка-
теринославський губернатор Д. Батюшков, який наполягав на ліквідації єв-
рейських колоній і передачі їх земель місцевим селянам [12]. Міністр, ба-
жаючи розібратися в питанні, відправив на місце ревізора К. Случевського. 
Основним висновком підготовленого звіту та статті, вміщеній Случевским 
в журналі «Російський вісник», стало те, що турбота уряду по залученню 
євреїв до хліборобської праці виявилася марною через їх нездатність до 
неї [12]. У відповідь на висновки ревізора філантроп Г. Гінцбург організував 
ретельне обстеження єврейських колоній. За його дорученням Л. Біншток 
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зробив детальний перепис селянських господарств єврейських колоній. Ці 
матеріали опрацював і систематизував відомий юрист Г. Сліозберг. На під-
ставі конкретного фактичного матеріалу він довів, що за рівнем господар-
ського розвитку колонії не поступалися іншим сусіднім селянським госпо-
дарствам, а іноді розвивалися навіть динамічніше. Міністерство погодилося 
з представленими матеріалами, і питання про ліквідацію колоній зняли [20, 
с. 111–112].

Статистика наступного періоду (кінець XIX – початок XX ст.) ще в біль-
шій мірі підтверджує спроможність єврейських землеробських колоній. По 
основним соціальним і господарським показникам (площа посівів, забезпе-
ченість робочою худобою і сільськогосподарською технікою, врожайністю) 
єврейські колоністи не поступалися слов’янському селянству, займаючи про-
міжну позицію між ними і високопродуктивними господарствами німецьких 
колоністів.

В єврейських колоніях здійснювалася подвірно-спадкова форма земле-
користування. Тобто, в родині земля переходила в спадщину від батька до 
синів. При таких порядках подвірного землекористування неминучим на-
слідком було, з одного боку, дроблення наділів, з іншого, – обезземелення 
частини населення. Безземельних серед євреїв-колоністів було значно біль-
ше, ніж у інших категорій землеробів, за винятком німців, у яких відсоток 
безземельних був ще вищий, ніж у євреїв. У середньому ж на початку XX ст. 
у Катеринославській губернії по Олександрівському повіту кількість беззе-
мельних селян було 4,6%, а по Маріупольському – 1,9%, тоді як у євреїв-ко-
лоністів відсоток безземельних досягав 11,5%. З іншого боку, відсоток дворів 
з кількістю землі понад 25 десятин у євреїв був вище, ніж у середньому по 
цих повітах. У євреїв він дорівнював 20%, а в середньому по Маріупольсько-
му і Олександрівському повітах – 7,6% і 5,1% відповідно. Проте серед євреїв 
абсолютно була відсутня група хліборобів з кількістю землі понад 50 деся-
тин на двір. Це пояснюється забороною купівлі землі для євреїв. Подальше 
збільшення площі оброблюваної землі у євреїв було можливе лише шляхом 
оренди. Що стосується середньої забезпеченості землею, то в Катеринослав-

ській губернії у євреїв приходилось землі на двір 16 десятин, на працівника 
10,9 десятин і на їдця 2,5 десятини. Це відповідало середньому показнику 
в цілому по регіону [4, с. 33–35].

Важливим аргументом, що характеризує рівень розвитку продуктив-
них сил в єврейських сільськогосподарських колоніях є поширення оренди 
державної, громадської і приватної землі в середовищі єврейських колоніс-
тів. На двір єврея-хлібороба Олександрівського і Маріупольського повітів 
приходилося 7,7 десятини орендованої землі, а в середньому по цих пові-
тах – 4,2 десятини. По відношенню до своїх наділів оренда складала у єв-
реїв – 48,3%, по Олександрівському повіту – 40,6%, по Маріупольському 
повіту – 23,3%. Відсоток тих, хто орендують понад 25 десятин у євреїв до-
сягав 6,8%, тоді як по Олександрівському повіту він дорівнював 3,4%, а по 
Маріупольському – 2,9% [12].

Таким чином, з розгляду даних видно, що у євреїв, взагалі, оренда роз-
винена була краще, ніж у середньому в землеробського населення, частка 
великих орендарів, що обробляли понад 25 десятин на двір, в єврейських 
колоніях перевищувала їхню питому вагу в населенні вдвічі [4, с. 40].

При цьому необхідно наголосити, що оренда не носила спекулятивний 
характер, a була результатом земельної потреби. У 1898 р. 70,3% єврейських 
господарств Херсонської губернії, які користувалися орендою, мали не біль-
ше 10 десятин або взагалі були безземельними [3].

Майже п’ята частина єврейського селянства обробляла до 50 десятин 
ріллі [7, с. 198]. Серед найбільш продуктивних господарств були такі, які 
обробляли по кілька сотень десятин, володіли кількома машинами, широ-
ко застосовували найману працю (своїх односельців або сторонніх), мали 
досить пристойні будинки та господарські приміщення. Такі господарства 
мали фермерський характер і відрізнялися порівняно високим рівнем про-
дуктивності та товарності. Найбільш заповзятливі і працьовиті єврейські ко-
лоністи стали багатіти і зібрали капітал. Використовуючи його для покупки 
(євреям це дозволялося до обмежувальних законів 1881 р.) або оренди землі, 
вони ставали відносно великими землевласниками та орендарями. Таким 



5554

був, наприклад, батько Л. Троцького Давид Бронштейн, який пішов з колонії 
Громоклея, викупив у збіднілого поміщика землю і влаштувався на ній.

Поряд з орендою землі в колоніях були двори, котрі здавали в оренду весь 
наділ або його частину. Здавали землю вдови, одинаки, які пішли в солда-
ти, люди похилого віку, а також колоністи, які зовсім не займалися земле-
робством і перейшли до інших видів діяльності. Більшості з них, що мали 
невеликі наділи, було невигідно обзаводитися сільськогосподарським інвен-
тарем. Ще однією частою причиною здачі землі була непогашена вчасно за-
боргованість. У цьому випадку земля відбиралася за борги на деякий час. 
У 1890 р. колоністи, котрі здавали свої наділи в оренду, становили 7,3% від 
загального числа [3].

Відсоток залучення до обробки землі не євреїв в колоніях був незначний. 
У колоніях Хлібодарівка і Графська вся робота виконувалася без залучен-
ня найманої праці християн; в колонії Солодководне праця євреїв стано-
вила 16%; Надійна – 12%; Затишшя – 25%, а в колонії Рівнопіль – 18% [2, 
с. 13–16].

Подібно німцям, євреї в якості робочої худоби використовували тільки ко-
ней, тоді як традиційним тяглових худобою для українського села були воли. 
Коні були набагато швидше в роботі, ніж воли, і менш схильні до хвороб. За 
14 років, з 1851 р. по 1865 р., в єврейських колоніях кількість коней збіль-
шилася з 1496 до 3262, а кількість волів зменшилася з 1205 до 444. За той же 
період значно зросла кількість корів і гужевої худоби з 4850 до 7247, овець 
з 1393 до 5521 [11, с. 546]. Щодо наділення худобою євреї-колоністи займали 
приблизно середнє положення. Чим євреї-колоністи були наділені краще за 
інших, так це коровами, завдяки тому, що молочні продукти становили го-
ловну їх їжу. У євреїв в середньому по Маріупольському повіту припадало 
на двір 2,1 корови і по Олександрівському повіту 2,2 корови; в середньому ж 
взагалі по Маріупольському повіту на двір припадало 1,6 корови, а по Олек-
сандрівському повіту навіть 1,3 корови [4, с. 43].

Колонії відрізнялися широким застосуванням прогресивної землероб-
ської техніки (букери, жатки, молотарки, сортувальні машини). Ручне зби-

рання у євреїв повністю зникло. Лише своїм вчителям-німцям євреї-земле-
роби поступалися в кінці XIX – на початку XX ст. по посівах озимої пшениці 
та кукурудзи, по використанню передових для того часу методів і техніки [2, 
с. 13–16]. Так в середньому на одну Катеринославську колонію доводилося 
дев’ять машин (159 на 17 колоній), то в сусідньому великому селі Майор-
ському їх було всього три [16, с. 209].

Майже всю посівну площу, за незначними винятками, займали ярова 
пшениця і ячмінь. Ярова пшениця за даними 1886 р. приносила в середньо-
му тільки 23 пуди з десятини, а за даними 1901 р. вже 37,1 пуда, тобто збіль-
шення склало 65%. Урожайність ячменю також збільшилася, хоча і в меншій 
мірі. Раніше він давав з десятини 44 пуди, за відомостями 1901 р. вже 51,6 
пуда, процентне збільшення склало 17,3%. Значне зростання врожайності 
слід віднести не чому іншому, як кращій організації єврейських господарств, 
зокрема використанню удосконаленої землеробської техніки та способів об-
робки землі. Середня врожайність по Маріупольському повіту ярової пше-
ниці склала 39.2 пуди на десятину, а врожайність ячменю – 50 [4, с. 41–42]. 
Я. Пасик зазначає, що врожайність єврейських полів була вище врожайності 
колишніх державних і поміщицьких селян, крім того вона була вище врожай-
ності колишніх азовських козаків по ячменю, але поступалася врожайності 
німців і греків [12].

Статево-віковий поділ праці сім’ї єврея-хлібороба теж мав деякі відмін-
ності від інших селянських родин. Дружина єврея-хлібороба рідко виходила 
в поле. Вона багато працювала при худобі, на городі, будинку, але основну 
увагу вона приділяла дітям. Селянські хлопчики цілий день пасли худобу та 
птицю. Сини ж єврея-хлібороба вступали в трудову діяльність значно пізні-
ше. До 13 років вони сиділи в хедері, і їхній батько не дозволяв собі відірвати 
їх від навчання. У зв’язку з вказаним на плечі єврея-хлібороба лягало велике 
навантаження, ніж на християнського сусіда. Вже тому продуктивність робо-
ти єврея-хлібороба повинна була бути вище. У цілому фізичне навантаження 
на всіх членів сім’ї євреїв-колоністів було високим і не відрізнялося від ін-
ших селянських родин [9; 21].
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Фізична праця на землі протягом багатьох десятиліть змінила зовнішній 
вигляд євреїв-колоністів. Останній передреволюційний дослідник М. Зем-
цов писав про мешканців єврейських землеробських колоній: «Звичайні 
риси міських ремісників – блідість, худорба і фізична недорозвиненість – все 
ще помітні в колоніях, але в ряді з цим попадається інший тип – сільських 
здорованів-хліборобів, з тим особливим відбитком фізичної сили і незграб-
ності, який так властивий хліборобам… З кожним роком колонії міцніють. 
Доживають свій вік люди колишніх неземлеробських звичок, і на зміну їм 
вже давно з’явився і все більш ускладнюється інший тип людей, які виросли 
серед селянської праці, зі звичними думами і прагненнями істих хліборо-
бів» [4, с. 29].

Незважаючи на відхід з колоній не пристосувавшихся до землеробства 
елементів, незважаючи на примусові виключення з землеробського звання, 
населення колоній поступово зростало природним шляхом. За період 1886–
1901 рр. населення єврейських колоній Маріупольського повіту зросло на 
44%, що дало майже 3% річного приросту [4, с. 49].

У колоніях мешкала велика кількість ремісників. У 1837 р. їх було 502 
(майже чверть дорослого чоловічого населення): кравців – основне єврей-
ське ремесло – 174, на другому місці йшли муляри – 91, потім шевці – 51, 
склярі – 41, мідники – 23, винокури – 16, теслі – 12, пічники – 12, фарбарі – 8, 
бондарі – 8, мірошники – 7, ткачі – 6, серебрянники – 6, пергаменщики – 5 
і т.д. [1, с. 142].

Між тим, економічне становище колоністів стало потроху покращувати-
ся, що утримувало євреїв у колоніях. Реміснича діяльність переважно взимку 
стала використовуватися в основному в якості підробітку до землеробства.

Важливим та поширеним серед євреїв-колоністів джерелом додатково-
го заробітку після закінчення польових робіт було візництво – перевезення 
товарів на конях. Поодинці візництвом займалися рідко. Зазвичай селяни 
на своїх конях і возах або на санях збиралися в артіль. Як правило, возили 
в портові міста зерно. Порожняком практично ніхто не ходив. Всюдисущі 
посередники знаходили вантаж для кожної артілі або окремого транспорту. 

Транспорт, не зволікаючи, знову завантажувався і йшов у села, везучи на собі 
необхідні селу товари. Зерно також возили на найближчі гуральні, а звідти 
розвозили спиртне.

До кінця XIX ст. під впливом малоземелля колонії знову стали давати 
значний контингент промислових, ремісничих робітників. У 1898–1899 рр. 
в Херсонських колоніях лише землеробством займалися 49% всіх сімей, 
35,5% сімей займалися землеробством і промислами, а 13,5% тільки промис-
лами. Значна частина ремісників відправлялася на заробітки, але повертала-
ся додому в сезон основних польових робіт [20, с. 118].

Розвиток капіталістичних відносин зумовив виникнення промислових 
підприємств в єврейських колоніях. У першу чергу створювалися дрібні 
підприємства з переробки сільськогосподарської сировини: борошномельні, 
маслоробні, сироварні, виноробні, шкіряні, миловарні та інші. Зі зростанням 
добробуту селянства в колоніях розвивалося цеглянне, черепичне, швейне та 
взуттєве виробництва.

Розвиток сільського господарства та промисловості викликало пожвав-
лення торгівлі. На початку, у вільний від польових робіт час, колоністи за-
ймалися розвізно-розносною торгівлею в найближчі міста і села. За «По-
ложенням» від 1844 р. євреям дозволялася торгівля без свідоцтв на землях 
своєї колонії. Колоністи при своїх дворах заводили мануфактурні, бакалійні 
та галантерейні крамниці. Деякі з них з часом переростали у магазини. Пі-
зніше владою було дозволено влаштовувати в колоніях базари та ярмарки. 
Колоністам дозволялося також возити свої товари в своє повітове місто і на 
ярмарки в місцях, розташованих за 30 верст від колонії. У 1861 р. замож-
ним колоністам було дозволено записуватися в купецькі гільдії і, сплачуючи 
гільдейскі повинності, зберігаючи свій становий статус хлібороба. Ті, хто 
записалися в гільдії користувалися різними привілеями і мали широкі пра-
ва на виробництво, торгівлю та промисли [12]. По неділях влаштовувалися 
базари, навесні і восени – ярмарки. Розвиток торгівлі значно активізував-
ся після спорудження у колонії наприкінці XIX століття пристані. У 1913 р.  
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через неї пройшло понад 175 тис. пудів вантажів (у т. ч. 136100 пудів хлі-
ба) [12, с. 216].

Наприкінці XIX ст. в Росії стали створюватися ремісничі і сільськогоспо-
дарські артілі. Єврейські колоністи активно підтримали цю ідею. Перша 
в Росії сільськогосподарська артіль була заснована в 1899 р. в колонії Ін-
гулець [20, с. 120]. Незабаром споживчі, кредитні, постачальницько-збутові, 
збутово-переробні товариства стали створюватися у всіх колоніях. Розвиток 
кооперативного руху дозволяв з більшою вигодою виробити і реалізувати 
сільськогосподарську продукцію, а також придбати техніку та інші товари.

2.2. Місцеве самоврядування
У колоніях діяли елементи місцевого самоврядування. Вибори адміні-

страції колонії, вирішення важливих економічних і господарських проблем 
відбувалися на сходах колонії, де кожен господар двору мав один голос. До 
складу адміністрації (сільського наказу) за зразком німецьких колоній вхо-
дили шульц (місцевий старшина, староста) і два бейзіцера (помічники-засі-
дателі), обрані на два роки. На посаду шульца вибиралися найбільш замож-
ні і найбільш енергійні колоністи. Так, в колонії Ефінгар першим шульцем 
був вищезгаданий організатор переселення Фінкельштейн, самий заможний 
колоніст Єфінгара. Шульц приступав до виконання своїх обов’язків тільки 
після затвердження його на посаді вищестоящою адміністрацією. Остання, 
згідно з інструкцією, повинна була затвердити на цій посаді доброго госпо-
даря, який міг бути прикладом іншим колоністам. В обов’язки шульца входи-
ло збирати на сходи колоністів, виконувати їх рішення і розпорядження ви-
щестоящої адміністрації, наглядати за порядком у колонії, збирати податки, 
контролювати виконання повинностей і т.п. [12].

Для колоністів було небайдужим, хто займав посаду шульца. У нього було 
достатньо способів і можливостей впливати на життя простого колоніста. 
Шульц міг клопотати у доглядача про відлучку або, навпаки, не давати згоди 
на видачу паспорта на тимчасову відсутність з колонії. Шульц міг вимагати 
у доглядача піддати колоніста покаранню громадськими роботами або три-
манням під вартою у сільському наказі. Шульц на вимогу доглядача давав 

різні довідки, в тому числі міг впливати на матеріальне становище колоніс-
тів. У руках шульца були, нарешті, суспільні гроші, які часто витрачалися не 
за прямим призначенням [12].

Боротьба за впливову посаду шульца була гострою. Проте у доглядача за-
звичай було достатньо способів проводити на цю посаду своїх ставлеників. 
Небажаний кандидат міг бути відхилений, як невідповідний посади, «пога-
ний господар» і т. д. Доглядач міг регулювати і склад виборців. Найбільш 
активні супротивники бажаного кандидата з різних причин могли позбавля-
тися доглядачем права голосу.

При виборах шульца стикалися протилежні інтереси різних груп насе-
лення колонії (заможні і незаможні, осілі і «відлучені»). Часом ці сутички 
призводили до протистояння в колоніях.З цього приводу мав місце великий 
бунт в колонії Інгулець в 1826 р. Інгулецькі поселенці вирішили змістити 
чинного шульца Клемперта, який чинив перешкоди щодо видачи дозволів 
на тимчасову відсутність. Колоністи без узгодження з вищим начальством 
зібрали схід колонії і обрали новим шульцем свого однодумця. Після цього 
вони перестали підкорятися Клемперту і погрожували йому фізичною роз-
правою. Доглядач Верчінскій поспішив в Інгулець придушити бунт і вряту-
вати Лемперта від розправи [12].

Посадовими особами, крім шульців і бейзіцерів, вважалися старші, опі-
куни та писарі. З цієї категорії платню отримували тільки Шульц і наймані 
писарі [1, с. 60, 116–118, 175].

Треба зазначити, що євреї-землероби, незважаючи на тривалість свого 
проживання в місцях поселення, в повній мірі зберегли свою самобутність. 
По мірі зростання благоустрою колоній, крім пожертвувань, з дозволу вла-
ди використовувалися кошти мирського капіталу. За законом у колоніях на 
30 будинків приходився єврейський молитовний будинок, а на 80 будинків – 
ще й синагога [11, с. 572]. Молитовні будинки і синагоги, які діяли в кож-
ній колонії, стали центрами єврейського релігійного та громадського життя 
колоній. Вони були не тільки домами молитви, місцем навчання хлопчиків, 
вивчення Тори і Талмуда, а й місцем зібрання мешканців колоній.
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В колоніях мала місце благодійність. При синагогах були створені різ-
ні благодійні товариства (хеврос) для допомоги нужденним. Основою їх ді-
яльності були «каси добродійності» [12]. Керували збором коштів у цю касу 
старости, що призначалися з найбільш шанованих і чесних жителів колоній. 
Гроші в касу надходили від коробкового збору і від постійного збору пожер-
твувань з усіх дворів колоністів. Для цієї мети в кожній синагогі були вста-
новлені декілька коробок або кухлів, в які колоністи клали свої пожертву-
вання. Крім цього, представники каси зазвичай щочетверга ходили по хатах 
і збирали гроші. У колоніях були створені каси взаємодопомоги, які видавали 
безвідсоткові позички нужденним, благодійні товариства по оплаті медичної 
допомоги, відвідування хворих, догляд за ними і надання підтримки, а також 
похоронне братство, що дбало про місцеві цвинтарі і здійснювало всі похо-
ронні обряди тощо. На чолі благодійних товариств стояли найбільш багаті 
жителі колоній, які жертвували великі суми. Їхній голос в громадських спра-
вах був вирішальним. У будь-якій єврейській колонії перед Першою світо-
вою війною можна було знайти безліч таких благодійних товариств, які були 
формою взаємодопомоги і солідарності населення [12].

Перед Першою світовою війною в колоніях проживало 42 тисяч осіб [12].

2.3. Побут і звичаї євреїв–колоністів
Колонії євреїв зазвичай були розплановані в одну пряму лінію. По сере-

дині колонії проходила широка пряма вулиця, що служила і проїзною доро-
гою. По боках розташовувалися житлові споруди, з входами, що виходять на 
вулицю.

Основна маса перших поселенців жила в, так званих, подвійних «казен-
них будинках», розділених на дві ізольовані частини (для двох сімей). Низь-
кі стіни, звичайно не перевищували 2.13 м, були глинобитні, мазанкові або 
з земляної цегли, ззовні і всередині обмазувалися глиною і білились. Підло-
га була земляна, з гладко намазаною і твердо утрамбованою глиною. Вікна 
і двері – низькі і вузькі, дах вкритий соломою або очеретом. Житлова кімната 
була досить просторою, хоч і низька, з піччю в кутку і дерев’яними лавками 

навколо стін; єдиними меблями був стіл. Сіні служили і коморою і житловою 
кімнатою, з них, одні двері вели назовню, інші в стайню [12].

Дійсний статський радник А. Гамм, що обстежив колонії в 1859 р., писав, 
що будинки в колоніях побудовані були неміцно, з «поганого матеріалу, і пе-
ребували у вельми поганому стані». Колонії, засновані в останні п’ять-шість 
років представляли «жалюгідний вигляд оголення і порожнечі». У них, перед 
будинками, не було «майже жодного зеленого куща, стояли на рівномірному 
один від одного відстанях, самотньо, без всяких огорож, без загонів, без гос-
подарських будівель або будь-яких прибудов» [12].

З часом, успіхи євреїв у господарській діяльності змінили зовнішній ви-
гляд єврейських колоній. На місці низьких уритих на половину в землю ста-
рих землянок будувалися нові будинки міського типу з каменю і випаленої 
цегли. У будинках почали планувати невеликі приміщення для спалень і кух-
ні, збільшилися розміри дверей і вікон. Дахи покривалися залізом або чере-
пицею, стелили дерев’яні підлоги. У таких будинках з’являлася і відповідна 
міська мебля – шафи, дивани тощо.

Будинки заможних колоністів досягали значних розмірів. З 55 житлових 
будівель колонії Графська 7 будинків (12,7%) були «відповідними для потреб 
військового відомства», тобто придатними до розквартирурування військ.  
З них два мали площу більше 90 м2, а ще два – понад 145 м2 [12].

Однак, незважаючи на успіхи, в єврейських колоніях залишалися сім’ї, 
які не мали власних будинків. Так, в Катеринославській губернії кількість 
таких сімей на початку XX ст. складала 7,7%.

Звичайний двір колоніста мав площу в одну десятину; з неї власне на двір 
і на тік відходило приблизно від 1/4 до 1/3 десятини [10]. Зерносховищами 
служили сіни, горище та спеціальні комори. У міцних господарствах у дво-
рах будувались сараї, конюшні та погреби. У бідних господарствах таких 
споруд не було зовсім.

З громадських будівель в кожній колонії були: синагога або молитов-
ний будинок, досить велика і солідна будівля з паленої цегли, крита залізом 
або черепицею; потім школа, будівництво такого ж характеру, і громадська  
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лазня. У колоніях, що були центрами колоніальних округів і наказів, будува-
лися громадські будівлі для розміщення адміністрації. Кожна колонія або дві 
сусідні мали громадський хлібозапасний магазин для зберігання резервного 
запасу зерна на випадок неврожаїв та інших лих. Для наповнення хлібоза-
пасних магазинів служили так звані громадські оранки. Під них виділялися 
і спільно оброблялися кращі ділянки землі колонії. Допомога на засів обро-
блюваної землі і на продовольство проводилася виключно у вигляді позик, 
що підлягали поверненню [12].

На деякій відстані від колонії знаходився цвинтар. Сусідні колонії часто 
мали спільне кладовище. Надгробні пам’ятники відрізнялися суворою про-
стотою. Зазвичай це був прямокутний або закруглений камінь з написом на 
івриті.

При деяких колоніях були штучно насадженні дерева (парк, сад). При-
кладом може служити сад, який знаходився на території колонії Нагартав. 
Його площа становила 10 га [12]. Зростання і поліпшення якості будівництва 
свідчили, що євреї відчували потребу в міцній осілості.

Перші колоністи, що переселялися з містечок, прибували у колонії в тра-
диційному єврейському одязі. Землеробська праця і постійне спілкування 
з селянами навколишніх сіл поступово змінили одяг євреїв-колоністів. Ро-
бота в полі, на току, догляд за худобою вимагали одяг придатний для цих 
робіт. Тому колоністи в будні виглядали так, або майже так, як і навколишні 
селяни [12].

Наприкінці XIX – початку XX ст. одяг євреїв-колоністів вже перебував 
під впливом загальної моди, що виразилося спочатку у використанні фа-
бричних тканин, оздоблення, головних уборів, взуття, а потім вже в зміні 
самих форм одягу. Буденний одяг здебільшого був власного виготовлення. 
Ознакою зростання добробуту стала поява в будинках колоністів швейних 
машинок. У свята і по суботах євреї-колоністи одягалися майже по міському 
і були схожі на євреїв-міщан того часу.

Незважаючи на великі зміни, що відбулися в одязі, обов’язковим для чо-
ловіків (старше 13 років) і заміжніх жінок залишалося постійне носіння го-
ловного убору. Одружені чоловіки відпускали бороду.

По відношенню до жінок в колоніях дотримувалися закону єврейського 
містечка: «…дружину одягати вище своїх можливостей». Піклувальник єв-
рейських колоній Демидов зазначав: «…євреї один пеpед іншим стараються, 
щоб їхні жінки були якомога краще одягнені, а ті їх розпещені жінки по-
всякденне плаття мають набагато краще, ніж порядні господині російського 
хлібороба святкове, та й самі євреї-землероби одягаються проти російських 
краще…» [5].

Їжа колоністів головним чином складалася з молочних продуктів, в свя-
та ж і по суботах навіть бідний єврей намагався роздобути шматок м’яса [4, 
с. 29].

Висновки до другого розділу. Наприкінці XIX – початку XX ст. по ос-
новним соціальним і господарським показникам (площа посівів, забезпе-
ченість робочою худобою і сільськогосподарською технікою, врожайністю) 
єврейські колоністи не поступалися слов’янському селянству, займаючи про-
міжну позицію між ними і високопродуктивними господарствами німецьких 
колоністів.

Серед найбільш продуктивних господарств були такі, які обробляли по 
кілька сотень десятин, володіли кількома машинами, широко застосовували 
найману працю (своїх односельців або сторонніх). Такі господарства мали 
фермерський характер і відрізнялися порівняно високим рівнем продуктив-
ності та товарності.

Частка великих орендарів, що обробляли понад 25 десятин на двір, в єв-
рейських колоніях перевищувала їхню питому вагу серед аграрного населен-
ня вдвічі.

Статево-віковий поділ праці сім’ї єврея-хлібороба теж мав деякі відмін-
ності від інших селянських родин. Дружина єврея-хлібороба рідко виходила 
в поле. Вона багато працювала при худобі, на городі, будинку, але основну 
увагу вона приділяла дітям. Сини ж єврея-хлібороба вступали в трудову  
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діяльність після 13 років. До 13 років вони сиділи в хедері, і їхній батько не 
дозволяв собі відірвати їх від навчання. У зв’язку з цим на плечі єврея-хлібо-
роба лягало велике навантаження, ніж на християнського сусіда. Вже тому 
продуктивність роботи єврея-хлібороба повинна була бути вище. У цілому 
фізичне навантаження на всіх членів сім’ї євреїв-колоністів було високим 
і не відрізнялося від інших селянських родин.

Успіхи євреїв у господарській діяльності змінили зовнішній вигляд єв-
рейських колоній. На місці низьких уритих на половину в землю старих зем-
лянок будувалися нові будинки міського типу з каменю і випаленої цегли. 
Однак, незважаючи на успіхи, в єврейських колоніях залишалися сім’ї, які не 
мали власних будинків. В цілому, зростання і поліпшення якості будівництва 
свідчили, що євреї відчували потребу в міцній осілості.

Висновки
Вивчення iсторiї розвитку єврейських землеробських колоній на Півдні 

України у складі Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ ст. показало, що 
незважаючи на завзятість, з яким уряд намагався прилучити євреїв до зем-
леробства, головною метою якого було прагнення створити з них потужний 
сільськогосподарський аграрний осередок – не було досягнуто.

Створені єврейські колонії відставали в своєму розвитку не тільки від 
німецьких, болгарських і грецьких, а й від сусідніх сіл, засновники яких, на 
відміну від євреїв, мали багатовіковий безперервний досвід землеробства.

Особливістю перших єврейських землеробських колоній було те, що 
окрім відсутності досвіду, систему їх колонізації неодноразово змінювали. 
Траплялось, управляти їх життям уповноважувались люди, які в землероб-
стві нічого не розуміли, або ставилися до цього абсолютно байдуже. Не було 
достатніх фінансових, економічних та організаційних ресурсів.

Мав місце відток у міста тих, хто з різних причин не хотіли займатися 
сільським господарством. Для досягнення певного рівня землеробства тим 
же Катеринославським колоніям знадобилося 50 років. Це приблизно такий 
самий строк, протягом якого домоглися успіху попередні німецькі колонії.

Пояснити це можна тим, що: – заснування катеринославських колоній 
збіглося в часі з розвитком капіталістичних відносин на селі, внаслідок чого 
землеробська праця ставала прибутковішою і вигіднішою; – із покращенням 
управління єврейськими колоніями; – з рішенням уряду підселити в єврей-
ські колонії німецьких господарів для навчання євреїв.

З часом необхідність в опіці зразкових господарів з німців відпала, але 
вони продовжували жити в єврейських колоніях.

Наприкінці XIX – початку XX ст. по основним соціальним і господар-
ським показникам (площа посівів, забезпеченість робочою худобою і сіль-
ськогосподарською технікою, врожайністю) єврейські колоністи не посту-
палися слов’янському селянству, займаючи проміжну позицію між ними 
і високопродуктивними господарствами німецьких колоністів.

Серед найбільш продуктивних господарств були такі, які обробляли по 
кілька сотень десятин, володіли кількома машинами, широко застосовували 
найману працю (своїх односельців або сторонніх). Такі господарства мали 
фермерський характер і відрізнялися порівняно високим рівнем продуктив-
ності та товарності.

Частка великих орендарів, що обробляли понад 25 десятин на двір, в єв-
рейських колоніях перевищувала їхню питому вагу серед аграрного населен-
ня вдвічі.

Статево-віковий поділ праці сім’ї єврея-хлібороба теж мав деякі відмін-
ності від інших селянських родин. Дружина єврея-хлібороба рідко виходила 
в поле. Вона основну увагу приділяла дітям, працюючи дома. У зв’язку з цим 
на плечі єврея-хлібороба лягало велике навантаження, ніж на християнського 
сусіда. Вже тому продуктивність роботи єврея-хлібороба повинна була бути 
вище. У цілому фізичне навантаження на всіх членів сім’ї євреїв-колоністів 
було високим і не відрізнялося від інших селянських родин.

Важливим та поширеним серед євреїв-колоністів джерелом додаткового 
заробітку після закінчення польових робіт було створення артілей для пе-
ревезення в портові міста та необхідні селу товари. Реміснича діяльність  
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переважно взимку стала використовуватися в основному в якості підробітку 
до землеробства.

Споживчі, кредитні, постачальницько-збутові, збутово-переробні това-
риства стали створюватися у всіх колоніях. Розвиток кооперативного руху 
дозволяв з більшою вигодою виробити і реалізувати сільськогосподарську 
продукцію, а також придбати техніку та інші товари.

У колоніях діяли елементи місцевого самоврядування. Вибори адміні-
страції колонії, вирішення важливих економічних і господарських проблем 
відбувалися на сходах колонії, де кожен господар двору мав один голос.

У будь-якій єврейській колонії перед Першою світовою війною можна 
було знайти безліч благодійних товариств, які були формою взаємодопомоги 
і солідарності населення.

Успіхи євреїв у господарській діяльності змінили зовнішній вигляд єв-
рейських колоній. На місці низьких уритих на половину в землю старих зем-
лянок будувалися нові будинки міського типу з каменю і випаленої цегли. 
Однак, незважаючи на успіхи, в єврейських колоніях залишалися сім’ї, які не 
мали власних будинків, але загалом, зростання і поліпшення якості будівниц-
тва свідчили, що євреї відчували потребу в міцній осілості.

Попри проблеми і недоліки в програмі царського уряду по залученню єв-
реїв до роботи в сільскому господарсті, в цілому, як нам уявляється, можна 
стверджувати, що перехід євреїв в «непопулярну» галузь виробництва хоча 
і спричинив відступ від певних ортодоксальних підвалин релігійних переко-
нань, який був визначальним в виборі професій не пов’язаних з землероб-
ством, все ж таки, участь їх в розвитку сільського господарства на Півдні 
України в ХІХ – на поч. ХХ ст. дало позитивні результати.

Список використаних джерел та літератури
1. Боровой С. Я. Еврейская земледельческая колонизация в старой Рос-

сии / С. Я. Боровой. – М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1928.– 200 с.

2. Гончаров В. В. Еврейская сельскохозяйственная колонизация Мариу-

польского уезда Екатеринославской губернии во 2-ой половине XIX века /  

В. В. Гончаров // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні 

науки. – Донецк, 1998.– № 2.– 400 с.

3. Еврейские земледельческие колонии // Энциклопедия Брокгауза Ф. А. 

и Ефрона И. А. (1890–1916 гг.).– [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.brocgaus.ru/text/038/555.htm

4. Земцов М. Е. Еврейские крестьяне. Краткий очерк экономическо-

го положения евреев-земледельцев Екатеринославской губернии / 

М. Е. Земцов. – СПб., 1908.– 113 с.

5. Зябко М. Н. Народное просвещение, быт и нравы в еврейских земле-

дельческих колониях Юга Украины / М. Н. Зябко, И. М. Шайкин // Ев-

рейская история и культура в Украине: Материалы конференции (Киев, 

8–9 декабря 1994 г.).– [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://

nagartav.narod.ru/istoria.htm

6. Кандель Ф. Очерк времен и событий. Очерк пятый / Ф. Кандель.– [Елек-

тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.chassidus.ru/library/

history/kandel/2_5.htm

7. Карагодин А. Еврейские колонии Александровского уезда Екатеринос-

лавской губернии во второй половине XIX в. / А. Карагодин // Еврейское 

население Юга Украины. Ежегодник. Исследования, воспоминания, до-

кументы. – Харьков – Запорожье: «Еврейский мир», 1998.– 198 с.

8. Лернер О. М. Евреи в Новороссиийском крае. Исторические очерки / 

О. М. Лернер. – Одесса, 1901.– 239 с.

9. Локшин А. Из истории традиционного еврейского образования в Рос-

сийской империи: начальная школа – хедер / А. Локшин // Материалы ХІХ 

Международной конференции по иудаике. – Т. ІІІ. – М.: Академическая 

серия.– 2012. – Вып. 42. – С. 68–82.

10. Мельникова Н. Динаміка населення єврейських землеробських колоній 

Півдня України (ХІХ–поч. ХХ ст.) / Н. Мельникова // Наукові праці історич-

ного факультету ЗДУ. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 14. – С. 229.

11. Никитин В. Н. Евреи земледельцы. Историческое, законодательное, ад-

министративное и бытовое положение колоний со времени их возник-

новения до наших дней. 1807–1887 г. / В. Н. Никитин. – Петербург: фил. 

Газеты «Новости», 1887.– 728 с.



6968

12. Пасик Я. История еврейских земледельческих колоний Юга Украины 

и Крыма / Я. Пасик.– [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: //

www.evkol.nm.ru

13. Памятная книжка Херсонской губернии на 1911 год. Первая часть. – 

Херсон, 1911.– 279 с.

14. Поздышев В. И. Львово, История городов и сел Украинской ССР, Хер-

сонская обл. / В. И. Поздышев, В. В. Португальский – К., 1983.– 250 с.

15. Попечительный Комитет об иностранных поселенцах Южного края 

России 1799–1876. Аннотированная опись дел 1836–1839 гг. Государ-

ственный архив Одесской области. Институт Германских и Восточноев-

ропейских исследований, Гёттинген (Германия). – Одесса, Астропринт, 

2002. – Т. 5.– 360 с.– [Електронный ресурс] – Режим доступа: http://www.

archives.gov.ua/Publicat/Documents/Popech_committee-2002.php

16. Случевский К. К. Еврейские колонии / К. К. Случевский // Русский вест-

ник.– 1890. – Т. 207.– № 4.– 215 с.

17. Сучкова Е. Содействие Агро-Джойнта земледельческой колонизации 

евреев в Украине / Е. Сучкова // Материалы ХХІ Международной еже-

годной конференции по иудаике. – М.: Академическая серия.– 2014. – 

Вып. 50. – С. 50–62.

18. Фельдман Д. З. Страницы истории евреев России XVIII–XIX веков. Опыт 

архивного исследования / Д. З. Фельдман. – М.: Древлехранилище, 

2005.– 422 с.

19. Шайкин И. М. Маленькая столица или еврейская земледельческая коло-

ния Нагартав / И. М. Шайкин // IV Миколаївська обласна краєзнавча кон-

ференція «Історія. Етнографія Культура. Нові дослідження». – Миколаїв, 

2002. – С.234–235.

20. Шитюк М. М. Єврейське населення Херсонської губернії в XIX – на почат-

ку XX століть / М. М. Шитюк, В. В. Щукин. – Миколаїв: Видавництво Iрини 

Гудим, 2008.– 220 с.

21. Щукин В. Школы в еврейских земледельческих колоніях Херсонской гу-

бернии в ХІХ – начале ХХ вв. / В. Щукин // Материалы ХХ Международ-

ной ежегодной конференции по иудаике – М.: Академическая серия. 

2013. – Т. ІІ. – С. 62–74.

22. Ястребов В. Опыт топографического обозрения древностей Херсонской 

губернии / В. Ястребов // Записки Императорского Общества Истории 

и Древностей.– 1894. – Т. XVIII. – С. 91, 155.

Додаток А

Колонії євреїв-хліборобів, що виникли внаслідок 4-х 
переселенських рухів на Півдні України з 1807 по 1865 

роки [За Я. Пасиком]
В Херсонській губернії

1-е
переселення
1807–1820

За кошти
2-е
переселення
1822–1835

За кошти
3-е
переселення
1835-поч. 1840

За кошти

1. Бобровий Кут власні 1. Писарівка Власні
1. Новий
Берислав

державні

2. Ефінгар державні 2. Мар’янівка Власні 2. Львове державні

3. Ізраїлівка власні 3. Мартиновічева Власні 3. Романівка державні

4. Інгулець державні 4. Верина Власні 4. Новополтавка державні

5. Кам’янка державні 5. Моргунівка Власні
5. Мала
Сейдеменуха

державні

6. Нагартав державні 6. Балашевка Власні 6. Сагайдак власні

7. Сейдеменуха державні

8. Добра – почала заселя-

тися через 50 років
державні

639 сімей
4041 особа

6745 осіб
1661 сім’я
12 779 осіб

В Херсонській губернії В Катеринославській губернії

4-е
переселення
сер. 1840

4-е
переселення
1844–1853

За кошти

Новожитомир, Новоподільське, Новоковно, Ново-
вітебське, Громоклея, Вільна

Весела, Красносілка, Межиріч, Графська, 
Нечаївка, Новозлатопіль, Приютне, Тру-
долюбівка, Гірка, Затишшя, Зеленопіль, 
Солодководне, Богодарівка, Надійна, 
Рівно піль, Хлібодарівка

За власні 
кошти, а та-
кож за кошти 
утворених 
ощадних та 
допоміжних 
кас
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Кравцова Поліна

ПОЛЬСЬКА ГРОМАДА ТА РОЗВИТОК СЕЛИЩА 
КАМ’ЯНСЬКОГО (СУЧАСНИЙ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК) 

у 1887‒1917 рр.

Вступ
Історія України – це історія не лише українського автохтонного населен-

ня, але й представників інших національностей, які з давніх часів прожи-
вають на українських землях. При всьому розмаїтті національного складу 
представники кожного етносу становлять невід’ємну частину народу Украї-
ни. Тому вивчення реального стану, як корінних народів, так і національних 
меншин, дослідження їх минулого і сучасного, ролі в усіх сферах життя су-
спільства, сприятимуть розробці дійової ефективної державної політики, без 
якої неможливо забезпечити прогресивний розвиток, утверджувати правову 
і цивілізовану державу.

Від рівня вирішення проблем гармонізації міжнаціональних відносин, 
всебічного врахування потреб і культурно-духовних запитів усіх національ-
них меншин залежить рівень демократизму в суспільстві, а також міжна-
родний престиж і авторитет держави, процес інтеграції України у світове 
співтовариство.

Тому для кращого розуміння сучасних національних процесів, подаль-
шого їх прогресивного розвитку необхідна об’єктивна й науково достовірна 
інформація про взаємини національних меншин у минулому, рівень їх соці-
ально-економічного і культурного розвитку. Це дозволить краще визначити 
роль і місце українців у сім’ї європейських народів.

Тісні зв’язки протягом багатьох століть, спільна історія з корінним насе-
ленням, викликають посилений інтерес до минулого польської меншини. Ра-
зом з тим недостатня увага науковців приділяється проблемі України, зокре-
ма Катеринославської губернії у другій половині XIXст. – на початок XX ст.

Чимало сторінок з історії цієї проблеми в роки тоталітаризму було спо-
творено, фальсифіковано або просто замовчувалось. Внесок поляків у розви-
ток нашого краю вилучався з історичного контексту.

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що незважаючи на кількість 
публікацій з життєдіяльності польського етносу нашого краю у досліджува-
ний період, у них не висвітлено всього комплексу необхідних даних про його 
вплив на соціально-економічний та культурний розвиток нашого краю.

Практичний аспект актуальності нашої теми полягає у використанні дос-
віду минулого в умовах розбудови нашої сучасної держави, зокрема її еконо-
міки, через створення системи ринкових відносин, що має під собою глибоке 
історичне коріння. Саме тому корисним є вивчення позитивного досвіду під-
приємницької діяльності поляків на території нашого краю.

Наукова новизна дослідження полягає у виявленні впливу поляків на 
промисловий, культурний і релігійний розвиток селища Кам’янського в пе-
ріод з 1887 до1917 рр.

Вивчаючи досвід минулого, історична наука допомагає пізнавати зако-
номірності суспільного розвитку. Необхідно зрозуміти, як відоме явище 
виникло в історичному процесі, які головні етапи воно пройшло у своєму 
розвитку.

Історія польської національної меншини в Україні, особливо в дореволю-
ційний період, все ще залишається малодослідженою. Маловивчені сторінки 
нашого міста привертають до себе увагу фахівців для розкриття наукових 
пошуків та історичного пізнання заснування польської общини у с. Кам’ян-
ському (нині Дніпродзержинськ). Це питання розглядалося в працях О. Сло-
невського «Ігнатій Ясюкович. Ім’я в історії» [18], Н. Буланової «Земні силуе-
ти віри» [4], І. Люсевича «Польска національна меншина в Наддніпрянській 
Україні (1864–1917)» [9], Ю. Скалозуба «Історія Єкатеринославської єпар-
хії» [15], та інших науковців, але предметом самостійного дослідження не 
стало.

Важливість даної наукової роботи беззаперечна. Безумовно, майбутнє су-
веренної України великою мірою залежатиме від того, як у неї складуться 
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відносини з усіма її сусідами на заході й сході, на півночі й на півдні. А це, 
в свою чергу, значною мірою залежатиме від того, як складуться стосунки 
і всередині держави між українським етносом та національними меншина-
ми. Цьому, безперечно, сприятиме об’єктивне висвітлення історії їх взаємо-
відносин і в далекому, і в недалекому минулому. І тут є над чим працювати 
історикам. Бо ж коли говорити конкретно про поляків, то відомо, що в цій 
справі протягом тривалого часу в радянській історіографії це подавалося 
приблизно так: усе, що виходило від Москви, йшло на благо України, а все, 
що від Варшави – на шкоду їй. Хоча насправді все було і не завжди так, і не 
зовсім так.

Коли ми писали наукову роботу, шукаючи історичну правду про історію 
заснування польської общини в селищі Кам’янському (нині Дніпродзер-
жинськ), познайомилися з багатьма дослідниками-краєзнавцями нашого 
міста: Олександром Слоневським – журналістом, старостою римо-католиць-
кого костьолу Святого Миколая, Ніною Циганок – відомим краєзнавцем на-
шого міста, Лілією Козловською – головою спілки поляків м. Дніпродзер-
жинська. Ці непересічні люди нашого міста зробили внесок у збереження 
історії та культури польської общини.

Об’єкт дослідження: історія польської громади у селищі Кам’янському.
Предмет дослідження: вплив польської громади на розвиток 

с. Кам’янського.
Мета науково-дослідницької роботи: висвітлити вплив поль-

ської громади на культурний, промисловий розвиток та релігійне життя 
у с. Кам’янському.

Поставлена мета передбачає вирішення таких задач:
встановити особливості та причини міграційного руху поляків 

у с. Кам’янське;
розкрити сторінки історії заснування римо-католицького костьолу
Святого Миколая – визначної архітектурної пам’ятки неоготичного 

стилю;

з’ясувати міжцерковні відносини, що склалися в с. Кам’янському в доре-
волюційний період;

описати життя польської общини після міграції і визначити внесок поль-
ської громади на культурне та економічне життя краю;

охарактеризувати роль директора-розпорядника Дніпровського заводу 
Ігнатія Ясюковича у відбудові селища;

проаналізувати особливості політики російського царизму щодо поляків, 
які проживали в нашому регіоні;

провести наукову розвідку і визначити соціальний склад населення після 
міграції поляків у с. Кам’янське.

Теоретичне і практичне значення: матеріали, зібрані у роботі, можуть 
бути використані на уроках історії рідного краю, а також з метою національ-
ного патріотичного виховання гімназистів у позакласній роботі.

Науково-дослідницька робота складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків.

Наше дослідження пройшло певну апробацію: основні положення науко-
вої роботи були обговорені на засіданні секції суспільно-гуманітарних дис-
циплін гімназії наукового товариства «Еврика».

Розділ 1. Заснування польської общини в селищі Кам’янському

1.1.Причини переселення поляків в селище Кам’янське
У 1850 р. на півдні Російської імперії була утворена Тираспільска єпар-

хія, до складу якої входив Катеринославський деканат. А коли у 1844 р. була 
збудована Катеринославська залізниця, яка з’єднала залізну руду Криво-
го Рогу з донецьким вугіллям, вздовж цього шляху почалося будівництво 
металургійних заводів Півдня Росії. Сюди в значній кількості приїжджали 
кваліфіковані польські робітники зі своїми сім’ями, які склали кістяк місце-
вих католицьких приходів. З 1877 р. у Катеринославі функціонував костьол 
Святого Йосифа, а римо-католицька община Кам’янського (сучасного Дні-
продзержинська) приходу завдячує своїм виникненням будівництву у селі 
Кам’янське Дніпровського заводу [14]. Існує стійке уявлення, що католики 



7574

сходу та півдня України, принаймні того часу, це поляки: якщо католик – зна-
чить поляк. І що до села Кам’янське, то це було справедливо. Представники 
католицької віри тут на 90 або більше відсотків складалися з осіб польської 
національності. Інша частина припадала на німців, французів, бельгійців, 
італійців, чехів та вихідців з Прибалтики. Однак якщо дивитися ширше, тут 
була дещо інша картина. На півдні Російської імперії здавна існували німець-
кі поселення, які виникли у результаті урядової колонізації, розквіт якої був 
досягнутий під час правління імператриці Катерини ІІ. З 1788 р. в Новомос-
ковському, Олександрівському та Катеринославському повітах починається 
розселення на пільгових умовах німецьких колоністів, багато з яких були ри-
мо-католицького віросповідання [3].

Якби не будівництво Дніпровського металургійного комбінату, село так 
би і залишилось відомим під назвою місця зимівлі запорізьких козаків. Але 
в 1885 р. сталеливарний завод, що знаходився на межі банкрутства, що роз-
ташовувався у Празькому передмісті польської столиці, об’єднав капітали 
з бельгійським акціонерним товариством «Коккеріль» та французькими гро-
шима і прислав своїх представників у Придніпров’я для вибору майданчика 
під будівництво металургійного заводу [14]. Межа банкрутства Варшавсько-
го сталеливарного заводу пояснювалась не тим, що польські робітники-мета-
лурги погано працювали і не тим, що керівники заводу погано ним керували. 
Причина була в іншому. В 1876 р. російським урядом були видані укази, що 
стосувалися заохочування російського товаровиробника та російської мета-
лургійної промисловості й які містили в собі заборону ввозу рейок інозем-
ного виробництва, а також призначення попутної премії за металеві рейки, 
які були вироблені на російських підприємствах з російського чавуну. До 
числа заводів, які виготовляли рейки з купованого чавуну, належав і Вар-
шавській сталеливарний завод, заснований у 1878 р. трьома товариствами: 
«Лільпоп-Рау-Лейвенштейн» [16].

1.2. Життя польської общини і її вплив на розвиток нашого 
селища

На географічну карту Російської імперії в 1775 р. вперше було нанесено 
село Кам’янське, що входило до складу Слав’янської провінції (Новокода-
цького) повіту Новоросійської губернії. З 1802 р. Кам’янське стає частиною 
Катеринославського повіту Катеринославської губернії і перетворюється 
з кожним роком на великий промисловий і культурний центр півдня Росії.

Як ми вже зазначали, поворот долі колишнього козачого села нерозрив-
но пов’язаний з Південно-Російським Дніпровським металургійним товари-
ством, а саме товариство своїм становленням і блискучим розвитком багато 
в чому зобов’язане представникам дворянського стану.

У кінці XIX ст. традиційне підприємницьке середовище, представлене 
купецтвом і почесними громадянами, активно поповнюється польським дво-
рянством з технічною освітою. 16 травня 1886 р. виникла акціонерна кампа-
нія «ПРДМТ», що почала будівництво в селі Кам’янському Дніпровського 
заводу. Вже через декілька років Дніпровський завод став флагманом мета-
лургійної промисловості півдня Росії, а потім і всієї Європи. Ключові позиції 
в адміністрації підприємства, а також середовищі службовців та інженерів 
до самої революції і бурхливих років Громадянської війни займали дворяни.

Першим директором-розпорядником Дніпровського заводу і його фак-
тичним творцем був дійсний статський радник І. І. Ясюкович. Він походив 
з роду потомствених дворян, який веде свою історію від 1604 р., коли король 
Польщі і Великий князь Литовський, Сигізмунд III, подарували Івану Ясю-
ковичу земельний наділ і дворянський титул.

Інженер-технолог Людвіг-Шимон Сигізмундович Гужевський, як круп-
ний фахівець був запрошений з Польщі на Дніпровський завод начальником 
прокатного відділення в 1896 р. Прокатними відділеннями Людвіг Гужев-
ський керував до 1900 р. Свій великий авторитет Людвіг Гужевський при-
множив у Кам’янському, займаючи цю відповідальну посаду з 1903 по1906 р.

Останнім передреволюційним директором Дніпровського заводу 
в Кам’янському був також польський дворянин – інженер-технолог,
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Адольф Станіславович Макомаський. Окрім того, що він сумлінно ви-
конував нелегкі обов’язки керівника такого величезного підприємства, 
А. С. Макомаський також стояв на чолі піклувальних рад чоловічої і жіночої 
гімназії і в той же час брав участь як головний керівник у будівельному ко-
мітеті з перебудови православного храму. Що ж до його діяльності на посту 
директора Дніпровського заводу, то вже саме призначення на таку відпові-
дальну посаду вказує на масштаб особистості Адольфа Макомаського, що 
підтверджувалося і чудовими цифровими даними звітів.

От як в 1898 р. описував Верхню колонію Ян Замарєв, кореспондент Вар-
шавського журналу «Ojczyzna» (Вітчизна): «…на горбах розташована пре-
красна колонія з будинками і віллами, готелем, церквою, костьолом, парком, 
великими дуговими електричними ліхтарями, лікарнею, аптекою, баштою 
пожежної команди, прекрасною будівлею школи і палацом адміністрації, ко-
трий вже закінчують будувати. Всі вулиці справляють враження паркових 
алей. Густо засаджені деревами, широкі і прямі, вони здаються спадщиною 
давно минулого часу, хоча існують кілька років!» [16].

Факт польських інвестицій у розвиток селища Кам’янського можна трак-
тувати по-різному: і як розкрадання іноземним капіталом природних ба-
гатств українських ресурсів та визиск трудящих, і як сприяння розвиткові 
продуктивних сил України й забезпечення шматком хліба вчорашніх мало-
земельних і безземельних селян з навколишніх сіл. Більш слушним, на наш 
погляд, є друге твердження. До того слід врахувати, що навкруги новозбу-
дованих заводів, фабрик, рудників виникали і росли, наче гриби після дощу, 
міста з відповідною соціально-побутовою інфраструктурою.

Дніпровський завод під керівництвом блискучої плеяди керівників пе-
ретворився на найбільше в Росії металургійне підприємство. Зрозуміло, 
щоб забезпечити темпи зростання виробництва і якість продукції, які б не 
мали аналогів, завданням найпершої необхідності було залучити до робо-
ти в Кам’янському провідних фахівців металургійної промисловості. Вище 
керівництво заводу, інженерів і службовців треба було зацікавити не лише 

високою зарплатою, можливістю швидкого кар’єрного росту, але також від-
повідними умовами мешкання. І таке завдання було виконано [3].

Селище Кам’янське ділилося на три складові частини: власне село та 
дві рівнини, які переходили одна в іншу являли собою заводське поселен-
ня. Більш високе з двох рівнин – Верхня колонія – послужила місцем для 
будівництва житлових споруд для директора і службовців, а також будівель 
громадського характеру.

Громадські будівлі й житло в Верхній колонії будувалися по останньо-
му слову житлово-комунальної техніки, вся забудова заводського поселення 
відбувалося за єдиним планом. Тому аристократична частина Кам’янського 
дуже швидко набувала рис району, що став згодом центром перетворення 
села на справжнє місто [17].

У далекому від столичної метушні селі півдня Російської імперії, був до-
сягнутий такий стандарт життя, що сюди охоче приїжджали представники 
найвищого стану. А саме Кам’янське по праву одержало неофіційний титул 
«столиці південної металургії» [5].

До першого січня 1913 р. в Кам’янському налічувалося 40407 жителів, 
з яких місцевих селян 29950. Згідно статистики місцеве народонаселення 
розподілялось таким чином:

- по націях: 24475 росіян (поняття «росіяни» складала сукупність пред-
ставників російського, українського, білоруського народів), 14175 поляків, 
1220 євреїв, 284 німців, 90 татар, 47 італійців, 45 циганів, 25 турок, 13 фран-
цузів, 9 болгар, 5 бельгійців, 4 вірмен. В Кам’янському також проживало не-
мало чехів, число яких чомусь не було включено в реєстр;

- по віросповіданнях: 23559 православних, 14235 католиків, 1220 іудеїв, 
940 старообрядців, 284 лютерани, 115 магометан, 40 євангеліків, 10 караїмів, 
4вірмено-грігоріанців;

- по станах: 346 дворян, 53 духовенства, 110 почесних громадян, 12 куп-
ців, 7035 міщан, 29950 селян, 4055 запасних нижніх чинів з сім’ями, 310 
іноземних підданих;

- будов: 575 кам’яних, 298 дерев’яних, 3385 глинобитних і шлакобетонових;
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- торговельно-промислових закладів: Дніпровський завод, 2 цегля-
ні заводи, пивний завод, 3 парові млини, маслоробня, бійня, 7 слюсарних 
майстерень,

5 бондарських, 5 колісних, 6 ковбасних, 3 кондитерських, 10 булочних,
7 хлібних комор, 4 пивних складів, гасовий склад, пароплавна пристань,
480 торгових лавок, склад машин і землеробних знарядь, 4 заводи зельтер-

ських і штучних вод, скотопригінний двір, 8 борошняних складів, купальня,
2 суспільних терезів, 3 кінематографи, 2 друкарні, 3 фотографії [18]. Ці 

346 польських дворян проживали в основному, в будинках Верхньої коло-
нії. Іншими словами, концентрація польського дворянства у Верхній колонії 
була дуже велика. І зрівнятися з Кам’янським за цим показником могло хіба 
що Царське Село. Зрозуміло, що Кам’янське польське дворянство представ-
ляли не одні лише інженери і службовці Дніпровського заводу зі своїми дру-
жинами, дітьми і літніми батьками, що вийшли у відставку. Це були лікарі, 
викладачі навчальних закладів, учні, інші категорії жителів. Навіть фабрич-
ним оркестром керував дворянин Польської губернії-капельмейстер Броніс-
лав Гаргонієвич Радзмінський [14].

У селищі Кам’янському утворилися дві етносоціальні групи: адміністра-
ція заводу, інженерно-технічні робітники, робоча аристократія – складали-
ся в основному із поляків; робітники заводу – в основному російські, біло-
руські селяни та місцеві селяни-українці. Кожна група представляла собою 
субкультуру із своєю ментальністю, потребами, баченням майбутнього. Ці 
різні етносоціальні групи не мали спільних точок зіткнення, не пересікалися 
й жили відокремлено, нерідко відчуваючи один до одного приховану воро-
жість. Робітниче селище не зуміло об’єднати ці соціальні групи у цілісний 
організм, де б одна частина доповнювала іншу. І тільки кривава смута 1917–
1920 рр. розмела, розкидала, ліквідувала цей конгломерат.

Люди у селищі жили дуже бідно. Поляки, які приїхали, привнесли в куль-
туру і побут нові речі, смаки, привезли металеві праски та інші побутові речі. 
Саме для поляків, за наказом І. Ясюковича, були побудовані Верхня і Нижня 
колонії – тут жили майстри й висококваліфіковані робітники. Але одночасно 

сприйняли й українську культуру, спілкуючись із кам’янчанами. Наприклад, 
вони любили співати українські пісні, готувати українські страви. Непооди-
нокі були випадки, коли польські хлопці одружувались з гарними україн-
ськими дівчатами.

Таким чином, ми робимо висновок, що хоч частка польської людності 
щодо всього населення нашого селища була незначною, однак у соціаль-
но-економічному житті польське населення відігравало значну роль. Завдяки 
своїй досить високій освіті і професійній підготовці, малочисельне польське 
населення відігравало суттєву роль у житті краю. Російські урядовці зму-
шені були не тільки визнавати передові методи управління промисловістю, 
запроваджені поляками, але й запозичувати їх досвід у господарюванні.

1.3. Традиційний побут і звичаї поляків с. Кам’янського
З появою поляків у Кам’янському, міський колорит національних тради-

цій урізноманітнився старовинними польськими звичаями. Оселившись на 
новій території, поляки не забували і поширювали свою рідну культуру.

Про національні традиції засвідчували окремі елементи польського ко-
стюму, хоч і тут було чимало спільного з українським вбранням. Поляки 
мали більше міських елементів, полюбляли синій вовняний одяг [10].

Поляки за давньою традицією з глибокою вірою шанували всі загально 
християнські свята, найвизначніші з них: Різдво Христове, Пасха, День по-
минання померлих і багато інших. Важливим для поляків був піст. Перед 
Різдвом поляки дотримувалися посту – Адвента, який продовжувався біля 
чотирьох тижнів. Римо-католицька церква вважала Адвент часом загального 
покаяння, призначався строгий піст в усьому, заборонялись весілля, танці, 
суспільні розваги, театральні вистави. На цей час випадають пам’ятні дні 
окремих святих: 4 грудня – день Святої Варвари – заступниці ремісників 
і шахтарів, 6 грудня – день Святого Миколая, під час якого діти отримували 
подарунки. Більшість поляків, які переселилися у с. Кам’янське у др. пол. 
ХІХ ст. були релігійними і для них дуже важливим був зв’язок з римо-като-
лицьким костьолом Святого Миколая.
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Переддень Різдва (пол. Boze Narodzenie) – Святвечір і перший його день 
вважалися сімейними святами. На вечерю обов’язково готували рибні стра-
ви, вся решта їжі теж була пісна. Перед їжею розламували оплатки (пол. 
Oplatek), бажали один одному щасливого нового року, здоров’я, успіху. Їжа 
в перший день Різдва була рясною і складалася переважно з м’ясних страв.

Славився суспільними гуляннями польський «карнавал» – масниця. На 
Масницю в останній четвер перед постом їли спеціально до цього дня випе-
чені пампушки, млинці. Але головне весняне свято у поляків – це «Вєлька-
ноц» (пол. Wielkanoc) – Великдень польська община відзначали дуже урочи-
сто. До Великодня фарбували яйця, випікали обрядовий хліб, які освячували 
в костьолі, готували різноманітну святкову їжу.

Польська громада, яка проживала в с. Кам’янському зберегла чимало тра-
диційних способів приготування їжі. Вони готували фігурні сири, кислий 
освіжаючий напій з молока. Були поширені кислі юшки – жур (з борошна, 
заквашеного на воді), квасниця (з квашеної капусти), баршч (з квашеного бу-
ряка) тощо. Перші страви приправлялись салом, маслом, сметаною; баршч 
готували з вушками – тісто з начинкою з м’яса або грибів, жур – з ковба-
сою. Поширена страва – бігос з квашеної або свіжої капусти, яку тушкували 
з м’ясом або ковбасою, цибулею, грибами, яблуками, лавровим листом. Ве-
лике місце в живленні поляків займали страви з картоплі, молоко, сир та ін. 
Польська кухня славилась кондитерськими виробами – весільне і новорічне 
печиво у вигляді птахів і тварин, пряники, торти, тістечка тощо.

З життям поляків у с. Кам’янському др. пол. ХІХ ст. були тісно пов’язані 
різні види обрядовості. Обряди, пов’язані із народженням дитини, здійсню-
валися ще під час вагітності. Жінка не повинна була виконувати деякі види 
робіт (наприклад збирати овочі), оскільки це могло зашкодити господарству. 
Перед пологами жінку обводили навколо столу, розплітали волосся, відчиня-
ли двері, вважаючи, що це може допомогти. Для прискорення пологів вагітну 
гойдали на простирадлі або на широкій дошці. Новонародженого охороняли 
від «злої сили» металевими речами. Бабка клала його на лаву біля печі, щоб 
був домовитим. Під час купання, кидали «срібні» монети на «щастя». Воду 

не кип’ятили (щоб дитина не була гарячкуватою), але купали в гарячій воді – 
брали дерев’яні ночви, де замішували тісто, щоб малюк ріс так швидко, як 
піднімається тісто. Виймаючи дитину з води, бабка тричі піднімала його до-
гори, примовляючи: «Синок (донька) вгору, свята вода в землю». Батьки ці-
лували дитину, пригощали повитуху медовим напоєм.

Про пологи говорили: «піч розвалилася», «малюк приплив». Йшли на 
родини сусідки, приносили їжу (інакше дитя буде «голим»). Породілля їх 
пригощала напоєм «пемпиків» (пупчиків).

Перші шість тижнів для породіллі вважались небезпечними – забороня-
лось збирати плоди, підходити до фруктових дерев.

Через три дні або через шість тижнів відбувалися хрестини. Бідні мали 
двох кумів, заможні – декілька. Коли одягали хлопчика, клали на подуш-
ку папір і олівець, щоб гарно вчився, дівчинці – весільний вінок матері, 
пришпилювали голку, щоб гарно шила. Виносила з хати дитину бабка. На 
хрестини приходили лише заміжні, із їжею. Приносили дві великих булки – 
«кукелкі», пригощали дітей цукерками. Наприкінці обіду гості кидали срібні 
монети в тарілку, яку приносила бабка. Наступного тижня відбувалися «по-
правини» – кум і кума приносили їжу.

Весільна обрядовість розпочиналася з вибору наречених – на посидень-
ках, на які приходили «кавалери». Потім відбувалася так звана «бачарка» – 
вночі кілька хлопців ходили повз хати й стукали у вікно дівчини. Якщо 
дозволяли батьки, вона запрошувала їх на розмову. Весільний цикл включав 
кілька етапів: передвесільний; власне весілля; післявесільний. Передвесіль-
ний етап включав такі обряди:

«Довяди», «звяди», «вивяди» – мета яких дізнатися, чи є шанси у нарече-
ного (хтось з родичів, кум, сусід).

Сватання. Сват («дзевослемб», «райко», «маршалек», «сват») увечері 
йшов до хати й питав: «Чи нема телички для продажу?», «Чи не можна ку-
пити гуску?» тощо. Як не погоджувалися, не давали чарку й не пили самі.

«Умувини», «змовини» – між родичами домовлялися про придане, посаг 
–худоба, білизна, начиння, одяг.
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«Опатри» – оглядини господарства нареченого.
Заручини («заренчини», «зренковини»). В хаті дівчини збиралися роди-

чі. Наречені сиділи за столом, їхні руки поєднувалися на хлібі, який потім 
роздавали присутнім. Відбувався обмін подарунками: черевички дівчині, 
сорочку – хлопцю.

Після заручин в костьолі тричі оголошували про весілля. Вибір весільних 
чинів «дружини» – «друхни», «свахи», «старостини», «сванки» – у дівчини, 
у хлопця – «маршалек», «дружби», «сваца», «грайек» (скрипаль) або «весел-
ко». Запросини на весілля, а також прохання про допомогу та благословення 
(наречена з бабкою – в гори «за вовком», в низини «за кужіллю» – тобто за 
матеріальною допомогою для весілля).

Дівич-вечір. Вінки, пісні. Іноді тут і розплетини. Хлопець не завжди при-
їжджав, у себе теж влаштовував вечір. Робилася «рузгавесельна» – гільце. 
Плівся вінок – символ чистоти. Подруги на «дівич-вечір» співали дівчині 
пісню «на добраніч».

Наступного ранку в день весілля до молодого приходила вранці його 
«дружина» – пригощав сніданком. Вирушали до молодої – перед її хатою 
закривали ворота – викуп; двері в хату закриті – викуп. Садовили за стіл, 
по кутках столу ставили весільний хліб. Молоду ховали в коморі. Звідси 
«райко» виводив по одній дівчині. Одна з них, наприклад, шкутильгала, була 
прикрита кожухом. Старший дружба говорив: «Ця худоба нам не подобаєть-
ся». «Вона шкутильгає, вона горбата». Нарешті виводили молоду – в кожусі. 
Дружба казав: «Ця нам подобається, ми її придбаємо».

Могли бути розплетини перед вінчанням або після нього – перед «очіпи-
нами». Косу розплітав її брат або близький родич, іноді – старший дружба. 
Старший дружба «купляв» косу – кидав декілька злотих. Далі розплітали 
косу по черзі дружби, за що також «платили», останнім – наречений.

У молодої вранці, також збирались на сніданок родичі і сусіди. Співали 
пісні, танцювали. Одягали молоду в коморі або у старшої свахи, у сусідів 
або родичів, одягали горсет, білий фартух, коралі, вінець обов’язково, якщо 

«чесна», до церкви вели тільки у вінку, навіть якщо холодно, не повивалася, 
щоб бачили люди.

Молоді, старший дружба і старший дружка ходили навкруги столу «за 
сонм» – молода плакала, голосила і цілувала кожну хлібину. Вона проща-
лась: зі столом, лавками, піччю, хлібною діжею, вогнем. До церкви мати да-
вала з собою – їжу – пригощали зустрічних, а також несли хліб, який після 
вінчання молоді повинні були віддати жебракам.

До костьолу наречена їхала у візку, наречений – на коні. В дорозі нарече-
ний, жартуючи, міг втекти, його повертали. Застілля після вінчання. По до-
розі заїжджали до шинків. Потім їхали додому до дівчини, або ж наречений 
їхав гуляти до себе, а дівчина – до себе. Другого дня – наречений приїжджав 
і очіпини – обряд одягання чіпця. Ритуальні танці. Молоду садили на хлібну 
діжу, і кожух.

Очіпини відбувалися перед приїздом з хати молодого. Перед тим викону-
вався ритуальний танок; в коморі молоду одягали заміжні жінки, тут же від-
тинали волосся. Декілька разів молода скидала толовий убір (або вибігала, її 
повертали). Або вбігав молодий, відмовлявся повертатися до нареченої: «Не 
хочу бабу, хочу тільки дівку!». Після очіпин – старший дружка ділив коровай.

Перша шлюбна ніч молодих: старша сваха кликала до себе; інколи зу-
стріч молодих відбувалася на горищі, або у стодолі; пізніше – у батьків моло-
дої. Обов’язково трусили сіном. Спочатку молодий «відкупав» місце. Вранці 
обливали водою, грали музики «на добри день».

На третій день весілля молоду відвозили в дім чоловіка – «пшеносини». 
Гості переносили речі молодої з хати батьків через вікно. Мале весілля («по-
правини», «огон») відбувалося за кілька днів в хаті батьків дівчини. Вивід 
у костьол здійснювався наступної після вінчання неділі, а тоді до корчми 
на «пшебабе». Післявесільник відбувався після виводу. Молоді з пирогами 
йшли до батьків нареченої.

Поховальна обрядовість поляків у багатьох рисах аналогічна українцям 
та іншим слов’янським народам. Для прискорення агонії клали на солому, 
в руки давали ключ.
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Літніх людей ховали в темному одязі, жінці одягали білий фартух як ру-
димент язичницьких часів, коли білий колір був жалобним. Молодих ховали 
у весільному вбранні. В труну клали речі (наприклад, тютюнницю), а також 
зілля, освячене в день Матки Боски Зельної (15 серпня). На хаті вивішува-
лись скорботні хоругви. З цієї миті починали прощатися. Колись пригоща-
ли всіх хлібом, горілкою, тепер тільки тих, хто залишається біля померлого. 
Діти голосно оплакували батьків; жінка – чоловіка (не навпаки, бо можна 
втратити авторитет і повагу серед односельців).

Труну виносили вперед ногами, тричі коливали (стукали) об поріг як сим-
вол виключення померлого з середовища домашніх і родичів. Перед хатою 
труну ставили на ослонах, на час прощання. Священик виголошував слово 
прощання. Солому з-під труни спалювали на роздоріжжі або на межі села, 
розкидали в лісі, «бо смерть повернеться, і люди вмиратимуть».

Поховання здійснювалось на третій день після смерті. На кладовищі 
священик першим кидав землю на домовину, за ним інші. Після поховання 
старший родич запрошував на поминки («почесне», «почастунок»). Члени 
родини на поминках просили присутніх, «пробачити померлому, якщо чи-
мось завинив» [10].

Таким чином, родинні та календарні звичаї і обряди польської меншини 
др. пол. ХІХ ст. були тісно пов’язані з релігійним світоглядом – віруваннями, 
церемоніями, ворожіннями, магічними і ритуальними діями. Вони змінюва-
лись у залежності від соціально-економічного розвитку, місця знаходжен-
ня, умов життя, суспільних вимог та в результаті взаємовпливу з місцевим 
українським етносом доповнила її самобутніми старовинними польськими 
традиціями та звичаями. Важливе місце у житті польської етногрупи у сели-
щі Кам’янському відводилося шкільному навчанню, характерним для якого 
було прагнення зберегти рідну мову, національні традиції. Постійні контакти 
етнічних груп між собою та з українцями залишили свій слід у традиційній 
культурі краю. Простежуються польсько-українські взаємовпливи у родин-
ній та календарній обрядовості, харчуванні. Польська меншина вплинула 
на покращення культури, ведення ремесла українцями. Натомість поляки 

запозичили в українців окремі прийоми в житловому будівництві, деякі ро-
динно-календарні обряди та немало повсякденних і святкових українських 
страв.

Розділ 2. Історія заснування римо-католицького костьолу 
святого Миколая

2.1. Будівництво римо-католицького костьолу Святого Миколая 
та його архітектор Маріан Хорманський

У 1891 р. російський імператор Микола ІІ перебував у Японії. 29 квітня 
в місті Отсу на нього напав місцевий жандарм, фанат-терорист, який наніс 
імператору ножові поранення. Наступник престолу суттєво не постраждав, 
але внаслідок своєї відомої хвороби гемофілії втратив багато крові. Хусточка 
з його кров’ю до цього часу зберігається в одному з японських музеїв, зав-
дяки чому вдалося ідентифікувати залишки Миколи ІІ, який був жорстоко 
розстріляний більшовиками у Єкатеринбурзі у 1918 р.

Замах на царевича Миколу ІІ, який стривожив усю Росію, відбувся напе-
редодні свята перенесення мощів святого Миколая з Мир Лікійських в іта-
лійське місто Барі [6].

Дивний, як казали тоді, прояв Божої милості над сином Вінценосця не 
залишився безслідним. Ігнатій Ігнатович Ясюкович вирішує негайно розпо-
чати будівництво у Кам’янському двох християнських храмів: спочатку пра-
вославного, а потім і католицького, з’єднавши ім’я Святого Миколая, який 
шанувався як православ’ям, так і католицтвом, з ім’ям царевича Миколая, 
якого стали відносити до святих російської православної церкви. Католики 
більш, ніж православні, потребували побудови власного храму. У Кам’ян-
ському та прилеглих до нього селах: Романкове, Тритузному, Карнауховці, 
Таромському функціонували церкви. У католиків же храму просто не було. 
Однак об’єктивність не завжди тотожна соціальності [4].

Масовий міграційний рух поляків викликав занепокоєння у самодер-
жавства, тому царські чиновники перешкоджали цьому процесу. Політика 
русифікації, здійснювана царатом в Україні протягом десятиліть, призвела 
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до того, що багато поляків визнавали російську мову як рідну. За віроспові-
данням поляки були римо-католиками, незначний відсоток серед них стано-
вили протестанти та православні. Царська влада чинила віруючим полякам 
усілякі обмеження і в забезпеченні свободи совісті. Російська імперія, яка 
офіційна основними своїми законами була проголошена християнською пра-
вославною державою і декларувала цими ж законами усім своїм підданим 
свободу богослужінь за обрядами їх віри, не повинна була б перешкоджати 
послідовникам іншої християнської конфесії у задоволенні їх духовних по-
треб. На ділі ж все було зовсім інакше. Після 1861 р. ряд римо-католицьких 
парафій, костьолів, монастирів в Україні було закрито, частину ксьондзів 
і єпископів репресовано. Священикам не дозволялося здійснювати обряди 
поховання померлих католиків на православних місцевих кладовищах, часто 
заборонялося хрещення дітей за латинським обрядом, а також шлюби пра-
вославних з католиками. Дозвіл на будівництво нового костьолу чи навіть 
каплиці дістати було надзвичайно складно – його міг дати лише Петербург, 
а він з цим не поспішав. Церковним Синодом було прийнято рішення: доки 
не буде збудовано православний храм у с. Кам’янському, римо-католицький 
костьол не будувати.

І. І. Ясюкович ще раз проявив себе мудрим керівником. Виходячи з ес-
тетичних міркувань і приймаючи до уваги, що дії поляків місцева громад-
ськість роздивляється «крізь збільшуване скло», він, випереджаючи можливі 
непорозуміння та негативну реакцію, приймає рішення збудувати спочатку 
саме православну церкву, а потім вже і католицький костьол [18].

На Дніпровському заводі відбулися збори робітників і працюючих като-
ликів, на яких було прийнято рішення про перерахування частини заробітної 
плати на будівництво костьолу. Значну частину витрат взяло на себе Прид-
ніпровське Південно-Російське металургійне товариство. Таким чином, був 
створений фонд у 120 тисяч карбованців на будівництво храму. Утримання 
одного священика, органіста та прислужника було вирішено віднести на ра-
хунок робітників і службовців.

У 1889 р. римо-католицька громада орендувала невеликий молитовний 
будинок, який з роками ставав усе тісніший для постійно зростаючої грома-
ди. А у 1895 р. на досить великій ділянці поблизу заводської лікарні розпоча-
лось будівництво Кам’янської приходської церкви в ім’я Святителя Миколая 
або просто костьолу, який пізніше стане гордістю всього Кам’янського [18]. 
Матеріальний фонд 120 тис. крб. був утворений із особистих внесків пара-
фіян за участю товариства. На кошти віруючих утримувався і причет кос-
тьолу, який складався із священика, органіста і прислужника. До приходу 
радянської влади у Кам’янському нараховувалося 7000 членів католицької 
громади [2].

Освячення костьолу Святого Миколая відбулося 26 вересня 1905 р. ти-
распольськими єпископами Йосипом Кеслером та ксьондзом Кам’янського 
Леопардом Долонговським. Такий довгий термін між побудовою та освя-
ченням храму пояснюється, очевидно, отриманням дозволу на нього від 
державної влади тільки перед виходом Маніфесту Миколи ІІ від 17 жовтня 
1905 р. про свободу віросповідань [6]. Парафія належала до Катеринослав-
ського деканату Тираспольскої римо-католицької єпархії, яка простяглася 
від Кишинева до Царицина, охоплюючи Молдавію, південь України, Кавказ, 
Дагестан, Нижнє Поволжя. Крім Кам’янського, до неї входили Верхньодні-
провськ, завод Корбіно і Запоріжжя.

2.2. Архітектор костьолу Маріан Хорманський
Маріан Здіслав Хорманьский народився 3 серпня 1859 р. Закінчив Інсти-

тут громадських інженерів в Петербурзі у 1887 р. за першим розрядом з пра-
вом на чин 10-го класу. Фотографія Хорманського розміщена в ювілейному 
довіднику випускників Інституту громадських інженерів Барановського. 
Закінчивши інститут, працював у Новочеркаську, виконував ряд робіт у Ро-
стовській області. А в 1890 р. отримав пропозицію на посаду молодшого 
інженера будівного відділу міської управи Харкова.

З 1896 р. по 1917 р. працював харківським губернським земським інже-
нером і завідував технічним відділом Харківської міської управи, викладав 
архітектуру та креслення в Харківському технологічному інституті [3]
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М. Хорманський був нагороджений орденом Станіслава 3 ступеня, також 
нагороджувався орденами за вислугу літ, був гласним у Думі. Здійснив ба-
гато проектів різних будівель по приватним замовленням. Більш ранні з них 
вирішені у формах неоренесансу, наступні – здебільшого у стилі модерн [19].

І. І. Ясюкович запропонував М. Хорманському спробувати свої таланти 
для побудови собору в неоготичному стилі. М. Хорманський пропозицію 
прийняв і запропонував будівництво костьолу на зразок соборів середньо-
віччя. Один з найбільших у східній Україні, він являв собою величну споруду 
з вишуканими архітектурними деталями: дві башти по східному і гранчаста 
апсида по західному фасадах. Вікна обрамлювались чудовими вітражами, 
до дзвіниці вели сходи з кованими ґратами. Цікавою особливістю споруди 
була «зворотна» меридіональна орієнтація та дві симетричні каплиці з боків. 
У плані костьол мав форму латинського хреста [8]. Сучасну реконструкцію 
внутрішнього оздоблення храму зроблено колишнім церковним старостою 
Олександром Юлійовичем Слоневським на основі численних зустрічей з па-
рафіями костьолу. Найбільшу допомогу надав йому у цій справі старожил мі-
ста 90-річний Генріх Олександрович Кушковський, який запам’ятав інтер’єр 
храму до найбільших деталей [7].

Внутрішнє оздоблення храму було розкішним: майстерно вирізьблений 
хрест-розп’яття роботи Івана Стадницького (1898 р.); дерев’яні скульпту-
ри святих Миколая, Варвари, Казимира, Антонія; 19 великих і малих ікон, 
дві раки зі святими мощами. У притворі знаходилась кам’яна купіль для 
хрещення немовлят. Для зручності парафіян були встановлені дубові лави, 
покриті лаком. З-за кордону для храму була привезена надзвичайно гарна 
люстра, виготовлена зі скла та металу. Підлога була вимощена плитами, які 
приглушували звуки. Біля входу знаходилась мармурова плита з іменем фун-
датора храму – І. І. Ясюковича [11]. Очевидно, вона була встановлена по його 
смерті 26 серпня 1914 р. У день його погребіння, що відбулося в його родо-
вому маєтку в Калиському, кам’янчани зібралися біля православного собору 
Св. Миколая молитися за померлого під час меси разом з католиками [13].

В «Описі Дніпровського заводу» читаємо, що костьол «збудований із 
жовтої київської цегли, без облицювання, оточений деревами скверу…», 
в основному, акацією, він, як і собор, був окрасою селища. У 1902 р. його 
покрівля була вкрита залізом і проведено опалення, в 1903 р. розписані та 
пофарбовані стіни. До храму вела широка вулиця, якою парафіяни йшли на 
богослужіння. Інша дорога, сучасна вулиця Маркса, вела на кладовище (нині 
міський парк) – місце останнього притулку і православних, і католиків. Не-
великий цвинтар був і біля самого костьолу, де ховали священиків. Привер-
тала увагу огорожа костьолу у вигляді невеликих кам’яних башт, з’єднаних 
металевими ґратами [19].

Недалеко біля костьолу знаходився римо-католицький притулок, нині це 
одне з відділень 1-ї лікарні м. Дніпродзержинська. На першому поверсі роз-
міщувався сам притулок і бібліотека, якою дозволялося користуватися всім 
жителям, на другому поверсі – польська школа. Їх утримувало Кам’янське 
римо-католицьке товариство допомоги бідним. Поряд мешкали ксьондз та 
органіст костьолу. У будинку останнього в невеликій залі постійно відбува-
лися репетиції церковного хору [16].

Значну культурну громадську роботу проти денаціоналізації поляків здій-
снювало римо-католицьке духовенство, яке боролося проти пияцтва, органі-
зовуючи гуртки тверезості, відкривало бібліотеки польської книги.

Серед настоятелів храму – німці і поляки за національністю. Наведемо 
імена, встановлені О. Ю. Слоневським за документальними джерелами та 
спогадами колишніх парафіян:

Отто Бухм – (1900–1903)
Михайло Ягулов – (1903–1904)
Леонард Долонговський – (1908–1914)
Казимир Соколовський – (1909–)
Петро Дигрис – (1914–1915)
Микола Щурек – (1915–)
Констянтин Томашевський – (1922–1925)
Яків Розенбах – (1925–1929) [4].
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Під час Першої світової війни 22 листопада 1915 р. настоятелем кос-
тьолу був Микола Щурек. Ним була відкрита дитяча лікарня, влаштована 
Кам’янським відділенням польського товариства допомоги жертвам війни. 
У той час у селищі було багато біженців з дітьми, серед яких – багато хво-
рих. Знаходилась ця лікарня в будинку п. Брунне по Васильєвській вулиці 
(нині це вулиця Арсенічева м. Дніпродзержинська) [6]. Розрахований всього 
на 500 чоловік костьол Св. Миколая широко відчинив двері для всіх парафі-
ян, якими були майже всі поляки, що приїхали до Кам’янського в пошуках 
роботи і осіли там. Це не дивно. Адже основний пакет акцій Придніпров-
ського Південно-Російського металургійного товариства належав польським 
підприємцям [5].

Характерні в цьому відношенні рядки із листа племінника І. І. Ясюковича 
та його тезки Ігнатія до своєї подруги Софії Ягельскої. Він пише: «Сьогодні 
ввійшла перша заповідь… великий і гарний костьол переповнений. Прекрас-
ний день, тихий, сонячний і з фабрики менше сьогодні чути шуму і дим не 
заважає. Скільки ця фабрика дає життя – парафія Кам’янського нараховує 
близько 9000 осіб поляків, можна зовсім не знайти російської мови» [13]. На-
ведений текст свідчить не тільки про емоційне сприйняття оголошення про 
майбутній шлюб закоханого Ігнатія, але й про дещо замкнуте життя католи-
ків у рамках польської колонії: зв’язки всередині общини, церковно-шлюбні 
відносини, шкільна система церковнопарафіяльної освіти. Можливо, тому 
православним так складно було зайняти більш-менш пристойну посаду на 
Дніпровському заводі, бо на них числились в основному поляки [14].

Таким чином, поряд з православним населенням Кам’янського релігійну 
картину селища доповнювали римо-католики. Осівши на колишніх землях 
Війська Запорозького з традиційно православним населенням, католицизм 
продемонстрував дивовижну здатність до соціально-політичної адаптації. 
Можна говорити про надання йому регіонального колориту. Останнє досяга-
лося завдяки використанню ресурсів місцевих традицій, народної культури 
та релігійних звичаїв. Адже не випадково у 1897 р. у колишній запорізькій 

вольниці було збудовано римо-католицький костьол, присвячений саме Свя-
тому Миколаю – одному з патронів запоріжців [9].

2.3 Святі католицького храму
Святий Миколай – один із найбільш популярних святих католицької та 

православної церков. Народився близько 270 р. у місті Патара у малій Азії, 
як єдина вимолена дитина своїх батьків. З дитинства відрізнився набожні-
стю та вразливістю до людського горя. Обраний єпископом Міри, оточував 
опікою убогих людей, допомагаючи їм коштами родинного майна. Легенда 
донесла до наших днів розповідь про те, як єпископ Миколай непомітно під-
кидав трьом убогим сестрам подарунки, звідки, і пішла традиція вважати 
св. Миколая прообразом Діда Мороза, а на Заході – Санта-Клауса. Під час 
переслідувань християн при імператорові Діоклетіані (284–305 рр.) був ки-
нутий у в’язницю, і тільки едикт імператора Костянтина (313 р.) повернув 
йому свободу.

Єпископ Миколай брав участь у Першому Нікейському Соборі (325 р.), 
на якому була розбита аріанська єресь. Помер єпископ Миколай у 350 р. 6 
грудня. В 1087 р., коли Міру завоювали магометани, італійські купці викрали 
мощі святого Миколая і перевезли їх у місто Барі.

Св. Миколай вважається покровителем дітей, купців, пасторів, в’язнів, 
пивоварів, нотаріусів, мореплавців та воїнів. Фігура Св. Миколая, як і фігури 
Святих Казимира, Варвари та Антонія, відноситься до так званих поліхром-
них скульптур, які розписані срібло- та золотовмісними фарбами («золотий 
лак»).

Але справжнім шедевром В. Стацького стала вирізьблена з липи фігура 
Ісуса Христа на хресті. Зроблений у натуральний розмір, Спаситель поста-
вав перед очима у момент, коли страждання залишили його. Рани на приби-
тих цвяхами до дерева долонях та стопах, як у боці, запеклись кров’ю, м’язи 
ніг ще у напрузі від нелюдського болю, який пронизує усе Його Тіло, але 
обличчя Христа вже не сповнене страждань. Воно спокійне. Обличчя Його 
сповнене Божественної краси, лагідності, миром і вражаючою натхненністю.
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Розп’яття розміщувалося у центрі різьбленої дерев’яної вівтарної части-
ни, котра своїми обрисами повторювала контур вежі костьолу. Не менш чу-
довою була і фігура Христа у труні, виконана, як і Розп’яття, у натуральний 
розмір, але виготовлена з гіпсу. Христос, який лежить трохи на боці, при-
критий пеленами. Здається, Він заснув, і лише рани на Його Тілі, свідчать, 
що Він ще не так давно висів прибитий до хреста. Гіпсові пелена здаються 
прозорими, крізь них виразно проступають обриси Ісуса. Потрясіння від ба-
чення Гробу Господнього посилювалося ще й тим, що він, як вимагає като-
лицька традиція, показувався лише раз у рік, напередодні Пасхи: у Страсну 
П’ятницю та Страсну Суботу. Труна з Тілом Христа, закрита скляним ковпа-
ком, встановлюється в малому вівтарі Серця Ісуса. ЇЇ охороняли дві фігури 
римських вартових у шоломах та зі списами. Весь простір біля труни при-
крашався квітами, запалювалися свічки, і виставлялась монстранція [19].

Подивитись на Христа приходили не тільки католики. До костьолу йшли 
й православні, і лютерани, і навіть іудеї. До вечора Страсної Суботи тру-
на накривалася тканиною, приховуючи її від очей прихожан, і виставлялась 
інша фігура – Христа, який воскрес. Коли втихала Пасхальна метушня, коли 
усі, цілуючись, вітали один одного словами: «Христос Воскрес!». Тоді тру-
на з Тілом Ісуса Христа поверталася у спеціальне місце, яке розміщувалося 
у вівтарі Серця Ісуса – до наступних передвеликодніх днів.

З жовтня 1458 р. в польського короля Казимира Ягеллончика і його 
дружини Ельжбети в Краківському палаці Вавель народився син Казимир. 
Батько ще з раннього дитинства почав знайомити сина з державними спра-
вами і своїми династичними планами, готуючи малого Казимира до ролі 
полководця та короля. Але королевич Казимир, який вирізнявся великими 
здібностями, ще більше вирізнявся неймовірною набожністю, милосердям 
і прагненням допомогти кожному, хто цього потребує. Він притягнув до себе 
людей, викликаючи в них любов до себе. Весною 1483 р. король відіслав Ка-
зимира у Литву, однак швидка хвороба зломила молодого королевича, і у віці 
26 років він помер. Казимира поховали у Віленському кафедральному собо-
рі, який надзвичайно швидко став центром культу святого Казимира. А коли 

у 1604 р., через 118 років після смерті королевича, була відкрита його труна, 
в ній знайшли тіло св. Казимира, яке навіть не почало тліти.

Саме тому, що святий Казимир вважається одним з головних покрови-
телів Польщі та Литви, а ще й тому, що юність Ігнатія Ясюковича пройшла 
у Вільно, скульптуру святого Казимира замовили для костьолу у Кам’янсько-
му. Настільки відповідальна робота була доручена скульпторові та вправно-
му різьбнику по дереву В. Стацькому. І у 1898 р. неймовірні за красою та 
духовному впливові скульптуру прикрасили костьол.

Красивий молодий королевич – святий Казимир – який стоїть у мантії 
з горностаю, абсолютно живими сумними очима дивиться на людей, яких він 
так любив. У правій руці він тримає згорток з накресленою на ній молитвою: 
«Боже, дай мені норов св. Казимира, щоб міг славити Тебе з справжньою на-
божністю та радістю серця. Амінь».

Фігурами, встановленими на самому почесному місці – у вівтарній части-
ні біля великого розп’яття – стали святі Миколай і Варвара.

Свята Варвара – незаймана та мучениця, померла близько 305 р. – на-
лежить до числа святих, хоч, про її життя відомо не так багато подробиць. 
Варвара була дочкою багатого кесарського чиновника Діоскора. До неї сва-
талось багато молодих людей. Але всім вона відмовляла, оскільки потай від 
батьків – язичників, прийняла християнство та дала обітницю цноти. Під час 
переслідувань християн, коли царював імператор Максиміліан (305–311 рр.), 
її батько, який дізнався, що дочка стала християнкою, побоюючись, що може 
втратити своє становище та багатство, заточив Варвару в вежі і примусив 
відректися від віри та від обітниці. Коли вмовляння та погрожування не до-
помогли, Діоскар сам відвів дочку до суду. Варвара була засуджена до смер-
ті через відтинання голови мечем, а катом Варвари став її власний батько. 
Згідно легенди, практично одразу ж після страти, кат-батько був вражений 
блискавкою і помер. До св. Варвари моляться як до покровительки при-
родної смерті. Вважається, що, хто звертається до неї не помре без Святого 
Причастя.
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Крім того, св. Варвара являється покровителькою металургів, чим заслу-
жила почесне право знаходитись у Кам’янському костьолі, більшість парафі-
ян якого, так або інакше, були пов’язані з Дніпровським заводом [19].

Розділ 3. І. І. Ясюкович і місто Дніпродзержинськ

3.1. Роки навчання та перші успіхи І. І. Ясюковича
Дніпровський металургійний комбінат у Дніпродзержинську – одне 

з наймогутніших і найстаріших підприємств України. Довгі роки замов-
чувався той факт, що на чолі цього унікального комбінату стояла людина 
надзвичайного підприємницького таланту, поляк за національністю Ігнатій 
Ігнатович Ясюкович. Саме йому Кам’янське (нинішній Дніпродзержинськ) 
зобов’язане своїм економічним розвитком. За 25 років роботи І. І. Ясюко-
вича, Кам’янський завод став одним з найбільших і найсучасніших підпри-
ємств усієї Росії.

Ігнатій Ясюкович народився в 1847 р. в Ковно (сучасний Каунас у Литві), 
у стародавньому місті на річці Німані, відомому з ХІІІ ст. По закінченню 
класичної гімназії у Вільно (сучасний Вільнюс) у 1865 р. Ігнатій Ясюкович 
вступив у Петербурзький технологічний інститут, який закінчив зі званням 
інженера-технолога в 1869 р. Диплом з відмінністю дозволяв йому самому 
обрати місце роботи. По закінченню інституту молодий інженер служив 
спочатку на Козлово-Вороніжсько-Ростовській, потім на Миколаївській 
залізниці [19].

У 1871 р. І. І. Ясюкович був відряджений Міністерством фінансів, за ре-
комендацією Технологічного інституту, на півтора роки за кордон для вдо-
сконалення у науках. Після повернення з відрядження він став на службу до 
Ряжсько-В’яземської залізниці в якості інженера по рухливому складу. У той 
же час молодий Ігнатій Ігнатович Ясюкович викладав у рідному Техноло-
гічному інституті проектування деталей машин. У 1874 р. І. І. Ясюкович за-
прошений на службу на Невський паровозобудівний і кораблебудівний завод 
у Петербурзі в якості головного інженера. У 1876 р. його призначають керу-

ючим того ж заводу, де він проробив до осені 1884 р. Далі був запрошений на 
посаду директора Путилівського заводу.

Кінець 1870-х-1880-х рр. характеризуються бурхливим початком розвит-
ку металургійної промислової Російської імперії у зв’язку із загальним про-
мисловим підйомом, і зокрема, із заходами уряду щодо розвитку рейкового 
виробництва [16]. Давайте згадаємо, що передувало цьому: Росія катастро-
фічно програла Кримську війну 1853–1856 рр., економічний занепад. Вия-
вилося, що без залізниць країна дивовижно відстала від Західної Європи. Та 
й увесь суспільний склад країни виявився архаїчним. Саме Кримська вій-
на прискорила скасування кріпосного права у 1861 р. і економічний вибух 
у країні.

У числі помітних заводів того часу в Російській імперії був завод Това-
риства Варшавського сталеливарного й рейкового виробництва, заснований 
у 1878 р. й згодом перейменований у Південно-Російське Дніпровське мета-
лургійне товариство. Через більшу економічну вигідність його будівництво 
було перенесено в Україну, у село Кам’янське, що знаходилось на правому 
березі Дніпра у 35 верстах від Катеринослава. Товариство ПРДМТ було за-
сновано 16 травня 1886 р. А вже з 1 вересня 1888 р. для керування справа-
ми Товариства був запрошений колишній тодішній директор Путилівського 
заводу Ігнатій Ігнатович Ясюкович [12]. Про авторитет Ігнатія Ясюковича 
свідчить той факт, що Санкт-Петербурзький Міжнародний Комерційний 
банк надав на його ім’я кредит у сумі 500 тисяч карбованців, необхідних для 
закінчення будівництва Дніпровського заводу [19].

Уже через півроку після переїзду Ігнатія Ясюковича в с. Кам’янське там 
було введено в дію першу доменну піч. Надалі, із запаморочливою швидкі-
стю, був введений в експлуатацію весь завод, розвиток якого сприяв розвитку 
всього селища. Ігнатій Ясюкович займався безліччю питань. Так, він замінив 
некваліфікований персонал на більш компетентний. Запровадив зразковий 
порядок, дотримуючись норм трудового законодавства свого часу. Назна-
чав, із затвердження управління Товариства, цехову платню, виходячи зі 
здібностей робітника. Мінімальною заробітною платою вважалося щоденна  
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платня чорнороба, яка переглядалась один раз на три роки. За традицією пер-
ша платня видавалася виключно золотом [18].

«Такі гіганти промисловості, як завод Дніпровського металургійного То-
вариства, мали в дореволюційній Росії не тільки промислове, але й соціальне 
й державне значення» – відзначав в 1914 р. журнал «Гірничозаводська спра-
ва» і продовжував: «Продукти металургійної промисловості дають життя 
й силу всій національній промисловості, і безперервне 25-літнє існування 
одного з найбільших центрів металургійної промисловості – Дніпровського 
Товариства тісно переплетене з діяльністю його головного керівника Ігнатія 
Ігнатійовича [18]. Його енергія й широкий розмах керування створили про-
мислову міць, яка сприяла розбудові підприємства Дніпровського Товари-
ства, і культурному життю, піднявши рівень с. Кам’янського. Як талановитий 
та енергійний керівник цього великого металургійного підприємства всієї 
України І. І. Ясюкович чимало сприяв розвитку вітчизняної кам’яновугіль-
ної, залізорудної, марганцевої й машинобудівної промисловості. Звичайно, 
не всі були в захваті від успіхів І. І. Ясюковича й іноземного капіталу, який 
він персоніфікував. До революції в Катеринославі виходила чорносотенна 
газета «Російська правда». У липні 1912 р. в ній з’явилася стаття А. Елю 
«Наша південна гірнича промисловість». Автор подивився на історію питан-
ня з «патріотичної» точки зору.

З 1895 р. наш південь починає буквально «об’єднуватися». Єкатеринин-
ська залізниця поверталася в якусь іноземну дорогу: у вагонах і на станці-
ях чутні були різні іноземні говори; кожний поїзд привозив чужоземців, що 
спрямовувались на російські багатства й російські підприємства. Російська 
гірська промисловість півдня на очах стала перетворюватись в іноземну, зов-
сім змінюючи свою фізіономію [16].

«Південно-Російське Дніпровське металургійне товариство» було пер-
шим великим акціонерним іноземним підприємством на півдні з основним 
капіталом у п’ять мільйонів рублів. На чолі Товариства стали Рау і Кокке-
ріль. У 1889 р. Товариство відкрило на березі Дніпра величезний металур-
гійний завод у с. Кам’янському, справи якого відразу пішли блискуче. Уже 

на третій рік дії (1891 р.) завод дав 10% чистого прибутку, в 1893 р.– 20%, 
а в 1897 р. на акції Товариства був виданий дивіденд в 40%! Такий коло-
сальний успіх першого підприємства став великою спокусою для іноземних 
капіталістів», – робив висновок автор статті в газеті «Російська правда» [4]. 
Технічному розвитку підприємства сприяв його фінансовий розвиток: таким 
чином початковий капітал в 5 мільйонів рублів за час керівництва Ігнатія 
Ясюковича збільшився до 15 мільйонів. А загальна вартість Дніпровського 
Товариства в 1914 р., коли великий промисловець відійшов до світу мертвих, 
була оцінена в більш ніж 75 мільйонів рублів золотом. Величезний колектив, 
уміло керований І. І. Ясюковичем, вийшов в авангард металургії – російської 
та європейської, гегемонія Уралу була зламана, ціни на металургійну про-
дукцію в імперії були значно знижені, Кам’янське по праву отримало титул 
металургійної столиці Росії, а Ігнатій Ігнатович Ясюкович став лідером ро-
сійської промисловості [20].

І ще одне свідчення належить відомому російському металургові Михай-
лу Павлову. У своїй книзі «Спогади інженера» він написав, що не прагнув ні 
сам бувати на Дніпровському заводі, ні посилати туди практикантів, тому що 
на цьому заводі, як це було всім відомо, до росіян ставилися зовсім нетерпи-
мо. Ігнатій Ігнатійович Ясюкович, протягом десятків років керуючи заводом, 
не прийняв туди жодного російського інженера…» [14].

І це дійсно було так. Серед інженерів майже поголовно на Дніпровсько-
му заводі працювали поляки і мала кількість німців. Те ж стосувалося се-
реднього прошарку – майстрів. І тільки робочими були українці й росіяни. 
Протягом багатьох років Ігнатія Ігнатовича Ясюковича вважали не тільки 
уособленням мудрої й далекоглядної влади у справі керування гігантським 
заводом, а й вчителем своїх підлеглих. Під керівництвом Ігнатія Ігнатовича 
Ясюковича виховали кількасот фахівців з технічної і комерційної частини 
заводської справи.

В 1902 р. Ігнатій Ігнатович Ясюкович прийняв на себе обов’язки дирек-
тора-розпорядника Дніпровського товариства й був обраний членом правлін-
ня товариства. Так що тоді він фактично покинув Кам’янське й перебрався 
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в Петербург, де перебувала контора правління Південно-Російського Дні-
провського металургійного товариства. У наступні роки вже зі столиці він 
керував розвитком підприємства. І. І. Ясюкович був першим головою, а пі-
зніше – почесним головою створеного в 1902 р. синдикату російських мета-
лургійних заводів «Продамет». У нього вистачало й інших обов’язків. Як по-
ляк, він був членом декількох польських економічних і суспільних установ, 
у тому числі членом ради Варшавського комерційного банку й Товариства 
добродійності в Петербурзі [18].

Ігнатій Ігнатович Ясюкович взяв участь у роботі ХІV з’їзду гірничопро-
мисловців півдня Росії в 1889 р. у якості представника Південно-Російського 
Дніпровського металургійного товариства й потім протягом 24 років був по-
стійним учасником з’їздів. Починаючи з 1901 р., І. І. Ясюкович щорічно до 
кінця життя обирався уповноваженим з’їзду в Петербурзі. В 1900–1902 рр. 
він представляв з’їзд в Єкатеринославській гірничозаводській присутності.

В 1904–1908 рр. був представником з’їзду в раді Єкатеринославського 
вищого гірського училища (нині Національна гірська академія України). 
У грудні 1912 р. на ХХХVІІ з’їзді Ігнатія Ігнатійовича обрали почесним чле-
ном Ради з’їзду. У якості уповноваженого з’їзду Ігнатій Ігнатійович завжди 
був одним з головних і блискучих захисників інтересів кам’яновугільної й 
металургійної промисловості.

8 вересня 1913 р. виповнювалося 25-річчя плідної діяльності Ігнатія 
Ясюковича. Із цієї нагоди Правління Південно-Російського Дніпровського 
металургійного товариства, на відзначення цієї діяльності, пожертвувало – 
ні багато, ні мало – чверть мільйона рублів в інвалідний фонд Дніпровського 
заводу. У той день Ігнатія Ігнатійовича вітали Правління Товариства, робіт-
ники, численні установи й особи. У тому числі Рада З’їзду гірничопромис-
ловців півдня Росії, Рада З’їздів представників промисловості й торгівлі, Ко-
мітет Русько-Італійської торговельної палати, Рада й Правління Російського 
банку зовнішньої торгівлі й інші [16].

І. Ясюкович спеціально приїхав із цієї нагоди в Кам’янське, якби перед-
чуваючи, що це був його прощальний приїзд. О восьмій годині вечора Ігнатій 

Ігнатійович разом з директорами заводу зустрічав поважних гостей у вході 
у заводський клуб (нині музей історії ДМК) [3].

Єкатеринославська «Південна зоря» сповістила своїх читачів, що в кінці 
січня 1914 р. важка хвороба підкосила І. І. Ясюковича, що останнім часом 
здоров’я директора-розпорядника Дніпровського заводу погіршилося й він 
цілими днями залишався в кріслі, обкладений грілками. У ті дні хворому 
в Петербурзі була зроблена операція, після чого він відразу відчув себе кра-
ще, про що телеграмою сповістили адміністрацію Дніпровського заводу. Але 
полегшення виявилося нетривалим: через кілька місяців Ігнатія Ясюковича 
не стало.

Він помер у своєму маєтку Кутно у Варшавській губернії 26 серпня 
1914 р., залишивши Броніславу Генріхівну й сина Станіслава. До речі, син 
Ігнатія Ясюковича Станіслав Ясюкович (1882–1946 рр.) стане впливовим 
політиком у міжвоєнній Польщі. У 1902 р. він закінчить Катеринославську 
гімназію, відправиться вчитися в російську столицю, стане професором по-
літекономії, після смерті батька буде входити до складу Правління Дніпров-
ського Товариства й одночасно буде брати участь у роботі підпільних поль-
ських політичних партій. Із проголошенням незалежності Польщі Станіслав 
Ясюкович буде обраний депутатом сейму. У роки фашистської окупації ста-
не міністром підпільного польського уряду. У червні 1945 р. буде засуджений 
у Москві, одержить п’ять років і з берієвських катівень уже не вийде. Станіс-
лав Ігнатович Ясюкович був реабілітований у 1990 р. [13].

У серпні 1914 р. пройшли панахиди по покійному Ігнатієві Ясюковичу 
в Польщі, Кам’янському й Петербурзі. 30 серпня того року у великій залі 
З’їзду гірничопромисловців півдня Росії відслужили панахиду по І. І. Ясю-
ковичу в присутності голови Ради з’їзду, відомого інженера-підприємця, 
члена Державної ради, Миколи Федоровича фон Дитмара, представників 
гірничопромислових підприємств півдня Росії, родичів і шанувальників по-
кійного. На засіданні Ради з’їзду 30 серпня, після промови голови Ради з’їз-
ду, було вирішено покласти вінок на могилу Ігнатія Ігнатовича Ясюковича й 
докласти майбутньому ХХХІХ з’їзду гірничопромисловців півдня Росії про 
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увічнення його пам’яті. Але незабаром почалася Перша світова війна й було 
не до увічнення пам’яті. Однак нині в Дніпродзержинську вживають кон-
кретні кроки, щоб пам’ять про І. І. Ясюковича жила [17]. 17 липня 2014 р. 
до 125-річчя Дніпровського металургійного комбінату у Дніпродзержинську 
відбулося урочисте відкриття пам’ятника Ігнатію Ясюковичу.

3.2. «Золотий вік» у Кам’янському
На початку 1890-х рр. в Кам’янському почався будівельний бум житло-

вих і громадських будівель. Завдяки ініціативі Ігнатія Ігнатійовича і чималій 
частині його власних коштів аристократичний район Кам’янського – Верх-
ня колонія – прикрасився спорудами, якими могли б пишатися і в інших 
столицях.

І. І. Ясюкович дивним чином поєднував талант керівника та мудрість по-
літика, щедрість мецената, твердість адміністратора й прагнення допомогти 
людям. Польський дворянин за походженням, він відкриває в Кам’янському 
школу для дітей робочих, а пізніше і гімназії. Будучи за віросповіданням ка-
толиком, І. І. Ясюкович приступає до зведення православної церкви, особи-
сто займаючись її будівництвом, і лише потім – після спеціального дозволу 
властей костьолу [4]

Завдяки інвестиціям Дніпровського Товариства будувалися лікарні, до-
роги, будинки для службовців і робітників, спортивні майданчики, парки. 
При клубах створювалися бібліотеки художньої і науково-популярної літе-
ратури, якими могли користуватися працівники і їхні сім’ї. Влаштовувалися 
звеселяння, любительські спектаклі, бали. Виникали доброчинні товариства. 
З його ініціативи й під його керівництвом була заснована на Дніпровському 
заводі зразкова школа, де до початку Першої світової війни навчалися діти, 
заводська лікарня на 30 ліжок [5]. З ініціативи Ігнатія Ясюковича при заводі 
закладаються: споживчі товариства із метою доставляти робітникам та служ-
бовцям необхідні продукти доброї якості й за дешевою ціною; заводський 
клуб (нині Музей історії ДМК), що мав за мету доставити службовцям мож-
ливість взаємного спілкування; яхт-клуб товариства гребного плавання; На-
родна аудиторія (у ній нині розташований міський драм театр ім. Лесі Укра-

їнки) з метою доставити робітникам заводу місце для розваги; заводський 
оркестр, на утримання якого завод витрачав щорічно близько 15000 рублів, 
і бібліотека для службовців і робітників, що нараховувала 8000 томів книг 
і журналів [16].

Всі працівники як розумової, так і фізичної діяльності користували-
ся безкоштовною медичною допомогою і ліками. Підтримувався розвиток 
спорту й фізичного виховання. Окрім яхт-клубу, почесним головою якого 
значився І. І. Ясюкович і який вважався кращим річковим яхт-клубом Росії, 
діяли секції тенісу і футболу. Все це щедро субсидувалося Дніпровським 
товариством [5].

І. І. Ясюкович дуже любив Кам’янське – по суті, своє дітище. Це підтвер-
джує той факт, що знаходячись уже на вершині слави і кар’єри, Ігнатій Ясю-
кович жертвує 13 тисяч 749 рублів особистих коштів на будівництво в дале-
кому Катеринославському селі чоловічої гімназії. Викладацький персонал 
гімназій переважно утримувався з фондів ПРДМТ.

Дворянин Ігнатій Ігнатійович Ясюкович нагороджений російським ор-
деном Святого Володимира 4-го ступеня і Великим Офіцерським Хрестом 
бельгійського Короля Леопольда ІІ за заслуги на теренах промисловості.

Таким чином, уже через півроку після переїзду І. І. Ясюковича в Кам’ян-
ське, була запущена перша доменна піч. Потім із запаморочливою швидкі-
стю був уведений в експлуатацію весь завод, розвиток якого сприяв розвитку 
всього селища. Такий стрімкий і масштабний прогрес Дніпровського Това-
риства і заводу Кам’янського не мав аналогів не тільки в Росії – важко знай-
ти подібні приклади навіть в Європі. Хіба що підприємства Форда в США 
можуть бути названі гідним зразком, за швидкістю розвитку зіставленим із 
Кам’янським заводом.

Таким чином, Кам’янське перетворилося на справжнє місто зі всіма куль-
турними установами. Число жителів його виросло з 2-х тисяч в 1888 р. до 
більше 40 тисяч в 1913 р. Завдяки інвестиціям та наполегливій діяльності 
І. І. Ясюковича, селище до 40 тис. душ населення у 1917 р. було переведено 
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у ранг міста, а металургійний завод увійшов в історію як містостворююче 
підприємство.

Висновки
Детально вивчивши причини переселення поляків у селище Кам’янське, 

історію заснування римо-католицького костьолу у м. Дніпродзержинську, 
роль поляків в економічному і культурному розвитку краю, ми зробили такі 
висновки:

– Духовне відродження, яке є необхідною умовою розвитку нашої суве-
ренної України, починається з виховання любові та поваги до рідного міста. 
Щоб стати справжнім патріотом свого краю, треба вивчати його минуле і су-
часне, знати історичні й церковні пам’ятки нашого міста.

– Нова сторінка історії нашого міста відкривається із початком будівниц-
тва у 1887 р. Дніпровського заводу у с. Кам’янському. Майже збанкрутілим 
став сталеплавильний завод на окраїні Варшави. Поляки знали, що на пів-
дні Росії багато якісних корисних копалин, необхідних для виплавки металу, 
а саме кам’яного вугілля Донбасу та залізничної руди у Кривому Розі. Тому 
поляки, об’єднавшись з бельгійським акціонерним товариством «Коккеріль» 
та взявши частину французького капіталу, утворили Південно-Російське Дні-
провське металургійне товариство. Будували завод російські, українські, бі-
лоруські селяни, які приїздили на будівництво, а керували польські майстри, 
інженери та кваліфіковані майстри. Так з’явилися поляки у с. Кам’янському.

– Соціально-економічне та культурне становище польської національ-
ної меншини було схожим зі становищем українського та інших народів, які 
піддавалися дискримінації та русифікації самодержавством в Україні. Але 
незважаючи на антипольську політику, яку проводило самодержавство про-
тягом др.п. ХІХ–ХХ ст., польський національний елемент надав позитивного 
імпульсу багатьом соціально-економічним і культурним процесам, організа-
ції промислового виробництва у с. Кам’янському.

– Відбувається взаємопроникненням і взаємозбагачення польських та 
українських культур між українською більшістю та польською меншістю на-
селення с. Кам’янського. Поляки, які приїхали, привнесли в культуру і побут 

нові речі, смаки, привезли металеві праски та інші побутові речі. Але одно-
часно сприйняли й українську культуру, спілкуючись із кам’янчанами. Саме 
для поляків за наказом І. І. Ясюковича були побудовані Верхня і Нижня коло-
нії. У Верхній колонії жили власники заводу, польські інженери, а у Нижній 
колонії – майстри й висококваліфіковані робітники.

– За результатами нашої наукової розвідки ми визначили соціальний 
склад населення після міграції поляків у с. Кам’янське до 1 січня 1913 р. 
у Кам’янському налічувалося 40407 жителів, які за станом ділилися таким 
чином: 346 польських дворян, 53 представники духовенства, 110 почесних 
громадян, 12 купців, 7035 міщан і 29950 селян, 4055 запасних нижніх чинів 
із сім’ями, 310 іноземних підданих. Польське дворянство у с. Кам’янському 
представляли інженери і службовці Дніпровського заводу, лікарі, викладачі 
навчальних закладів, учні, інші категорії жителів. Хоч частка польської люд-
ності щодо всього населення селища була незначною, однак у соціально-еко-
номічному житті польське населення відігравало значну роль.

– Ми, з’ясували що, в селищі Кам’янському утворилися дві етносоціаль-
ні групи: адміністрація заводу, інженерно-технічні робітники, робоча аристо-
кратія – складалися в основному із поляків; робітники заводу – в основному 
російські, білоруські селяни та місцеві селяни-українці. Кожна група пред-
ставляла собою субкультуру зі своєю ментальністю, потребами, баченням 
майбутнього. Ці різні етносоціальні групи не мали спільних точок зіткнення, 
не пересікалися й жили відокремлено, нерідко відчуваючи один до одного 
приховану ворожість. Робітниче селище не зуміло об’єднати ці соціальні 
групи у цілісний організм, де б одна частина доповнювала іншу.

– Важливе місце у житті польської етногрупи у селищі Кам’янському 
відводилося шкільному навчанню, характерним для якого було прагнення 
зберегти рідну мову, національні традиції. Постійні контакти етнічних груп 
між собою та з українцями залишили свій слід у традиційній культурі краю. 
Простежуються польсько-українські взаємовпливи у родинній та календар-
ній обрядовості, харчуванні.
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– Історія будівництва храмів є дзеркальним відображенням історії засе-
лення нашого краю і перетворення селища Кам’янського у значний промис-
ловий центр. Завдяки фінансової підтримки І. І. Ясюковича, церковне життя 
процвітало. Поряд з чисельним православним населенням Кам’янського, 
релігійну картину селища в часи індустріалізації краю у ХІХ ст. доповнюва-
ли римо-католики. Своєрідність релігійної ситуації, що склалася у Кам’ян-
ському, у повній мірі визначила толерантність до різних етнічних груп і чи-
сельних конфесій. Будучи по віросповіданню католиком, але розуміючи, 
що більшість населення складають православні, щоб уникнути релігійної 
ворожнечі, директор-розпорядник металургійного заводу Ігнатій Ігнатович 
Ясюкович виділяє кошти на будівництво спочатку Свято-Миколаївської пра-
вославної церкви в 1894 р., а потім після рішення Церковного Синоду буду-
ється римо-католицький костьол Святого Миколая в 1897 р.

– І. І. Ясюкович монополізував металургійну промисловість. Під керів-
ництвом був складений проект створення металургійного синдикату «Про-
дамет» у 1902 р., а в 1914 р. синдикат контролював виробництво і продаж 
90% заліза й сталі. Завдяки інвестиціям, була побудована школа для дітей 
робітників, а пізніше й гімназія (сучасний технічний ліцей № 1). Будувалися 
лікарні й парки, клуби, влаштовувалися спектаклі й бали. І. І. Ясюкович ство-
рив яхт-клуб, який вважався найкращим яхт-клубом Росії, в селищі працюва-
ли секції з тенісу й футболу.

– Мешканці сучасного Дніпродзержинська завдячують директору-розпо-
ряднику поляку за походженням Ігнатію Ігнатовичу Ясюковичу за його бла-
городні справи. 17 липня 2014 р. у Дніпродзержинську відкрили пам’ятник 
директору-розпоряднику Дніпровського заводу Ігнатію Ігнатовичу Ясюкови-
чу та реконструйовано однойменну площу на честь видатного промисловця. 
Якщо б не будівництво металургійного заводу, можливо, селище Кам’янське 
залишилось відомим в історії під назвою місця зимівлі запорізьких козаків. 
Завдяки наполегливій діяльності Ігнатія Ясюковича, селище до 40,5 тис. душ 
населення у 1917 р. було переведено у ранг міста, а металургійний завод 
увійшов в історію як містостворююче підприємство.

– Необхідне й подальше дослідження цих проблем потребує досліджен-
ня питання участі польського дворянства у структурах місцевого управління 
селища Кам’янського, а також чекають на своє вивчення проблеми, пов’язані 
з висвітленням ролі польського дворянства у громадсько-політичному житті 
нашого краю.

Отже, нами зроблена спроба розглянути один із епізодів історії нашого 
міста: переселення поляків у селище Кам’янське, їх вплив на розвиток се-
лища, на будівництво римо-католицького костьолу Святого Миколая, який є 
перлиною неоготичного архітектурного стилю. Ми сподіваємося, що наше 
історичне дослідження послужить спробі повернення духовності, моралі та 
збереження національних традицій для всіх людей, незалежно від світогляду 
і переконань.
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Лисоконь Ілля

ОБ’ЄКТИ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ 
СПАДЩИНИ ГАЛКОВСЬКОГО ТА ШМАКОВСЬКОГО 

РУДНИКІВ

Вступ
Актуальність науково-дослідницької роботи полягає в дослідженні істо-

рико-краєзнавчих пам’яток, об’єктів індустріальної та історичної спадщини 
колишніх рудників Галковського та Шмакова, які нині не існують, натомість 
окремі пам’ятки ще залишились, являючи собою доволі серйозний інтерес 
для місцевих краєзнавців, істориків, підлітків та громадян. З огляду тран-
спортної інфраструктури, доступність і територіальна концентрація об’єктів 
спадщини надають перспективу для проведення загальних чи тематичних 
екскурсій за невеликий проміжок часу, навіть не використовуючи спеціаль-
ного транспорту.

Історична спадщина рудників Галковського та Шмакова несуть важливу 
інформацію про розвиток міста в цілому. З 1881 р. розпочався якісно новий 
етап розвитку Криворіжжя як індустріального осередку держави з багатою 
історією рідного краю, обумовлений початком гірничих робіт з видобутку 
залізних руд, розвитком чорної металургії, широкомасштабного будівництва, 
зарегулюванням місцевих річок, інтенсифікації сільського господарства. Да-
ний процес відбувається вже понад 100 років з нетривалими спадами, і тіль-
ки економічна криза 1990-х рр. призвела до зниження антропогенного тиску 
в три рази.

Спочатку на території Криворіжжя були незначні за розмірами рудники 
та шахти, що належали акціонерним товариствам чи приватним особам, ко-
жен з яких мали по одному-декілька кар’єрів на, як правило, орендованих 
землях місцевих поміщиків. Часто, по їх прізвищам, до місцевості прикріп-
лювався й відповідний антропонім (Харінський рудник, Шмаковський руд-
ник, рудник Колачевського, рудник Галковський та інші). Кількість рудників 
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постійно змінювалася з різних причин, іноді з геологічних, іноді з економіч-
них, іноді з соціальних, іноді з історичних тощо. До Революції 1917 р. нара-
ховувалося 29 рудників, які часто дуже «тісно» розміщувалися по сусідству 
один з одним і в результаті з’єднувалися територіально.

Вивчення об’єктів індустріальної та історичної спадщини є одне з най-
більш пріоритетних завдань історико-географічних досліджень на території 
Криворіжжя. Вивчення залишків об’єктів історичної та промислової спадщи-
ни (існуючих з 80-х рр. ХІХ ст. до 1917 р.) припускає як роботу з архівними 
матеріалами (старі карти, фотографії, звіти та інші), так і практично-польові 
дослідження. Для отримання результату необхідно прослідити хронологію 
розвитку індустріальних об’єктів, провести модельні реконструкції стану 
працюючих виробництв у минулому, оцінити ступінь збереженості старих 
і раритетних об’єктів науки і техніки та здійснивши дане дослідження мож-
ливо отримати результат й з історичної спадщини даних рудників. Історич-
на спадщина полягає в залишках індустріальних, архітектурних, раритет-
них (старих) та документальних свідченнях про рудники Галковського та 
Шмаковського.

Також при дослідженні індустріальної та історичної спадщини рудників 
автор роботи дослідив, що Галковський та Шмаковський рудники входять 
в перелік об’єктів історико-краєзнавчого та промислового туризму в місті 
Кривий Ріг.

Для кращого ознайомлення з матеріалом та дослідженням обраної нау-
ково-дослідницької теми автор та наукові керівники роботи разом з інструк-
тором ЦТКЕУМ «Фортуна» розробили тематичну екскурсію «Об’єкти інду-
стріальної та історичної спадщини Галковського та Шмаковського рудників», 
яку організовує та проводить ЦТКЕУМ «Фортуна». Екскурсійний маршрут 
відповідає кільцевому типу, розпочинається маршрут від маршрутної зупин-
ки «Техбаза», через територію нинішнього рудника імені К. Лібкнехта. До-
рогою із Західного кладовища повертається назад до тієї ж зупинки.

Дана екскурсія є корисною не лише в ознайомлювальному контексті, а й 
в контексті наукового дослідження таких питань як вивчення, ознайомлення, 

дослідження, аналізу історичної, індустріальної, краєзнавчої, географічної 
не лише Галковського та Шмаковського рудника конкретно, а й рудничних 
пам’яток Кривого Рогу взагалі.

Даний екскурсійний маршрут може бути корисним юним дослідникам 
у галузях географії, історії, біології, краєзнавства і взагалі тим, хто цікавить-
ся місцевим краєзнавством та історією рідного міста.

Автором роботи було виокремлено актуальність розробленої екскурсії, 
яка складається з трьох пунктів:

1. Навчальна: ознайомлення з об’єктами індустріальної та історичної 
спадщини колишніх рудників Шмакова і Галковського, в цілому гірничопро-
мисловими ландшафтами;

2. Розвивальна: розвиток пізнавального інтересу, зацікавленість істо-
рією свого краю, естетичне сприйняття, здібність мислити, відходячи від 
стереотипів;

3. Виховна: виховання любові до рідної землі та історії, патріотизм, від-
повідальність та бережне ставлення до культурно-історичного та індустрі-
ального надбання міста.

Автор науково-дослідницької роботи наголошує, що досліджуючи істо-
ричну та індустріальну спадщину Галковського та Шмаковського рудників 
треба не забувати техніку безпеки, оскільки практична частина дослідження 
передбачає деякі елементи пішохідного і навіть промислового туризму, тому 
й проведення екскурсії вимагає великої уваги з огляду на технічні момен-
ти. Також треба зазначити, що дослідження та аналіз обраної наукової теми 
може бути проведений у будь-який сезон, за умов відсутності опадів, окрім 
періоду танення снігу, а також одразу після дощів, адже дороги всі ґрунто-
ві, а подекуди навіть слабко виражені стежки, в основному, на глиняному 
субстраті.

Мета науково-дослідницької роботи. Напевно, у кожного з нас в житті 
виникали питання, які були пов’язані з історіє рідного міста та його інду-
стріальною спадщиною. Що таке історична спадщина? Де знаходиться ця 
спадщина? Яка історія рідного міста та як вона пов’язана зі спадщиною? 
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Але, чомусь лише невелика кількість людей нашого міста знає та задається 
питаннями даного характеру. На Криворіжжі питання індустріальної та істо-
ричної спадщини стоїть досить гостро, оскільки Кривий Ріг є промисловим 
центром держави, центром з промислового туризму регіону та України. Про-
те, індустріальна та історична спадщина Криворіжжя мало відомі та мало 
досліджені сторінки міста. Однією з таких сторінок є об’єкти спадщини Гал-
ковського та Шмаковського рудників.

Головна мета об’єктів історичної та індустріальної спадщини Галковсько-
го та Шмаковського рудників є зображення людської роботи, засобів праці, 
умов життя та роботи, дореволюційної архітектури, розвитку промисловості 
та історії Криворіжжя. Тобто, об’єкти спадщини рудників виступають наоч-
ним прикладом життя кінця ХІХ ст. до 20-х рр. ХХ ст.

В ХХІ ст. держава сприяє створенню комфортних умов для дослідження 
та розвитку історичної й індустріальної спадщини. З початком третього тися-
чоліття Кривий Ріг почав вдаватися в сторінки історії та всіляко допомагати 
у вивчені цих сторінок. Тому автор науково-дослідницької роботи вирішив 
дослідити історико-краєзнавчий аспект об’єктів індустріальної та історичної 
спадщини Галковського та Шмаковського рудників.

Визначена мета роботи зумовила наступні завдання:
1. Дослідити рудничні пам’ятки Криворіжжя;
2. Розглянути архітектурні та історичні питання будівлі школи при Шма-

ковському руднику;
3. Дослідити Галковський цвинтар та склеп;
Об’єктом дослідження є процес заснування, діяльності, розвитку та за-

непаду Галковського та Шмаковського рудників кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Предметом дослідження є об’єкти індустріальної та історичної спадщи-

ни Галковського та Шмаковського рудників.
Методи дослідження. Аналітичний, історичний, порівняльний, систем-

ний, класифікаційний, ознайомлювальний методи.
Структура науково-дослідницької роботи має вступ, три розділи, де-

сять підпунктів, висновки, список використаних джерел та додатки.

Розділ 1. Історія виникнення рудників
Після ліквідації 1857 р. військових поселень, Кривий Ріг переведено до 

розряду державних сіл. Кривий Ріг був центром Криворізької волості Хер-
сонського повіту Херсонської губернії. Станом на 1859 р. на Криворіжжя 
налічувалось 554 двори і 3644 жителі. В селі Інгульці було 1396 жителів, 
а у Олександровому Дарі – 1149 жителів. В той час існували й інші села, 
поселення міського типу, що згодом увійшли в межі міста – це Гданцівка, 
Катеринівка (Довгинцеве), Вечірній Кут тощо. Наприкінці 50-х рр. XIX ст. 
з’явилися перші поселення на правому березі Саксагані (в районі Кандиби-
ної та Іванової балок).

В другій половині XIX ст. почалося дослідження надр Криворіжжя, зо-
крема залізної руди. У ньому брали участь академіки Василь Федорович 
Зуєв, Владлен Васильович Ізмайлов, професор Ліванов Микола Олександро-
вич, Олександр Миколайович Поль та інші.

1865 р. у Кривий Ріг прибув колишній професор Гірничого інституту 
Російської імперії Микола Павлович Барбот-де-Марні, який протягом 1866–
1867 рр займався вивченням корисних копалин басейну. У 1866 р. Олександр 
Поль, проводячи археологічні дослідження балки Дубова, виявив виходи по-
кладів багатої залізної руди.

13 квітня 1874 р. Імператорським Російським технічним товариством 
призначена комісія під головуванням Олександра Іосса задля «дослідження 
благонадійності родовища залізних руд і інших мінеральних багатств, від-
критих в околицях села Кривий Ріг».

В ході дослідження автор роботи опрацював історичні джерела та діз-
нався, що комісія під керівництвом Олександра Іосса складалася з 10 членів. 
Визначити всіх членів комісії нажаль не вдалося, про те було визначено 4 
члени комісії з 10. Представниками комісії були Потоцький Євген Павлович, 
Кирило Михайло Дмитрович, Зейферт Ілля Іванович, Данилов Іван Михай-
лович та інші.

Також на запрошення місцевої інтелігенції Кривий Ріг відвідали протя-
гом 10 років такі видатні особистості України, як: Тимофієв Ерміногільд 
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Єгорович, Марков Микита Петрович, Мосцевий Федір Мойсейович, Геккер 
Адольф-Фрідріх Карлович тощо.

Після доведеної наявності на Криворіжжі величезних запасів залізної 
руди, 1881 р. був заснований перший на Криворіжжі Саксаганський рудник, 
що належав «Товариству криворізьких залізних руд».

На розвиток Кривого Рогу вплинуло спорудження 1884 р. Катеринин-
ської залізниці, яка сполучила місто з промисловими районам Придніпров’я 
і Донбасу.

У середині 80-х років XIX ст. до розробки криворізьких залізних руд до-
лучаються металургійні товариства. 1885 р. два рудники відкрило Новоро-
сійське металургійне товариство, у 1886 р. Південно-Російське Дніпровське 
товариство заснувало Галковський та Шмаковський рудники.

Шмаковський рудник було відкрито шляхом оренди землі строком на 
36 років у міського поміщика Лева Олександровича Шмакова. У 1897 р. То-
вариство поновило цей контракт ще на 36 років. Рудник розташовувався на 
правому березі річки Саксагань. Північні околиці рудника межували з рудни-
ком Дубова Балка, а південні з землями Галковського рудника.

Рудник Галковський був відкритий на землях Дмитра Гордійовича Гал-
ковського, який отримав ці землі за вірну службу царю Олександру ІІ Виз-
волителю. Після того, як поміщик дізнався про величезні залізорудні запаси 
у надрах його земель, одразу ж здав їх в оренду, проте через 12 років, по 
закінченню орендного строку, вирішив займатися рудником самостійно.

1897 р. Кривбас за видобутком руди посів перше місце в імперії, ви-
передивши навіть Урал, станом на 1900 р. на території Криворіжжя діяло 
79 рудників.

Розвиток промисловості супроводжувався зростанням чисельності насе-
лення міста. У 1916 р. в Кривому Розі проживало 26,7 тисяч жителів, а зага-
лом на території сучасного міста проживало близько 60 тисяч.

На початку XX ст. у місті почали будувати багатоповерхові житлові бу-
динки. Деякі вулиці покривали бруківкою. Працювало 32 лікарняних уста-
нови, 26 початкових шкіл, з’явились перші кінематографи.

1.1. Дослідження рудничних пам’яток Криворіжжя
Комплекс географічного, історичного, етнографічного краєзнавства 

в межах одного екскурсійного, експедиційного, туристсько-краєзнавчого чи 
спортивно-тренувального маршруту завжди буде відзначатись неоднорідні-
стю, певною неординарністю, різноманітністю і виглядатиме яскраво, а отже 
й емоційно та пізнавально для учнів навчальних закладів чи вихованців 
гуртків різного напряму. Такі маршрути завжди викликають зацікавленість, 
оскільки передбачають елементи гри, спортивний інтерес та швидку зміну 
пейзажів й досліджуваної місцевості.

Влітку 2014 р. та взимку 2015 р. автор роботи разом з науковими керівни-
ками та інструктором ЦТКЕУМ «Фортуна» здійснили екскурсію до об’єктів 
індустріальної та історичної спадщини колишніх рудників Галковського та 
Шмакова, локалізованих у балках Ковальська, Суслова та Кам’яниста, що 
у долині річки Саксагань. Екскурсія передбачала огляд дореволюційних бу-
дівель, залишених у історичний спадок від згаданих рудників, деякі з яких 
продовжують функціонувати і сьогодні, а деякі вже знаходяться в напівзруй-
нованому стані. Ознайомлення з різними формами гірничопромислового ре-
льєфу і ландшафту. Друга частина екскурсії відбулася у вигляді тренування 
з техніки гірського туризму на схилах Кіровського відвалу в якому автор ро-
боти випробував власні навички.

Автор роботи був зібраний інструктором ЦТКЕУМ «Фортуна» на виїзне 
тренування: готувалися мотузки, карабіни, системи блокіровки тощо. Автор 
використовував лише відпрацьовані елементи гірського туризму. Проте, вий-
шовши на зупинці «Техбаза» і почувши розповідь наукових керівників про 
історичне минуле місцевості, автор розставив пріоритети по-іншому: на пер-
ший план вийшов історичний, або краєзнавчий аспект. Автор уважно слухав 
керівників, інколи ставив питання з приводу історії того чи іншого досліджу-
ваного об’єкта, що зустрічався під час екскурсії. Особливий інтерес автора 
викликала розповідь про старе кладовище рудника Галковського, а також 
огляд будівлі родинного склепу сім’ї Галковських. Також, здивування у авто-
ра даної науково-дослідницької роботи викликало й те, що так недалеко від 
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міста ландшафт повністю змінюється: навкруги трав’яниста, чагарникова та 
деревна рослинність, майже відсутні споруди і зовсім інше повітря. Підій-
шовши до відвалу, автор познайомився з льодорубом, з його складовими та 
призначенням.

Наукові керівники розповіли, що поверхня схилу Кіровського відвалу 
дуже схожа на схили Кавказьких гір, особливо на підході до перевалів по-
чаткових категорій складності (імітація дрібної та середньої осипи, подекуди 
навіть крупної, що нагадує куруми), словом, автор мав змогу взяти участь 
у справжньому тренуванні майже в аналогічних, у технічному плані, умовах.

Відпрацьовувалася спочатку техніка самостраховки за допомогою льо-
доруба: при русі вздовж схилу, під час висхідного та низхідного траверсу, 
вертикальних підйомів і спусків. Цікаво, що особливо сподобалося відпра-
цювання техніки падіння… Підіймаючись вгору, використовуючи техніку 
«крок у три такти», автор навіть не припускав, що спуск виявиться технічно 
набагато складнішим, а тому, не економлячи сил, «рвали» на гору, щоб озир-
нути краєвид Кривбасу зверху.

Згори відкрився неймовірний краєвид: один із провалів рудника відкрив-
ся як на долоні, що вразило автора роботи. Лише уявіть собі: відносна висота 
відвалу складає близько 35–40 м, до цього потрібно додати глибину провалу 
фактично поруч із ним (50–60 м). Оце є додатковим аргументом перепаду 
висот у рівнинній степовій Україні. Окрім, гарного краєвиду з географічної 
точки зору можливо було побачити досить цікавий історичний краєвид. Зго-
ри можна було побачити не лише рудничні пам’ятки Криворіжжя, а й істо-
ричні пам’ятки. Наприклад старе кладовище рудника Галковського, будівлю 
школи при Шмаковському руднику 1910 р., будівлю родинного склепу сім’ї 
Галковських тощо.

Прослухавши лекцію про походження і розвиток даних форм рельєфу, 
історичний розвиток даної місцевості, автор взявся відпрацьовувати техніку 
спуску. Варто зазначити, що спочатку процес йшов дуже невпевнено, проте, 
пройшовши більшу частину шляху та пристосувавшись до умов, автор збаг-
нув певні закономірності руху та швидко закінчив спуск.

Наступним етапом тренування було відпрацьовування техніки у зв’язках: 
ставилося завдання подолати схил, застосовуючи техніку самонаведення 
горизонтальних перил. В якості опори на контрольних станціях використо-
вували льодоруби. Опановувалися не тільки тактичні моменти, й власне 
технічні, пов’язані з рухом по нестійкому схилу. Тренування завершилося 
успішно, про що свідчила посмішка, іскри в очах та задоволене обличчя ав-
тора роботи. Автор вже мріяв про майбутні подорожі і тренування, непри-
хованим був й інтерес до історичних та історико-краєзнавчих особливостей 
даної місцевості.

Екскурсія продемонструвала можливості інтегрованого використання 
історичних та індустріальних об’єктів Криворіжжя у пізнавально-екскур-
сійному, туристсько-краєзнавчому та спортивно-туристичному напрямах. 
У майбутньому передбачається створення подібних маршрутів із обов’язко-
вою апробацією їх на практиці.

1.2. Історичний екскурс Шмаковським рудником
Шмаковський рудник засновано у 1886 р. Південно-Російським Дніпров-

ським металургійним товариством шляхом оренди 1352-х десятин землі 
строком на 36 років у поміщика Лева Олександровича Шмакова. У 1897 р. 
Товариство поновило цей контракт ще на 36 років, але за нових покращених 
умов. Рудник розташовувався на правому березі річки Саксагань між двома 
балками – Кам’янистою на півночі і Суслова на півдні. Північні рудник ме-
жував з рудником Дубова Балка, а південні з землями Дмитра Гордійовича 
Галковського (засновника Галковського рудника).

За підрахунками, на початку ХХ ст. загальний запас руди становив понад 
200 млн. пуд. Добувна здатність рудника складала12 млн. пуд. Роботи велися 
артілями по 40–50 чоловік. Працювали по 12 годин на добу.

Знаряддя праці робітників: лопата, бур і молоток. Відкатка руди про-
водилася або вручну, або кінною тягою. Спочатку сировину підведеннями 
доставляли на станцію Карнаватка, а пізніше у 1893 р., через рудник була 
проведена гілка Катерининської залізниці.
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Автор роботи під час вивчення історії Шмаковського рудника відшукав 
дві карти (1914 та 1918 рр.). Після аналізу першої карти (1914 р.) автор дій-
шов висновку, що на території Шмаковського рудника розміщувалось одне 
кладовище, п’ять маленьких поселень працівників рудника та два кар’єри. 
Поряд с кар’єрами проходила залізна дорога, а поряд з нею проходили ґрун-
тові дороги.

Друга карта, яку проаналізував автор свідчила про те, що за 4 роки кіль-
кість поселень та ґрунтових доріг збільшилась. Кладовище збільшилось 
виключно у розмірах. Залізниця розширила свої можливості та було про-
кладено другу колію. У роки революції рудник припинив свою діяльність. 
В радянські часи відродився (у 1922 р.) під назвою РУ імені К. Лібкнехта.

1.3. Історія Галковського рудника
Рудник Галковський був відкритий у 1886 р. на землях Дмитра Гордійо-

вича Галковського, який отримав ці 600 десятин землі за вірну та довгу служ-
бу царю Російської імперії Олександру ІІ. Після того, як поміщик дізнався 
про надзвичайні залізорудні запаси на його земель, одразу ж здав їх в оренду, 
проте через 12 років, по закінченню орендного строку, вирішив займатися 
рудником самостійно. Після смерті Галковського, рудник перейшов у воло-
діння дружини й дітей.

Саме родовище залізних руд займало 36 десятин землі, проте під розроб-
ку потрапило лише 10 десятин з запасами руди до 500 млн. т. В 1887 р. було 
видобуто 30 тис. пудів руди, в 1899 р.– 4,6 млн. пудів. На 1914 р. працюва-
ло 1189 чол., видобуток становив 25,3 млн. пудів. З 1887 по 1917 р. вийня-
то 5,5 млн. т. Добуток руди на Галковському руднику був досить сучасним, 
оскільки використовувалась залізниця та нові знаряддя праці. Умови праці 
були кращими у місті на той час.

Будівлі адміністративної контори Галковського рудника між собою від-
різнялися. Перша будівля була побудована в більше простому вигляді, хоча 
мала досить гарний вигляд. Будівля була обкладена не великими залізистими 
кварцитами. Вікна та двері відповідали архітектурним вимогам часу. Проте 
вони мали не чітку прямокутну форму. Внизу, справа та зліва вони були пря-

мими, а верхня частина була закруглена та трішки вдавлена в будівлю. Пар-
кан, який огороджував будівлю був не великий та досить ошатний. Даний 
паркан зовсім не мав за мету огороджувати будівлю, автор роботи вважає, що 
скоріше за все даний паркан несе більше естетичну функцію, аніж захисну. 
Над центральним входом у будівлю, трішки вище над дверима знаходилась 
оригінальний кам’яний орнамент з цегли, який на вигляд дуже сильно нага-
дував сонце.

Друга будівля являє собою невелику адміністративну будівлю. На відміну 
від першої будівлі друга будівля не була обкладена залізистими кварцитами. 
Будівля була білого кольору, проте на 1–1,5 м від землі будівля була при-
крашена плоскими кам’яними брилами. Друга будівля має чітко виражені 
прямокутні вікна, проте вікні відкоси зверху були підняті таким чином, що 
створюється ефект поєднання прямокутнику та трикутнику. Друга будівля 
взагалі не мала огорожі, огорожею слугували чагарники та високі дерева.

У роки громадянської війни рудник було спеціально затоплено і зруйно-
вано. Під такою назвою проіснував рудник до 1921 р., потім був переймено-
ваний на рудник ім. Артема (до недавнього часу – РУ ім. Кірова).

Отже, з вищевказаного матеріалу можливо зробити висновок, що історія 
Шмаковського та Галковського рудників є досить об’ємною та цікавою. Сьо-
годні необхідно зрозуміти, що об’єкти індустріальної та історичної спадщи-
ни є під загрозою знищення внаслідок часу, людської діяльності, природних 
умов тощо.

Історичні та індустріальні об’єкти спадщини Шмаковського та Галков-
ського рудників мають велике значення в історичному, географічному та 
краєзнавчому спектрі нашого міста, регіону та держави. Оскільки, історична 
спадщина дозволяє людині дослідити та проаналізувати умови праці та жит-
тя, дослідити історію рідного краю, розглянути умови розвитку промисло-
вості України та Криворіжжя, зрозуміти умови якісного та кількісного роз-
витку суспільства на теренах Кривого Рогу.

З початком третього тисячоліття Криворіжжя почало розвивати напрямки 
дослідження історії Галковського та Шмаковського рудників. Сьогодні дуже 
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багато молоді та підлітків виявляють зацікавленість до цих не зовсім відомих 
сторінок історії рідного Криворіжжя.

Розділ 2. Шмаковський рудник
Руда в Шмаковському руднику залягала у вигляді двох розташованих одне 

за іншим гнізд, потужністю від 13 до 20 саж., котрі були прикриті незначною 
товщею наносів. На висячому боку обох гнізд знаходився пласт охристої, 
легкоплавкої руди, зі вмістом заліза до 58%. Паралельно цим гніздам роз-
ташовувались поклади руди зі зворотнім кутом падіння, котрі представляли 
собою вихід на поверхню першого рудоносного пласта, згорнутого в синклі-
нальну складку.

За підрахунками на початку ХХ ст. загальний запас руди становив по-
над 200 млн. пуд. Руда – залізний блиск із червоним, зрідка бурим, заліз-
няком (60–62% вмісту заліза), відправлялася винятково на Каменський за-
вод. По іншу сторону залізничного шляху, де розташовувалася колонія для 
рудничних службовців, було знайдено поклади руди, котрі на той час були 
недостатньо розвідані, їх потужність становила 0,5–1 саж. й належали до 
Саксаганського пласта № 1. Розробка двох перших гнізд велась 2 кар’єра-
ми, відповідно числу й розмірам покладів. Кожний кар’єр обслуговувався 
45-силовим підйомником. Пізніше діяло 4 кар’єри. На початку ХХ ст. добув-
на здатність рудника складала 12 млн. пуд.

Біля рудника розташовувалась головна контора для управління рудни-
ками Південно-Російського Дніпровського товариства. Для сімейних робіт-
ників було збудовано 14 будинків. Безсімейні робітники жили в великих та 
комфортних казармах по 40–50 чоловік в кожній. В пів версти від рудника, по 
іншу сторону залізниці, серед тінистих дерев, розташовувались будинки для 
службовців, готель для приїжджих і добре обладнана лікарня. При лікарні 
працював один лікар і два фельдшери.

У 1908 р. введена перша розвідувальна шахта. Через чотири роки до ладу 
стала шахта «Центральна» (за радянських часів отримала назву «КІМ»). Та-
кож на руднику діяла шахта «Північна» (з 1930 р. шахта «Петровського»). 
У 1909–1910 рр. введені в роботу італійські перфоратори. У 1913 р. рудник 

видав 317 тис. т. сировини. До 1914 р. запаси залізної руди робились на спе-
ціальних майданчиках відкритого типу. У 1914–1915 рр. на Шмаковському 
руднику, вперше в Кривбасі, для приймання руди і її завантаження в заліз-
ничні вагони були побудовані спеціальні бункери, в яких руда надходила по 
стрічкових транспортерах.

2.1. Будівля школи при Шмаковському руднику
У 1904 р. на руднику була відкрита початкова школа. Для цього було виді-

лено декілька кімнат в одному з бараків. Працював один вчитель. При ньому 
було 20 учнів. В 1910 р. була відчинена ще одна школа в селі Покровському. 
Навчалось до 100 дітей при двох вчителях.

Розташована будівля в районів Техбази в Саксаганському районі міста. 
Споруда зведена у 1910 р. і являє собою типову дореволюційну архітекту-
ру з масивними стінами й контрфорсами, до речі, добре збережену. Будівля 
довгий час виконувала роль школи при руднику. В наш час – це будинок 
гірничо-спасателів.

Сірі бетонні стіни з ошатними віконними, дверними та кутовими відкоса-
ми. З простою, але в той же час стильною ліпниною вздовж верхньої частини 
будівлі засвідчують історико-архітектурні особливості будівлі. Такі особли-
вості полягають в тому, що вони виконані у декількох архітектурних стилях.

Будівля школи вирізняється не лише тим, що має досить цікавий вигляд 
та гарно зберігся з плином часу, а й історичну цінність. Школа при Шмаков-
ському руднику з моменту свого заснування відповідала всі вимогам часу, 
але головним та актуальним стало те, що діти звичайних робітників-шах-
тарів та інженерів почали отримувати початкову та середню освіту. З часом 
школа почала працювати повільніше, про що свідчили тенденції якості нав-
чання. Зниження відбувалося із-за невеликого штату працівників. Не дивля-
чись на все, школа при Шмаковському руднику працювала та давала плідні 
результати своєї діяльності, хоч і працювала вона не так багато часу. Історич-
ною цінністю потрібно вважати не лише будівлю, яка гарно збереглася, а й 
відомості та фотографії, які засвідчують діяльність школи.
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2.2. Будівлі селища колишнього рудника Шмакова
Під час дослідження автор роботи та наукові керівники відвідали селище 

колишнього рудника Шмакова та з’ясували, що для сімей робітників було 
збудовано 14 будинків, а безсімейні робітники жили в спеціальних казармах 
до 50 чоловік.

Автор роботи розглянувши детально кожну будівлю дійшов висновку, що 
будівлі були побудовані якісно. Автор роботи був здивований, що будинки 
для робітників та інженерів Шмаковського рудника були досить сприятливи-
ми відповідно до вимог історичної епохи.

Під час дослідження автор оцінив історичний аспект будівель, їх історич-
ну цінність. Проте не зміг визначити стиль у якому, вони були побудовані, 
оскільки будівлі були якісними та практичними, автор роботи прийшов до 
висновку, що проекція будівель належить або якомусь інженеру-будівель-
нику, або місцевій інтелігенції. Цікавим історичним фактом таких будівель 
можна вважати, що всі вони були огороджені та будувалися не вище двох 
поверхів.

Від початку будівництва з кінця ХІХ ст. до ХХ ст. збереглися часткового 
і до сьогодні будівлі. Планувальна структура колишнього села Покровське 
(власники – Шмакови) з кам’яними огорожами біля будинків – типовий еле-
мент дореволюційного робітничого селища.

Споруда садиби рудопромисловців Шмакових сьогодні знаходиться по 
вулиці Павлика Морозова, 13. Дана садиба є типовий приклад збереженої до 
сьогодні архітектури селища.

Історичною особливістю таких селищ є те, що всі будівлі відрізнялися. 
В пункті 2 розділу 1 було вказано кількість невеликих поселень працівників 
рудника, а на початку 1 розділу було вказано кількість мешканців міста та по-
селень. Треба зауважити, той факт, що всі поселення між собою відрізнялися.

Автор роботи під час дослідження знайшов фотографії трьох будівель, які 
розташовувались на території рудника, але в різних місцях. І дійшов виснов-
ку, що в кожному поселені працівників домінували різні архітектурні стилі 
та напрямки. В одному з поселень були двоповерхові будівлі, які поєднували 

в собі модерн та сецесію, в іншому поселені домінував лише модерністський 
напрям. Відомо, що в південному поселені Шмаковського рудника домінував 
модерн з відголоском архітектурних особливостей ХІХ ст. Хоча не дивля-
чись на всі архітектурні напрями та стилі найбільш домінуючим був дорево-
люційний архітектурний стиль

2.3. Дореволюційний паркан, складений залізистими 
кварцитами

Дореволюційна огорожа з підручних будівельних матеріалів була протяж-
ною кам’яною будівлею зі значною товщиною стін, контрфорсами, складена 
брилами залізистих кварцитів середнього розміру. Своєю появою завдячує 
будівництву селища Покровське та згодом будівель Шмаковського рудника, 
за допомогою якого відмежовувалася територія дворів.

Автор роботи розглядаючи дане питання ознайомився з дореволюційним 
парканом. Як вже було згадано, дані огорожі, є типовими елементами архі-
тектури селища та адміністративних будівель рудників, вони є історичними 
фактами. Деякі, збережені до нині фрагменти, використовуються за призна-
ченням і зараз. Для таких парканів характерна кам’яна кладка, масивна тов-
ща стін тощо.

Автор роботи дослідивши один з таких дореволюційних парканів, зробив 
висновок, що складені брили залізистих кварцитів середнього розміру свід-
чать про географічні особливості території. Суміш, яка з’єднує між собою 
брили дуже схожа на цемент, проте вона більш світлого кольору та міцніша. 
Чагарники та висока трава засвідчують лише те, що даний дореволюційний 
паркан, складений залізистими кварцитами не використовується сьогодні.

В цілому, даний матеріал паркану вказує на історичність території, в ме-
жах якої він розташований. Історична цінність даного дореволюційного 
паркану, складеного залізистими кварцитами полягає в тому, що можливо 
побачити й дослідити географічні особливості Криворіжжя, проаналізувати 
історичний контекст розвитку міста та дослідити особливості архітектури 
(матеріали, суміші тощо).
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Викладений матеріал дозволяє сформулювати висновок, що Шмаков-
ський рудник є важливою пам’яткою історії та краєзнавства Кривого Рогу. 
Будівля школи при Шмаковському руднику відіграє не лише важливу іс-
торичну, а й велику освітню цінність. Будівлі селища колишнього рудника 
Шмакова є важливими архітектурними, історичними та історико-краєз-
навчими пам’ятками Криворіжжя

Історико-краєзнавчий аспект виникнення Шмаковського рудника на 
думку автора визначається розвитком промисловості на теренах сучасного 
Криворіжжя. Дане питання було, є та буде дійсно актуальним та важливим, 
оскільки, історична спадщина несе багато корисної та важливої інформації.

Історична та індустріальна спадщина може й надалі знищуватись. Це 
дає підставу сформулювати стереотип, що дана ознака є тимчасовою мірою. 
На погляд автора даний стереотип є хитким, оскільки знищення історичної 
та індустріальної спадщини є повною неповагою до історії та ознакою її 
знищення.

З початком нового тисячоліття Криворіжжя почало розвивати напрямки 
дослідження історії Шмаковського рудника, а саме розробляти спеціальні 
тематичні екскурсії, надавати доступ до архівної інформації тощо. З вище 
вказаного, робимо висновок, що історична та індустріальна спадщина Шма-
ковського рудника на сьогоднішній день має велике значення в історичному 
минулому Кривбасу.

Розділ 3. Галковський рудник
Садиба поміщиків Галковських розташовувалася на високому стрімко-

му березі річки Саксагань. До будинку примикала економія (господарство) 
з господарськими будівлями. Цю садибу господарі називали «Кінегори». 
Коли землевласник дізнався, що на його землях знаходяться такі величезні 
поклади руди, то через відсутність достатніх коштів і досвіду, в період з 1886 
по 1898 рр. здав їх в оренду Південно-Дніпровському підприємству. За 12 ро-
ків було вибрано 105 млн. пудів руди найвищої якості, а після закінчення 
терміну оренди Галковський сам вирішив займатися рудником.

Розуміючи, що виправдати високі доходи без нововведень неможливо, ру-
допромисловець розширює рудник і відкриває ще один кар’єр. Оскільки на 
руднику залягав Саксаганський рудоносний пласт зі значними запасами за-
лізної руди, за порівняно короткий термін господареві вдається підняти його 
добувну здатність до 3-х млн. пудів руди на рік.

Землі рудника тяглися по правому березі річки Саксагань. На південно-
му заході межували з казенними землями і залізницею у станції Карнаватка 
Катерининської залізниці. Від річки тяглися на північний захід далеко в степ 
інші землі поміщика. На північному сході вони межували з землями помі-
щика Шмакова, який теж зайнявся рудодобувною справою. А навпаки, за 
річкою на лівому березі, були землі поміщиці Деконської.

Поклади руди полягали в товщі кварцитів у вигляді декількох гнізд не-
правильної форми, прикритих незначною товщею наносів (3–6 сажнів). 
Саме родовище займало 36 десятин землі. Але під розробку потрапило тіль-
ки 10 десятин із запасами руди до 500 млн. пуд.

В основному ж гірничі роботи в дореволюційний період здійснювалися 
примітивним способом. Спочатку на руднику працювали сезонні працівни-
ки, багато з яких потім залишалися на постійну роботу. Для них спочатку по-
будували три цегляні одноповерхові казарми, потім ще п’ять. З розширенням 
виробництва і введенням деяких технічних нововведень знадобилося постій-
ні кваліфіковані робітники, технічний персонал і досвідчені службовці. Для 
них були побудовані одноповерхові будинки з окремими квартирами.

У 1911 р. на руднику була невелика електростанція для підйому з кар’єрів 
руди, але енергії не вистачало, так як висвітлювалася електромеханічна май-
стерня, будинки робітників і службовців. Тоді почалося будівництво більш 
потужної електростанції на дві, по тому часу потужні, турбіни. Будівництво 
першої та другої турбінної електростанцій вела німецька фірма «Цейла».

3.1. Родинний склеп родини Галковських
Також, під час написання даної роботи автор разом з науковими керів-

никами відвідав родинний склеп Галковських, який являє собою будівлю, 
споруджену приблизно у 90-х рр. ХІХ ст. (архітектурний стиль відповідає 
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даному періоду). Загалом, дані споруди використовували для особливого 
увіковічення пам’яті видатних і багатих людей, в даному випадку – родини 
Галковських.

Структуру склепу складає підземна поховальна камера з двома входами: 
одразу з підлоги склепу та з правої від фасаду сторони. В середині склепу, 
на його внутрішній фасадній стіні є досить помітні отвори, взаємне розта-
шування яких, вказує на те, що в цьому місці, імовірно тримались на зачепах 
ікони, що на той час було цілком закономірно. Сам по собі склеп висотою 
до 4–5 м. Вхід до склепу зроблений аркою, два вікна дублюються на стінах 
протилежних між собою. Вздовж всього периметру будівлі зверху дублюєть-
ся один і той самий малюнок, в двох кутах будівлі зроблений спеціальний 
орнамент. Зверху він нагадує квітку, а знизу спеціальну підставку античного 
типу. Також, у склепі можна знайти та побачити яму, яка по периметру ви-
кладена цеглою, скоріш за все – це могила. Приблизна глибина ями не менше 
двох метрів.

Склеп, свого часу, був головною спорудою цвинтаря і відповідно, його 
архітектурною прикрасою. Знаходився у центральній частині, ближче до го-
ловного входу кладовища. З усіх боків склеп оточений деревами.

Вбачаючи те, що територія, в межах якої він, як і все кладовище знахо-
дяться, давно вилучена з господарського освоєння і реставраційні роботи, 
відповідно, не проводилися, можна вказати на досить високу міру збереже-
ності пам’ятки.

3.2. Галковський цвинтар
Одним з пунктів дослідження є Галковський цвинтар. Це, безумовно, одне 

з найстаріших кладовищ в усьому місті. Поховання на ньому відбувались не 
тільки з часів створення рудника, тобто у 80-х рр. ХІХ ст., а є й історичні 
свідчення, що іще раніше – з самого початку ХІХ ст. при селі Покровське. 
Останнє поховання на даному кладовищі було здійснене напередодні Другої 
Світової війни і після цього, кладовище функціонально перестало діяти.

Кладовище в епоху дореволюційних та довоєнних виробок руди на руд-
никах Галковського, а потім ім. Кірова являлось місцем поховання не тільки 

селян, але й гірників, що дозволяє відносити його до об’єктів індустріальної 
та історичної спадщини.

На сьогодні кладовище знаходиться у вкрай занедбаному стані. Лише по-
декуди збереглись залишки надгробків, а в основному – могили попросіда-
ли. Північна частина цвинтаря безпосередньо примикає до активної частини 
зони зрушення. Слабкою мірою збереженості характеризується і огорожа 
цвинтаря, складена теж із залізистих кварцитів – підручного на той час ма-
теріалу. Проте ті чи інші обставини, не знижують його цінності, як одного 
з об’єктів, залишених у спадок від одного зі старопромислових осередків 
Кривбасу.

Зараз дана історична та індустріальна спадщина більше нагадує трав’я-
нисте поле з чагарниками та деревами з невелике виступами на поверхні. На 
цьому полі видно родинний склеп Галковських оточений малою кількістю 
дерев. Де-не-де можна знайти залишки могил.

3.3. Провальні воронки колишнього РУ ім. Кірова
Найскладнішим та найобережнішим в той же час було дослідження про-

вальної воронки. Воронка була заснована (утворена) в 1980 р. та отримала 
назву могутньої держави – СРСР.

Походження даних форм гірничопромислового рельєфу пов’язане з під-
земним способом видобутку копалини, в даному випадку – залізних руд. По 
відпрацюванню шахтних горизонтів, залишаються великі об’єми порож-
ніх камер видобутку, які розташовуючись одна під одною – являють собою 
потенційну небезпеку самообрушення. Задля запобігання цьому, обвален-
ня стель перекриттів горизонтів провокують штучним шляхом. Для цього, 
закладається вибухівка, очіпляється територія навколо, і одномоментним 
вибухом обвалюють дані стелі, результатом чого є утворення на земній по-
верхні заглибин, як правило, конусоподібної форми, глибиною до 100–120 м. 
Інколи, дані провали з’єднуються між собою (в силу близького взаємного 
розташування шахт), тим самим нагадуючи чотки. Відповідно, вони в науці 
так і називаються – «чоткоподібними». Окремі провали є простими, за да-
ною ознакою. Інколи, обвал відбувається таким чином, що сусідні території  
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втягуються до зони зрушення незначною мірою, проте утворюються «про-
вальні колодязі», глибиною до 200–250 м.

Як правило, провальні лійки формують навколо себе величезну за пло-
щею зону зрушення, де відбувається розбиття при поверхневої частини зем-
ної кори на блоки і подальше їх відсідання. Людей з таких районів відселя-
ють, а саму територію, або ж використовують для відсипки «бідної» породи, 
або ж просто вилучають з господарського освоєння.

Деякі провали, з часом акумулюють на днищі воду з сусідніх підземних 
горизонтів та поверхневі стоки, із формуванням озер. В свою чергу, озе-
ра поступово освоюються різноманітними гідрофітами та специфічними 
представниками фауни, чим обумовлюють створення нової екосистеми, не-
властивої загалом для клімату даної місцевості. В цілому у провалах помітно 
більша деревна та чагарникова біомаса, чим вони нагадують своєрідні «сте-
пові оазиси».

В даному випадку, провальна лійка має середні розміри та відзначається 
наявністю озера на її днищі, до того ж, на сьогодні вже чудово освоєного. 
Окрім історичної цінності, ландшафт є досить привабливим в естетичному 
плані, а також цінним об’єктом для екологів та географів-ландшафтознавців.

Жодної історичної цінності провальні воронки колишнього РУ ім. Кірова 
не несуть. Вони несуть географічну та промислову цінність. Єдина історич-
на цінність цих провальних воронок це те, що вони почали утворюватись 
в другій половині ХХ ст.

3.4. Кіровський відвал
Останньою зупинкою автора в досліджені даної теми є Кіровський відвал. 

Даний відвал є одним з яскравих прикладів формування сучасних відвальних 
комплексів, на якому відбуваються актуальні процеси відсипки породи.

Якраз зі згаданої причини, поверхня і схил відвалу в бік балки Коваль-
ської – є майже вільним від рослинності, чим також нагадує високогірні по-
верхні, наприклад у горах Кавказу, і відповідно, є придатним для проведення 
спортивно-туристичних тренувань, туристсько-краєзнавчих походів та спор-
тивно-туристичних заходів, зокрема з гірського чи промислового туризму.

З відвалу проглядається чудова експозиція на балку Ковальську і про-
вальні форми рельєфу, які утворились вздовж її днища. Зокрема відкрива-
ється інший провал, що вже не має на дні озера, проте є глибшим, розкриває 
бортами скельні залізисті горизонти та має більш обривисті схили. З іншого 
боку, проглядається діючий кар’єр, за яким теж можна спостерігати актуаль-
ні гірничопромислові процеси.

Дослідивши Галковський рудник автор роботи прийшов до висновку, 
що історична та індустріальна спадщина рудника відіграють важливу роль 
у формуванні правильної історичної хронології розвитку Кривого Рогу.

Історичний аспект виникнення Галковського рудника на думку автора ви-
значається розвитком індустрії на території Криворіжжя. Дане питання було, 
є та буде дійсно актуальним, оскільки, історико-краєзнавча спадщина несе 
багато корисної та дійсно важливої інформації про розвиток Кривого Рогу 
в цілому.

Важливими історичними об’єктами є родинний склеп та цвинтар Галков-
ських. Дані об’єкти є мало вивченими, а тому викликають інтерес у молоді. 
Провальні воронки кол. РУ ім. Кірова та Кіровський відвал несуть виключно 
географічну цінність. Єдина історична цінність цих об’єктів це те, що вони 
почали утворюватись в другій половині ХХ століття.

Висновки
1. Історія Шмаковського та Галковського рудників є досить об’ємною та 

цікавою. Сьогодні необхідно зрозуміти, що об’єкти індустріальної та істо-
ричної спадщини є під загрозою знищення внаслідок часу, людської діяльно-
сті, природних умов тощо.

Історичні та індустріальні об’єкти спадщини Шмаковського та Галков-
ського рудників мають велике значення в історичному, географічному та 
краєзнавчому спектрі нашого міста, регіону та держави. Оскільки, історична 
спадщина дозволяє людині дослідити та проаналізувати умови праці та жит-
тя, дослідити історію рідного краю, розглянути умови розвитку промисло-
вості України та Криворіжжя, зрозуміти умови якісного та кількісного роз-
витку суспільства на теренах Кривого Рогу.
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З початком третього тисячоліття Криворіжжя почало розвивати напрямки 
дослідження історії Галковського та Шмаковського рудників. Сьогодні дуже 
багато молоді та підлітків виявляють зацікавленість до цих не зовсім відомих 
сторінок історії рідного Криворіжжя.

2. Шмаковський рудник є важливою пам’яткою історії та краєзнавства 
Кривого Рогу. Будівля школи при Шмаковському руднику відіграє не лише 
важливу історичну, а й велику освітню цінність. Будівлі селища колишньо-
го рудника Шмакова є важливими архітектурними, історичними та істори-
ко-краєзнавчими пам’ятками Криворіжжя.

Історико-краєзнавчий аспект виникнення Шмаковського рудника на 
думку автора визначається розвитком промисловості на теренах сучасного 
Криворіжжя. Дане питання було, є та буде дійсно актуальним та важливим, 
оскільки, історична спадщина несе багато корисної та важливої інформації.

Історична та індустріальна спадщина може й надалі знищуватись. Це 
дає підставу сформулювати стереотип, що дана ознака є тимчасовою мірою. 
На погляд автора даний стереотип є хитким, оскільки знищення історичної 
та індустріальної спадщини є повною неповагою до історії та ознакою її 
знищення.

З початком нового тисячоліття Криворіжжя почало розвивати напрямки 
дослідження історії Шмаковського рудника, а саме розробляти спеціальні 
тематичні екскурсії, надавати доступ до архівної інформації тощо. З вище 
вказаного, робимо висновок, що історична та індустріальна спадщина Шма-
ковського рудника на сьогоднішній день має велике значення в історичному 
минулому Кривбасу.

3. Дослідивши Галковський рудник автор роботи прийшов до висновку, 
що історична та індустріальна спадщина рудника відіграють важливу роль 
у формуванні правильної історичної хронології розвитку Кривого Рогу.

Історичний аспект виникнення Галковського рудника на думку автора ви-
значається розвитком індустрії на території Криворіжжя. Дане питання було, 
є та буде дійсно актуальним, оскільки, історико-краєзнавча спадщина несе 

багато корисної та дійсно важливої інформації про розвиток Кривого Рогу 
в цілому.

Важливими історичними об’єктами є родинний склеп та цвинтар Галков-
ських. Дані об’єкти є мало вивченими, а тому викликають інтерес у молоді. 
Провальні воронки кол. РУ ім. Кірова та Кіровський відвал несуть виключно 
географічну цінність. Єдина історична цінність цих об’єктів це те, що вони 
почали утворюватись в другій половині ХХ ст.
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Фролова Вікторія

РЕКЛАМНІ ОГОЛОШЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО 
ВИВЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ КРАЮ

Вступ
Ми не можемо уявити двадцять перше століття без реклами. В умовах 

капіталізму рекламні оголошення вже давно стали дієвим та простим спосо-
бом поширення інформації про той чи інший товар на ринку, а відповідно й 
каталізатором розвитку економіки.

Становлення реклами припадає на початок ХХ ст. Саме в цей період 
швидкими темпами відбувається промисловий розвиток у південноукра-
їнському регіоні, рівень якого і досі не вдалося перевершити ні СРСР, ні 
жодній державі пострадянського простору. Тож не дивно, що формування 
індустріального суспільства на території Російської імперії супроводжувало-
ся стрімким розвитком реклами. Рекламні оголошення – це інформативний 
матеріал щодо розвитку промисловості в нашому регіоні. Але цей пласт іс-
торичних джерел на сьогоднішній день залишається маловивченим та у біль-
шості своїй бере на себе ілюстративну функцію при висвітленні різноманіт-
них питань [9].

Катеринославська губернія була найбільшою у Російській імперії. Зрозу-
міло, що такий густонаселений і потужний у господарському та інтелекту-
альному плані регіон потребував розгалуженої мережі періодичних видань. 
Цю функцію успішно виконувала регіональна система засобів масової інфор-
мації, що постійно удосконалювалася. Серед розмаїття друкованих видань, 
можна виокремити: «Екатеринославские губернские ведомости», «Вестник 
Екатериносавского земства», «Екатеринославский листок», «Александровс-
кий листок» тощо [22, с. 227].

Окреме місце у системі періодичних видань займають «Памятные книж-
ки», які виходили друком з 1830-х рр. ХІХ ст. Зазвичай їх видавцями були 
органи місцевого самоврядування. Читацьку аудиторію цих видань склада-

ли чиновники та нова економічна еліта. На сьогодні вони містять потужний 
пласт статистичної краєзнавчої інформації. Отже, метою роботи є дослі-
дження розвитку рекламної справи (на прикладі оголошень, розміщених 
у «Памятных книжках Екатеринославской губернии») у Катеринославській 
губернії на початку ХХ ст. Відповідно до мети були поставлені наступні 
завдання:

проаналізувати потенціал реклами, як історичного джерела;
схарактеризувати «Памятные книжки», як історичне джерело;
визначити місце «Памятных книжек Екатеринославской губернии» в сис-

темі історичних джерел;
виявити особливості розвитку промисловості Катеринославської губернії 

на основі рекламних оголошень.
Об’єкт дослідження: розвиток капіталістичних відносин на теренах Ка-

теринославщини у вище зазначений період
Предмет – розвиток народного господарства крізь призму рекламних 

оголошень розміщених у «Памятных книжках Екатеринославской губер-
нии» на початку ХХ ст.

Хронологічні рамки охоплюють 1900–1914 рр. Нижня межа зумовлена 
різкими змінами в економічному становищі Катеринославщини, які виникли 
у період економічної стагнації, що розпочався з 1900 р. Верхня межа визна-
чається у зв’язку з початком Першої світової війни.

Історіографія роботи. Розвиток економіки підросійської України на 
початку ХХ ст., не зважаючи на свою масштабність, залишається малови-
вченим. Особливу увагу дослідники звернули на поширення монополіс-
тичних тенденцій в акціонерному підприємництві. Частина відомостей 
щодо капіталістичного розвитку Катеринославської губернії на рубежі 
ХІХ–ХХ ст. міститься в працях Д. І. Яворницького [25]. У радянську епоху 
дослідженням промислового розвитку на Придніпров’ї займалися Г. Д. Ба-
кулев та В. І. Бовикін [7]. Розвитку монополістичних об’єднань в регіоні та 
впливу іноземного капіталу на ці процеси присвячено праці бельгійського  
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дипломата В. Петерса та сучасних дніпропетровських дослідників О. Щер-
бініної, В. Лазебник, В. Стороженко [10, 15, 17, 24].

Проблемами джерелознавчого дослідження займалися такі науковці, як 
С. Макарчук [11], О. Медушевська [12], О. Тартаковський [19]. Чільне місце 
серед дослідження історичних джерел посідає вивчення «Памятных кни-
жек». Спроби осмислення інформаційного потенціалу зазначених джерел 
містяться в роботах Н. Балацької [6].

На початку ХХІ ст. спробу класифікації рекламних жанрів зробили І. Ім-
шинецька, В. Ученова, С. Шомова, Т. Грінберг, К. Конанихін [8, 20]. Відоми-
ми є праці російського дослідника О. Назайкіна [13].

Джерельну базу роботи скадають «Памятные книжки Екатеринославской 
губернии» та «Обзор Екатеринославской губернии». Ці джерела зберегли 
великий пласт статистичної інформації щодо розвитку промисловості на те-
риторії Катеринославщини. Особливістю цих історичних джерел є наявність 
рекламних оголошень, що дають змогу виокремити тенденції економічного 
розвитку регіону [1, 2, 3, 4].

Методологічну основу даної роботи становить сукупність традиційних 
та новітніх методологічних підходів та теорій. При проведенні досліджен-
ня були використані загально- та спеціально-наукові методи дослідження. 
Практичне значення роботи: результати отримані в ході дослідження мо-
жуть використовуватися вчителями на уроках історії, як додатковий матеріал 
при підготовці учнів до уроків та в роботі шкільних музеїв.

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

Розділ 1. Рекламні оголошення на сторінках «Памятных книжек 
Екатеринославской губернии» як джерело вивчення історії 

рідного краю

1.1.Рекламні оголошення: інформаційний потенціал
«Если бы над современным строем разразилась катастрофа, унич-

тожившая все признаки его, за исключением рекламы: по этому детищу 
капиталистической культуры можно было бы восстановить много суще-
ственных черт, свойственных современному укладу».

Г. Циперович
Вивчення будь-якого різновиду джерел необхідно розпочинати з визна-

чення його історичного розвитку та своєрідного впливу на розвиток суспіль-
ства [20, c. 8]. Рекламу варто розглядати як особливу частину суспільної ко-
мунікації, засіб забезпечення, врегулювання і, як наслідок, функціонування 
соціального середовища.

Рекламну продукцію сміливо можна вважати однією з провідних частин 
інформаційного простору, чи не найголовнішою функцією якої є пропозиція 
певних товарів або послуг. Саме вона містить у собі різноманітну інформа-
цію про ринок збуту, його загальний стан, розвиток торгівлі, промислового 
виробництва та суспільства.

Цим зумовлений широкий інтерес науковців до рекламних оголошень. 
Але у більшості випадків рекламна продукція виконує лише ілюстративну 
функцію до тієї або іншої теми дослідження. Зважаючи на це гостро постає 
необхідність комплексного вивчення реклами, враховуючи її особливості, як 
історичного джерела.

На стику ХІХ та ХХ ст. у Російській імперії розпочався «промисловий 
бум», який характеризується зростанням темпів виробництва та реалізації 
товару у різних галузях важкої промисловості. Одночасно із цим починаєть-
ся «притік» іноземного капіталу (в основному бельгійського та французь-
кого), збільшується чисельність споживачів товару, а, отже, збільшується  
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попит, який породжує пропозицію та одночасно стимулює розвиток реклам-
ної справи [10].

Позитивні тенденції у економіці країни спричинили стрімкий розвиток 
рекламної справи та її вплив на реалізацію товару. Слід зазначити, що саме 
у цей час реклама у Російській імперії набула своєрідного жанрового розма-
їття та остаточно оформилася як соціальне явище.

Зокрема, одним із найпоширеніших видів рекламної продукції того часу 
були рекламні оголошення. Різноманітні за формою та змістом, вони друку-
вались на шпальтах періодичних видань: «Памятные книжки Екатеринос-
лавской губернии», «Обзор Екатеринославской губернии» тощо.

Розміщення рекламних оголошень у засобах масової інформації мало 
переваги перед іншими видами реклами, які були розраховані на коротко-
часний вплив та задоволення лише певних, нагальних потреб споживачів. З 
огляду на вище зазначене цілком закономірним є те, що оголошення, ката-
логи, вивіски, афіші дійшли до нас вкрай уривчасто. Рекламні оголошення 
збереглися відносно краще, ніж інші різновиди рекламної продукції завдяки 
включенню до складу іншого виду джерел – періодичних видань. Внаслідок 
цього вони поєднують у собі особливості періодичних видань, будучи дже-
релом у джерелі.

Більшість рекламних оголошень мали чітко сформовану структуру ви-
кладу, котра становила основу для висвітлення товару, послуги тощо. Свої 
особливості, у залежності від часу написання, соціальної спрямованості або 
практичного призначення мали форма, зміст, стильове та мовне оформлення 
оголошення.

При роботі із рекламою, яка розміщувалась у друкованих виданнях необ-
хідно враховувати її вплив на розвиток видавничої справи. Таким чином, зна-
чення реклами для державного і приватного видання було різним. Зокрема, 
останнє існувало на кошти отримані за розміщення рекламних оголошень. 
Отже, реклама, як окремий вид історичного джерела не віддзеркалює реаль-
ний стан розвитку галузей промисловості та економіки в цілому, але вона 
здатна показати певні промислові тенденції у розвитку промисловості.

Фактично одним із найважливіших чинників, котрі впливали на вибір 
джерела для публікації, залишалась ціна. Проте, поряд із цим рекламодавців 
цікавили тираж, періодичність, аудиторія, вартість номера. Не менш важли-
вим, ніж ціна були зовнішній вигляд видання, який об’єднував у собі сукуп-
ність формату, об’єму, якості друку та зовнішній вигляд розміщеної у цьому 
виданні реклами, зокрема особливості розташування, якість ілюстрацій, різ-
номанітність друкарських шрифтів тощо.

Розвиток промисловості на початку ХХ ст. породив потребу в поширенні 
інформації про певні товари та послуги. На початку ХХ ст. в Російській ім-
перії з’являється реклама. Вона стає найпопулярнішою формою поширення 
інформації чи то про готову продукцію, чи то послуги. Зазвичай рекламні 
оголошення розміщувалися в періодичних виданнях.

Стрімкий промисловий розвиток Російської імперії стимулював піднесен-
ня реклами як суспільного явища та її подальше перетворення на провідну 
галузь суспільно-політичного життя. Виходячи з цього, рекламні оголошен-
ня є цінним джерелом інформації, яке ілюструє основні аспекти суспільного 
життя у певний період часу. При використанні рекламних оголошень слід 
враховувати їх вплив на розвиток видавничої справи та їх частку у загальній 
кількості рекламної продукції, а також особливості викладу інформації, такі 
як форма, зміст, мовленнєве оформлення.

1.2. «Памятные книжки» губерній Російської імперії як 
історичне джерело

На початку ХХ ст. рекламні оголошення були найбільш поширені на 
сторінках періодичних видань. Першим періодичним виданням на тери-
торії Катеринославської губернії була щотижнева громадсько-літературна 
газета «Днепровская Молва», що видавалася у 1898–1900 рр. у Катеринос-
лаві під редакцією М. В. Бикова. До третього номеру вона носила назву 
«Придніпров’я».

До офіційних видань, які пропагували роботу місцевих інституцій на-
лежали також такі газети: «Екатеринославские губернские ведомости» 
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(1838–1918 рр.), «Вестник Екатеринославского земства» (1903–1905 рр.), 
«Верхнеднепровский земский листок сельскохозяйственных объявлений» / 
«Верхнеднепровский земский листок» (1903–1917 рр.), «Александровский 
городской вестник» (1904–1906 рр.), «Народная газета Бахмутского земства» 
(1906–1917 рр.), «Известия Екатеринославского городского общественного 
управления» (1907–1917 рр.) [23].

Одним із найпопулярніших видань були «Екатеринославские губернские 
ведомости», що виходили у 1838–1918 рр., де видавцем значилось губерн-
ське правління [23]. Головним чином така періодика носила виключно ін-
формативний характер – висвітлювала основні події в губернії, ухвали міс-
цевої ради. Так, матеріали до публікації відбиралися на основі офіційних 
звітів державних установ та офіційних джерел інформації. До нашого часу 
більш ранні примірники «Екатеринославских губернських відомостей» були 
втрачені [23].

Левова частка рекламних оголошень розміщується на шпальтах «Памят-
ных книжек». Всього до теперішнього часу виявлено 2267 таких видань, що 
виходили з середини 1830-х рр. до 1917 р. в 89 губерніях та областях Ро-
сійської імперії. Видання змінювались із плином часу, враховуючи потреби 
суспільства та кожної губернії окремо. Тому доцільним є вивчення саме цих 
періодичних видань.

Структурована «Памятная книжка» включала у себе чотири розділи:
«адрес-календарь», що містив перелік та особовий склад усіх державних 

та громадських установ губернського і повітового значення;
«административный справочник», до якого входили відомості про адмі-

ністративний поділ губернії, шляхи і маршрути системи сповіщення в межах 
губернії, поштові і телеграфні установи, лікарні, аптеки, навчальні заклади, 
музеї та бібліотеки, книжкові крамниці, друкарні, періодичні видання, які 
виписуються і видаються в губернії, промислові і торгівельні підприємства, 
списки населених пунктів та великих землевласників губернії тощо;

«статистический обзор» об’єднував у собі статистичні дані про земле-
володіння, сільського господарства, судової, медичної, фабрично-заводської, 
народної освіти, пожеж, збитків та прибутків тощо;

«научно-краеведческий сборник» розповсюджував науково-дослідні, ар-
хеографічні, бібліографічні, джерелознавчі та описові матеріали.

Це зумовлює виняткову цінність «Памятных книжек» як історичного пер-
шоджерела [6]. У багатьох губерніях і областях вони ставали першими та 
протягом багатьох років, найвизначнішими періодичними виданнями.

На початку ХХ ст. «Памятные книжки» стають одним із найпоширеніших 
періодичних видань у всіх губерніях та областях Російської губернії, зокрема 
в Катеринославській губернії. Варто зазначити, що до кінця ХІХ ст. такі ви-
дання прибутку не приносили. Ситуація вкрай змінилася на початку ХХ ст., 
коли почалась публікація платних рекламних оголошень. Принесений нею 
дохід був порівнянний з доходом від продажу самих книжок [21].

«Памятные книжки» видавались за редакції губернського правління або 
спеціальних губернських статистичних комітетів, котрі очолювались губер-
натором. Крім нього, до комітету входили представники різних галузей сус-
пільного життя: віце-губернатор, міський голова, представники усіх релігій-
них конфесій, керівники училищ, начальники лікарень та засобів сполучення 
зв’язку тощо.

Особлива цінність «Памятных книжек» полягала в тому, що вони дозво-
ляють у всіх деталях відновити картину повсякденного життя губернії, окре-
мого населеного пункту; отримати із «перших уст» інформацію

про склад і заняття жителів, становище навколишнього середовища, еко-
номіки, побуту; спостерігати за змінами, що відбуваються в краї, протягом 
значного періоду.
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Розділ 2. Економічний розвиток Катеринославщини кінця ХІХ – 
початку ХХ століття крізь призму рекламних оголошень

2.1. «Памятные книжки Екатеринославской губернии»: 
джерелознавчий аналіз

На початку ХХ ст. «Памятные книжки» стають одним із найпоширеніших 
періодичних видань у всіх губерніях та областях Російської імперії, зокрема 
в Катеринославській губернії. Варто зазначити, що до кінця ХІХ ст. такі ви-
дання прибутку не приносили. Ситуація вкрай змінилася на початку ХХ ст., 
коли почалась публікація платних рекламних оголошень. Принесений нею 
дохід був порівнянний з доходом від продажу самих книжок [21].

«Памятные книжки» видавались за редакції губернського правління або 
спеціальних губернських статистичних комітетів, котрі очолювались губер-
натором. Крім нього, до комітету входили представники різних галузей сус-
пільного життя: віце-губернатор, міський голова, представники усіх релігій-
них конфесій, керівники училищ, начальники лікарень та засобів сполучення 
зв’язку тощо.

На кінець ХІХ ст. на теренах Катеринославської губернії зростають тем-
пи розвитку статистичної справи. У 1897 р. на посаду головного статистика 
губернії було запрошено В. І. Василенка, котрий розробив програму збору 
статистичних даних, враховуючи кількість вже існуючих переписів. Він вва-
жав пріоритетним висвітлення питань промислового розвитку Катеринос-
лавських земель та сфери соціального влаштування робітників. Саме цим 
обумовлюється «промислова» спрямованість статистичних досліджень кін-
ця ХІХ ст. [14, с. 21].

Проте, з 1901 р., після повного оновлення складу комітету, збір статис-
тичних даних зосереджувався переважно на сфері сільського господарства. 
З 1910 р. починається залучення так званих «вільних кореспондентів» – ве-
ликих землевласників, сільських вчителів, сільських комітетів – до збору ін-
формації [18, с. 5].

Закономірною стала поява видання, котрі б включали в себе статистичні 
відомості. У Катеринославській губернії таким виданням стали «Памятные 
книжки», які видавались за редакції статистичного комітету у 1864, 1867, 
1875, 1889 та 1895 рр. У 1899–1908 рр праці комітету розміщувались у пері-
одиці «Екатеринославская губерния», а у 1908–1916 рр.– «Приднепровье».

Закономірним є те, що тематика видань змінювалась в залежності від ква-
ліфікації головного редактора. Якщо останній був географом або краєзнавцем, 
то видання набувало більш краєзнавчого характеру або навпаки [16, с. 116].

Наприклад, редакцією «Памятных книжек» в 1899–1903 рр. займався 
Я. І. Гололобов, котрий мав технічну освіту і походив із дворянської родини. 
«Памятные книжки» цього часу характеризуються більш промисловою орі-
єнтацією та ухилом на «освічені» прошарки суспільства.

Разом із плином часу варіювалися, власне, навіть назви книжок. Так, 
з 1908 р. «Памятные книжки Екатеринославской губернии» носили назву 
«Приднепровье».

Завдяки рекламним оголошенням ми можемо простежити ріст цін у ди-
наміці та методи розповсюдження товару, форми організації торгівлі. Варто 
зазначити, що за кількістю та виглядом оголошень можна зробити висновки 
не лише про зміни у економічній ситуації на ринку, але й про загальне фінан-
сове становище промисловості.

Разом із збільшенням обсягів виробництва та продуктивністю підпри-
ємства закономірним є зростання прибутку, що дозволяє вкладати більше 
коштів у рекламу власної продукції. Так, музичний магазин «В Нейман» 
змінив розмір власного оголошення з ¼ сторінки, якщо було застосовано 
у 1912 р. [4, с. 11] до ½ сторінки в 1914 р. [5, c. 18].

Відповідно до кошторису, представленого у адрес-календарі «Придне-
провье», розміщення оголошення розміром в один аркуш паперу перед тек-
стом календаря коштує 60 крб., натомість як розміщення такого ж розміру 
об’яви, але за текстом коштує на 20 крб. дешевше. Наведенні факти дають 
нам змогу стверджувати, що рекламні оголошення на початку видання кори-
стувалися більшою популярністю. Закономірним є те, що при ознайомленні 
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із виданням увага середньостатистичного споживача зосереджується на пер-
ші сторінки, які собі могли дозволити лише підприємства з гарним прибут-
ком [5, c. 7].

½ сторінки перед текстом коштують 40 крб., у той самий час, як розмі-
щення такого оголошення за текстом коштуватиме лише 25 крб. Також, ціни 
на оголошення зі внутрішньої та зовнішньої сторони обкладинки, в середині 
тексту, на звороті тощо коливаються від 50 до 200 крб. [5, c. 7].

Маємо звернути увагу на те, що станом на 1900 р. переважали оголошен-
ня розміром сторінки А4–15 оголошень [1], що було досить вигідно і фінан-
сово посильно для рекламодавців того часу. Варто зазначити, що «Памятной 
книжкой и «Адрес Календарём» не пропонується розміщення оголошень за 
текстом, тобто у кінці друкованого видання.

Під час загострення економічної ситуації в країні суттєво скорочується 
і кількість оголошень. Наприклад, у адрес-календарі 1903 р. було розміщено 
26 оголошень, без можливості розміщення реклами за текстом [2].

У 1912 р. в «Памятной книжке и Адрес-календаре Екатеринославской гу-
бернии» було розміщено 68 рекламних оголошень. Слід звернути увагу на те, 
що в даний період часу більш поширенішими стають невеликі за розміром, 
лаконічні оголошення розміром ¼ сторінки. Більшу частину рекламних ого-
лошень, тобто 55% було надруковано за основним текстом, що є на порядок 
дешевшим, ніж розміщення перед основним текстом адрес-календаря [4].

У 1914 р. в адрес-календарі «Приднепровье» розміщено 75 рекламних 
оголошень, з яких 48 розташовано за основним текстом адрес-календаря [5], 
що свідчить про деякий занепад галузей промисловості, а разом із тим і змен-
шення прибутку від розміщення рекламної продукції.

Поступово, разом із вартістю та кількістю оголошень збільшується їх 
якість. Якщо у 1900–1903 рр. переважали більш стримані об’яви, то вже 
у 1912–1914 рр. підприємства застосовують ілюстрації та фотографії.

Ще однією важливою рисою, характерною для більш пізнього періоду 
розвитку реклами 1912–1914 років, є наявність гербу та власне відзнак: ме-
далей, почесних грамот або інших нагород, котрі підтверджували б якість 

товару. Наприклад, у 1914 р. «Склад изделий Акционерного общества «Гро-
мофон» наводить повний перелік власних нагород, акцентуючи увагу на по-
чесному дипломі [5, c. 32]. З’являються двомовні оголошення.

Поступово, починаючи з 1900 р., цінності в контексті оголошення набуває 
інформація про власника, утримувача, редактора (для газет або журналів). 
Паралельно з цим все більшого значення надається необхідності зазначен-
ня інформації про місце розташування того чи іншого заводу, перукарні або 
фабрики. Особливого значення набувала тенденція розміщення серед загаль-
ної інформації відомостей про власника. Це можна пояснити також однією 
з особливостей того часу, тобто тим, що власники вельми часто називали 
підприємства власним ім’ям.

Важливою складовою будь-якого рекламного оголошення мають бути 
роки роботи або можливої передплати (для газет, журналів, книг). Саме вони 
дають змогу клієнтові зрозуміти наскільки кваліфікованою та досвідченої 
у своїй справі є та чи інша фабрика, млин або готель. У 1900 р. кількість 
оголошень, які б вказували роки роботи підприємства, становила половину 
від кількості усіх об’яв розміщених у книзі «Памятная книжка и Адрес Ка-
лендарь» – 13 [1]. У 1903 р. спостерігається істотне зниження чисельності 
оголошень з подібною інформацією [2]. Проте, ця тенденція швидко зміни-
лась, і вже у 1914 р. майже третина від усіх розміщених об’яв – 25 з 76 про-
понують зазначені вище дані [5].

Однією з чи найважливіших частин змісту ефективного рекламного ого-
лошення є інформація про асортимент. Саме вона дає змогу клієнтові оціни-
ти увесь перелік можливих товарів та послуг. Як нами вже було зазначено, 
якість рекламних оголошень змінювалася паралельно з економічною ситуа-
цією в регіоні. Так, у 1900 та 1903 рр. свій асортимент за допомогою оголо-
шень демонстрували 24 підприємства, що становить майже усі 100% оголо-
шень за 1900 р. [1] та більшу частину оголошень, розміщених у 1903 р. [2]. 
Поступово, асортимент товарів збільшувався, послуги у сфері обслугову-
ючої праці ставали дедалі ширшими, а відповідно й кількість оголошень, 
котрі б зазначали асортимент зростала – вже у 1912 р. вона становила  
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41 рекламне оголошення [4], а у 1914 р.– 64 [5]. Деякі підприємства вказу-
вали навіть темпи та кількість прибутку, як от «Паровая вальцевая автомати-
ческая мукомольная Якова Ивановича Зименс», що розмістила власне оголо-
шення у 1912 р. [4, c. 13].

Одним із шляхів залучення покупця або клієнта є додаткові послуги. Без-
коштовно надіслати прейскурант або скласти кошторис за короткий час – все 
це у 1900 р. пропонувала майже половина усіх рекламних оголошень [1]. Пі-
зніше, у 1903 р. у зв’язку з несприятливою ситуацією такі додаткові заходи 
щодо залучення клієнтів могла дозволити собі лише третина від загальної 
кількості рекламодавців. Варто звернути увагу на те, що навіть у час розквіту 
рекламної справи та промисловості – 1912, 1914 рр. – цей показник не змі-
нився або навіть ще більше впав.

На початку ХХ ст. рекламні оголошення стають одним із найбільш зруч-
них та вигідних способів розповсюдження товарної продукції. Різноманітні 
за зовнішнім виглядом, інформаційним навантаженням та місцем розміщен-
ня у друкованому виданні вони стають важливою частиною розвитку еконо-
міки краю. Саме тому, реклама у періодичному виданні здатна віддзеркалити 
промислові тенденції 1900–1914 рр.

2.2. Особливості розвитку промисловості Катеринославщини 
(аналіз на основі реклами)

Протягом ХІХ ст. м. Катеринослав нічим не виокремлювалося з поміж 
сотень губернських міст, що існували на теренах Російської імперії. Проте, 
стрімке становлення індустріального суспільства та процеси урбанізації, не 
лише змінили промислову мапу регіону, а й сприяли формуванню потужної 
інфраструктури.

Вже наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. м. Катеринослав мав розгалуже-
ну мережу магазинів та торговельних місць, більшість з яких здійснювала 
спеціалізовану торгівлю. Крім того, функціонували заклади, що надавали 
послуги жителям міста: готелі, трактири, перукарні тощо. Зважаючи на це, 
існувала певна конкуренція, яка потребувала реклами. Вона була необхідною 

ланкою між продавцями та їх клієнтами. Для перших – це був засіб заяви-
ти про свою продукцію, про її переваги над товарами інших виробників. За 
умов обмеженості територіального попиту можна було донести інформацію 
далеко за межі міста. Для споживачів – це була можливість знайти потрібну 
річ за прийнятну ціну. Тож реклама була присутньою в повсякденному житті 
городян.

Для того аби виокремити смислове навантаження реклами, розміщеної на 
шпальтах періодичних видань, як окремого виду історичного джерела нами 
було проаналізовано «Памятные книжки и Адрес-календари Екатеринослав-
ской губернии» за 1900, 1903, 1912 рр. та щорічний календар «Приднепро-
вье» за 1914 р. Варто звернути увагу на те, що починаючи з 1913 р. щорічні 
«Памятные книжки» носили назву «Приднепровье», тому для отримання 
повної картини доцільним є використання саме цього періодичного видан-
ня, яке за інформаційними наповненням є близько схожим із «Памятными 
книжками».

Реклама як динамічне соціальне явище чітко віддзеркалює всі зміни, що 
відбувається у людському соціумі, тож період економічної стагнації, що три-
вав у 1901–1903 рр. чітко позначився на кількості та якості рекламних ого-
лошень. У кризові роки на шпальтах «Памятной книжки и Адрес-календаря 
Екатеринославской губернии» за 1900 р. [1] було розміщено 35 рекламних 
оголошень. Частка рекламних оголошень продукції промислових підпри-
ємств становила 6%.

Реклама користувалася великим попитом у власників магазинів, що спеці-
алізувалися на продажу одягу та взуття (23% від усіх рекламних оголошень). 
Зростання конкуренції у сфері продажу спонукало власників крамниць збіль-
шувати асортимент товарів та послуг. Так, книжковий магазин «И. А. Лавута» 
пропонує створення палітурок для книг, а «Книжные магазины В. Е. Алек-
сеева» мають у асортименті приналежності для креслення [1, с. 15–20].

Використовувати рекламу починають і видавці щотижневих журналів та 
газет, які виходили щоденно. Зокрема, серед оголошень знаходимо відомості 
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щодо підписки таких журналів, як «Семья» [1, c. 6], «Нива» [1, c. 19] та газет 
«Приднепровский край» [1, c. 21], «Русский листок» [1, c. 7].

Дані отриманні нами з рекламних оголошень демонструють приклади 
впливу циклічної кризи, адже в період розквіту економіки швидко розвива-
лися дрібні підприємства та мережі роздрібної торгівлі, тож в умовах еко-
номічної депресії вони мали рекламувати свої товари аби залишитися на 
«плаву».

У 1903 р. ситуація особливо не змінилась. Криза все ще вносила свої ко-
рективи. Відповідно, кількість магазинів продовжувала переважати – 6 з 26 
рекламних оголошень. Варто звернути особливу увагу на те, що деякі з них 
стабільно тримаються на плаву – «Вино-бакалейные магазины тогового дома 
Лурье и Шейнфинкель», котрий у 1903 р. розміщує власне оголошення роз-
міром не ½ сторінки, як у 1900 р. [1, c. 16], а лише ¼ сторінки [2, c. 6]. Така 
різниця у розмірі пов’язана із загостренням економічної ситуації в регіоні. 
Продовжує свою діяльність і магазин взуття «С. Г. Монякин» [2, c. 9]. Слід 
відзначити появу музичного магазину «В. Нейман» [2, c. 6].

Збільшується кількість готелів. У порівнянні з даними за 1900 р. їх кіль-
кість зросла до 5 готелів, з них 3 – високо класу [2]. Так, персонал у готелі 
«Бристоль» володіє декількома мовами [2, c. 8]. Варто звернути особливу 
увагу на ціни – так, номер у готелі «Де Франс» коштуватиме від 1 крб. до 
8 крб. [2, c. 8], натомість як номер у готелі «Гостиница и ресторан Сафоно-
ва» коштуватиме від 75 коп. до 3 крб., з можливістю сніданку від 11 години 
ранку та обіду до 6 години вечора [2, c. 9]. Слід зауважити, що оголошення 
більш дешевшого у ціновому плані готелю «Гостиница и ресторан Сафоно-
ва» займає лише ¼ сторінки, у той самий час, як готелі «Де Франс» та «Бри-
столь» займають ½ сторінки.

Поширеними залишаються газети і журнали – по 3 оголошення, проте, 
кількість газет помітно зменшилась удвічі. Слід звернути увагу на те, що 
порівняно із 1900 р. на плаву залишились щоденна науково-літературна по-
літична та економічна газета «Приднепровский край», номера якої у провін-
ціях продаються за 5 коп. [2, c. 10]. У цей самий час щоденна, політична  

і літературна газета «Вестник Юга», котра видається вже другий рік при 
продажу коштуватиме лише 3 коп. [2, c. 11]. Продовжує видаватись щоденна 
газета «Свет», фінансовий актив якої зріс – у порівнянні з розміром оголо-
шення 1900 р., розмір оголошення у 1903 р. досяг А4 сторінки [2, c. 15].

Вже у 1903 р. з’являються склади. Станом на той таки 1903 р. їх налічу-
ється 4, що є досить істотним числом у порівнянні з деякими іншими сфера-
ми. Сталою залишається кількість акціонерних товариств.

В «Адрес-календаре и памятной книге Екатеринославской губернии» за 
1912 р. було розміщено 68 оголошень, що є цілком закономірним, зважаючи 
на поліпшення економічної ситуації в країні [4]. Промисловість стрімко на-
рощує обсяги виробництва, що видно з кількості заводів, висновки про які ми 
зробили на основі рекламних оголошень – 14. Серед них 4 заводи з виготов-
лення промислової техніки та устаткування, такі як «Завод земледельческих 
машин и орудий Б-вь Франца и Ивана Францовичей Каршевских» [4, c. 406], 
«Товарищества Б. В. Ремпель, завод земледельческих машин и орудий» [4, c. 
407] тощо. Це вказує на розвиток машинобудівної галузі, адже в 1900 р. діяв 
один завод – «Копъ» [1, c. 1].

Розвиток монополії призводить до збільшення кількості акціонерних то-
вариств – від 2 у 1900–1903 до 8 у 1912 р. Слід звернути особливу увагу на 
те, що знову з’являється оголошення про роботу товариства із назвою «Об-
щество завода наследников Ф. Ф. Боте» [4, c. 10], котре рекламувало свою 
продукцію ще у 1900 р. [1, c. 2].

Продовжує розвиватись мережа магазинів – їх кількість поступово збіль-
шується до 8. Особливу увагу слід звернути на музичний магазин «В. Не-
йман» [4, c. 5]. Виходячи з того, що розмір оголошення складає лише ¼ сто-
рінки, натомість як у 1903 р. він становив ½ сторінки [2, c. 6] можна сказати, 
що фінансовий стан цього магазину дещо погіршився. Можливо, це пов’яза-
не із зростанням конкуренції на ринку збуту, адже паралельно з ним розви-
ваються й інші магазини. Основні галузі торгівлі для магазинів залишаються 
незмінними: канцелярія та продукти харчування.
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Стрімко зростає кількість складів – 11, що більше майже у три рази в по-
рівнянні з 1903 р. З усієї різноманітності складів можна виділити склади кан-
целярії, наприклад «Екатеринославский склад Дитяковского Товарищества 
писчебумажных фабрик» [4, c. 401], техніки та устаткування, наприклад, «М. 
Гельферих-Саде» [4, c. 413] або ж лісові склади, як от «А. Б. Зеличенок» [4, 
c. 416].

З’являються нові оголошення, котрі рекламують банки – їх налічується 
4. Враховуючи велику конкуренцію в сфері обробки продуктів харчування, 
рекламуванням продукції починають цікавитися і власники млинів. Так, ста-
ном на 1912 р. налічується 3 млина, які спеціалізуються на обробці муки та 
круп. Неістотно зменшується кількість готелів – їх кількість сягає 4. Також 
рекламні оголошення подають і власники фабрик. Їх нараховується 3. Крім 
цього, ми маємо оголошення від одного бюро «Г. Г. Могилата» [4, c. 414]. 
Варто приділити особливу увагу розвитку будинків торгівлі – їх кількість 
поступово збільшується до 4.

На основі вищезазначеного легко помітити різкий приріст промислових 
підприємств таких як фабрики, заводи, млини та інші. У той самий час як 
кількість підприємств у сфері обслуговування істотно не змінилася. Це мож-
на пояснити тим, що основний період становлення інфраструктури міста 
припав саме на кінець XIX ст. та початок ХХ ст.: період кризи та депресії. 
Тому, станом на 1912 р. міста вже мають більш-менш чітко розмежовану та 
влаштовану інфраструктуру [4].

Економічна ситуація напередодні Першої світової війни суттєво не 
змінилася, про що свідчать оголошення представленні у адрес-календарі 
«Приднепровье».

Про підвищення попиту на шпали свідчить рекламне оголошення «Ак-
ционерного общества Брянского рельсопрокатного железообладательного 
завода» [5, c. 2], яке крім гарного оздоблення займає дві сторінки формату 
А4. Поряд із цим товариством, стабільно розвивається «Акционерное об-
щество Пивоваренного завода наследников Ф. Ф. Боте» [5, c. 19], діяльність 

котрого була висвітлена «Адрес-календарём и памятной книгой Екатеринос-
лавской губернии» ще у 1900 р. [1, c. 2].

Поступово зменшується чисельність рекламних оголошень, що пропону-
ють газети та журнали. Проте, видання «Приднепровский край» виходить 
цілком стабільно, залишаючи різницю у ціні для великих міст – 3 коп., а для 
провінцій – 5 коп. Разом із чисельністю газет чисельність журналів падає до 
2: «Нива» [5, c. 62], котрий стабільно виходить вже 43 роки поспіль і має ого-
лошення у книгах за 1900, 1903 та 1912 рр., та «Природа и люди» [5, c. 60].

Спостерігається тенденція до зменшення кількості рекламних оголошень 
заводів та магазинів, хоча деякі, наприклад, музичний магазин «В. Нейман» 
дозволили собі розширити рекламне оголошення [5, c. 10].

Знижується чисельність і складів, але, навіть при деякій динаміці спаду, 
певні склади продовжують функціонувати у попередньому режимі, напри-
клад, «Лесная и кафельная торговля Давида Ильича Кауфмана» [5, c. 14].

У 1912 р. цей склад міг дозволити собі оголошення розміров ½ аркуша [4, 
c. 16], а вже у 1914 р. розмір його оголошення становить формат А4 сторінки. 
Також, продовжує розвиток лісовий склад «А. Б. Зениченок», оголошення 
якого вже друкується двома мовами та розміром А4, що є показником висо-
кого прибутку [5, c. 27]. Розширюється склад «А. Майданский и сыновья», 
об’ява яка розміщена вже на двох сторінках розміру А4 [5, c. 8–9].

Помітно, до 3 зменшилась кількість будинків торгівлі. Слід відзначити, 
будинок торгівлі «М. Ю. Карпась и Сын» [5, c. 32], котрий продовжує пра-
цювати стабільно.

Оголошення також інформували про розташування у місті готелів. Як 
правило, повідомлялися адреса, ціни проживання та харчування в них, де-
тально описувалися вигоди, якими можна було скористатися. Щоб підкрес-
лити солідність та авторитетність закладу, часто в оголошенні повідомлялися 
прізвища відомих людей, які раніше зупинялися в номерах готелю. Швидко 
розвивається готель «Великобритания», рекламне оголошення якого змінило 
розмір з ¼ до ½ сторінки [5, c. 11].
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Можна помітити, що поступово рекламні оголошення стають дедалі різ-
номанітнішими. Так, з’являються лікарні, депо, їдальні, котрі потребують 
реклами у рівній мірі, як фабрики, заводи.

Поступово, вже у 1914 р., на рекламних оголошеннях з’являються герб 
компанії, на прикладі оголошень магазину «Ревизин-Бутом» [5, c. 32], «Ека-
теринославского склада Дитяковского товарищества писчебумажных фа-
брик» [5, c. 3] та відомості про нагороди – «А. Майданский и сыновья» [5, 
c. 8–9].

Разом із рекламними оголошеннями змінюється і аудиторія покупців. 
Так, за для того аби донести рекламу власного заводу або магазину деякі під-
приємці – «Анонимное общество Екатеринославских городских электриче-
ских железных дорог» [5, c. 11], «Санитас» [5, c. 17] – розміщують двомовні 
оголошення.

Таким чином, реклама була частиною повсякденного життя городян 
ХІХ–ХХ ст., відображаючи їх щоденні запити щодо товарів та послуг. Ана-
лізуючи тогочасну рекламу, можна виокремити основні групи товарів, що 
користувалися попитом у городян, дізнатися про смаки та вподобання різних 
прошарків населення. Реклама відбивала і національні особливості продав-
ців, їх винахідливість при вирішенні питань збуту товарів. За допомогою 
реклами продавці намагалися розширити коло споживачів своєї продукції. 
Місцеві торговельні заклади пропонували продукцію легкої та харчової га-
лузей промисловості, предмети першої необхідності. Крім того, можна було 
знайти інформацію і про ексклюзивні речі. Серед оголошень розміщувалися 
пропозиції як місцевих, так і столичних підприємців. Реклама враховувала 
смаки, бажання та купівельну спроможність місцевих жителів та намагалася 
їх задовольнити. Тому покупці могли знайти інформацію як про вишукані, 
коштовні речі, так і про звичайні, дешеві.

Висновки
Історична наука ХХІ ст. все більше уваги звертає на вивчення соціальної 

історії, побуту, повсякденного життя простих людей на різних етапах існу-
вання людської цивілізації, виникає розуміння цінності джерел їх пізнання, 

особливо нетрадиційних. Змінюються уявлення про цінність джерел, до чис-
ла таких важливих, але маловивчених історичних джерел належить реклама. 
Без неї неможливе всебічне вивчення соціального буття людини. Із газетної 
реклами дослідник може почерпнути цінний фактичний матеріал, який не 
міститься у традиційних джерелах [13, c. 63].

Стрімкий промисловий розвиток Російської імперії стимулював піднесен-
ня реклами як суспільного явища та її подальше перетворення на провідну 
галузь суспільно-політичного життя. Виходячи з цього, рекламні оголошен-
ня є цінним джерелом інформації, яке ілюструє основні аспекти суспільного 
життя у певний період часу. При використанні рекламних оголошень слід 
враховувати їх вплив на розвиток видавничої справи та їх частку у загальній 
кількості рекламної продукції, а також особливості викладу інформації, такі 
як форма, зміст, мовленнєве оформлення.

Окремий пласт історичних джерел становлять «Памятные книжки», осо-
блива їх цінність полягала в тому, що вони дозволяють у всіх деталях відно-
вити картину повсякденного життя губернії, окремого населеного пункту; 
отримати із «перших вуст» інформацію про склад і заняття жителів, станови-
ще навколишнього середовища, економіки, побуту; спостерігати за змінами, 
що відбуваються в краї, протягом значного періоду.

На початку ХХ ст. рекламні оголошення стають одним із найбільш зруч-
них та вигідних способів розповсюдження товарної продукції. Різноманітні 
за зовнішнім виглядом, інформаційним навантаженням та місцем розміщен-
ня у друкованому виданні вони стають важливою частиною розвитку еконо-
міки краю. Саме тому, реклама у періодичному виданні здатна віддзеркалити 
промислові тенденції 1900–1914 рр.

Реклама була частиною повсякденного життя городян ХІХ–ХХ ст., відо-
бражаючи їх щоденні запити щодо товарів та послуг. Аналізуючи тогочасну 
рекламу, можна виокремити основні групи товарів, що користувалися попи-
том у городян, дізнатися про смаки та вподобання різних прошарків насе-
лення. Реклама відбивала і національні особливості продавців, їх винахідли-
вість при вирішенні питань збуту товарів. За допомогою реклами продавці 
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намагалися розширити коло споживачів своєї продукції. Місцеві торговельні 
заклади пропонували продукцію легкої та харчової галузей промисловості, 
предмети першої необхідності. Крім того, можна було знайти інформацію 
і про ексклюзивні речі. Серед оголошень розміщувалися пропозиції як міс-
цевих, так і столичних підприємців. Реклама враховувала смаки, бажання та 
купівельну спроможність місцевих жителів та намагалася їх задовольнити. 
Тому покупці могли знайти інформацію як про вишукані, коштовні речі, так 
і про звичайні, дешеві.
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26. Яворницький Д. І. История города Екатеринослава / Д. І. Яворницький. – 

Дніпропетровськ, 1989.
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Чучва Владислав

ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ 
В ПЕРЕДДЕНЬ ТА НА ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ 
ВІЙНИ ЗА СТОРІНКАМИ МІСЦЕВИХ ПЕРІОДИЧНИХ 

ВИДАНЬ

Вступ
Перед минулим знімаємо капелюха,  
перед майбутнім засукаємо рукави. 

М. Грушевський
Актуальність теми. Перша світова війна… 100 років пройшло з тих ча-

сів, як перший раз пролунала ця фраза. Зазвичай, історики, досліджуючи цей 
період, зосереджують увагу на воєнних подіях та міжнародних відносинах, 
що мали місце протягом 1914–1918 рр. Однак, як відомо, кожна війна пов’я-
зана з докорінними змінами у житті суспільства й кожного жителя країни 
особисто.

100 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 Катеринославщини допомагало фрон-
ту 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.

Метою роботи є дослідження повсякденного життя населення Катери-
нославщини в переддень та на початку Першої світової війни за періодични-
ми виданнями того часу.

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

му контексті вітчизняної історії;
дослідити життя Катеринославщини в переддень Першої світової війни 

за матеріалами часописів;
з’ясувати, як змінилося життя населення в перші місяці війни;
встановити причинно-наслідкові зв’язки благодійної діяльності населен-

ня задля фронту;
показати діяльність жіноцтва, розкрити їх внесок у перемогу;
визначати ступінь допомоги у видужанні поранених за періодичними 

джерелами.
Хронологічні та географічні рамки: липень–вересень 1914 р., що 

обумовлено місяцем перед війною та першими двома місяцями війни на 
Катеринославщині.

Об’єкт дослідження: широкий аспект повсякденного життя за газетами 
зазначеного періоду.

Предмет дослідження: інформація за часописами зазначеного періоду.
Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, оцінювання історич-

них фактів, порівняльно-історичний метод.
Наукова новизна: дослідження повсякденного життя за періодичними 

виданнями.
Історіографічний огляд. Стосовно розробленості теми у науковій лі-

тературі, слід зазначити Т. Ковальську, яка розглядала періодичні видання 
в контексті суспільно-історичного та культурного розвитку регіону; Н. Жи-
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лякову, яка досліджувала стан російської періодики в часи Першої світової 
війни; І. Крупський досліджував газети Наддніпрянщини.

Матеріал, який був найґрунтовніше використаний для роботи, – це статті 
О. Вільшанської у книзі «Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У двох кни-
гах. Книга І. Історичні нариси», що присвячена способу життя українського 
суспільства в умовах війни.

Інформацію про періодичні видання як історичні джерела було взято 
з підручників 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.

Джерельна база роботи: опубліковані статті в газетах «Приднепровский 
край», «Южная заря», «Русская правда», літературні матеріали.

Структура науково-дослідницької роботи. Робота складається з вступу, 
основної частини та висновків. Основна частина, в свою чергу, складається 
з двох розділів, які діляться на підрозділи:

перший розділ присвячений періодичним виданням як історичному 
джерелу;

другий розділ присвячений особливостям повсякденного життя населен-
ня в часи Першої світової війни за періодичними виданнями.

Ця робота може бути корисною для всіх, хто цікавиться питаннями історії 
України, проблемами повсякденного життя населення в часи Першої світо-
вої війни та тогочасними періодичними виданнями.

Розділ 1. Періодична преса як історичне джерело

1.1. Загальна характеристика періодики
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.

1.1.1. Перші українські газети
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 [11].

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-
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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 «Приднепровс-
кий край», «Вісник товариства «Просвіта» у Катеринославі», «Днепровская 
молва», «Сфинкс», «Трезвон» та інші. Офіційні та релігійні видання, вико-
нуючи специфічні функції й охоплюючи значну частину аудиторії («Екате-
ринославский ремесленник», «Пчеловодное хозяйство», «Успехи прокатно-
го дела» й інші), не могли цілком задовольнити зростаючі потреби читачів, 
нездатні були оперативно подавати інформацію, що стосувалася б усіх сфер 
життєдіяльності суспільства. Столичні газети доходили на периферію із за-
пізненням, 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.

1.1.2. Класифікація періодичних видань
У джерелознавстві застосовують різні критерії для класифікації періоди-

ки: l) за видавцями (державна, приватна, партійна); 2) за програмно-політич-
ними ознаками (демократична, монархічна, ліберальна, соціалістична тощо); 
3) за призначенням для окремих соціальних верств та за віковими й cтaтeви-
ми ознаками (жіноча, молодіжна, дитяча, наукова і т.п.); 4) за місцем видання 
(центральна, губернська, місцева). За конкретною періодичністю 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 [7].

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.

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.

Жанри газетної публіцистики містять подвійний шар інформації: з одного 
боку, про історичні події, з іншого – про ставлення до них авторів статей і ви-
давців, тобто інтерпретація ними цих подій. При цьому другий шар інфор-
мації відбивається не лише у певних коментарях щодо подій, а й у підборі 
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інформації для публікації та у її розміщенні. Різні інформативні можливості 
мають окремі публіцистичні жанри, які використовуються в періодиці (стат-
тя, звіт, нарис, огляд, xpoнiкa, оголошення, рецензія, некролог, тощо) [7].

1.2. 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 [1].

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.

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 краї-
ни та впливу на сучасників. Будь-яке періодичне видання як своєрідне дже-
рело потребує комплексного підходу з урахуванням не лише його власних 
особливостей, а й специфіки громадського життя, політичної та економіч-
ної ситуації того часу. Аналізуючи окрему опубліковану в періодиці статтю, 
слід обов’язково враховувати характер і загальну спрямованість друкованого 
органу (літературний, популярний, публіцистичний, науково-популярний, 
науковий тощо) [1].

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 дуже важливим історичним джерелом, що охо-
плює багато форм інформації і має свої особливості, зокрема й різні кла-
сифікації. Досліджуючи періодику, слід дотримуватися методичних правил 
роботи з нею.

Використовуючи періодичну пресу як історичне джерело робимо висно-
вок, що періодична преса Катеринославщини була орієнтована в цілому на 
літературу, політику та економіку.

Розділ 2. Життя Катеринославщини в переддень та на початку 
Першої Світової війни

2.1. Періодичні видання про життя перед війною
Як було сказано у пункті 1.1.1, в ХХ ст. у Катеринославській губернії ви-

зріла необхідність нового типу видань – газет універсального змісту, спрямо-
ваних на масового читача. Одними з найдовговічніших були «Приднепровс-
кий край» та «Южная заря».

1 січня 1898 р. виник науково-літературний, політичний та економіч-
ний часопис «Приднепровский край». Видавцем його, а в 1904, 1909 та 
1913–1915 рр. і редактором, був промисловець, у минулому робітник Кате-
риненської залізниці Мина Копилов. Він прагнув створити регіональне ви-
дання, що поширювалося б за межами губернії. Видавець намагався залу-
чити до праці людей, які б привертали увагу загалу. Відомо, що з газетою 
співробітничав Д. Яворницький. Редактором передвоєнного часу був Петро 
Хмелевський [11].

Часопис мав відділи губернської хроніки, кореспонденції із найбільших 
міст імперії та з-за кордону, ділової інформації, судових звітів, літературних 
творів, фейлетонів, оголошень і реклами. Видання було одним із найпопуляр-
ніших катеринославських часописів. Воно надавало найбільш повну карти-
ну інтенсивного розвитку індустрії регіону. «Приднепровский край» можна 
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вважати органом, на думку Т. Ковальської, що орієнтується на економічний 
розвиток краю і проблеми, які пов’язані з цим питанням [5].

15 квітня 1906 р. в Катеринославі вийшла політична, громадсько-літера-
турна газета «Южная заря». Видавав її Петро Гезе – підприємець, голова 
лютеранської громади, а надалі (з № 1426 за 1911 р.) – створене ним Това-
риство видавничої справи «Южная заря». Редакторами були Андрій Єфимо-
вич та його дружина. Газета подавала такі розділи: хроніку подій у країні, 
губернії та за кордоном, літературну сторінку, оголошення, мала привабливе 
оформлення [11].

15 листопада 1906 р. у Катеринославі розпочався випуск газети «Русская 
правда». Видавцем її вважалися І. Тищенко, І. Яценко (з № 1794 за 1913 р.) 
та М. Дулін (з № 2183 за 1914 р.). Перші сім номерів редагував Д. Яворниць-
кий, якого запросили в сподіванні, що його авторитет вплине на зацікавле-
ність новоствореним виданням. Невдовзі Дмитро Іванович через розходжен-
ня в поглядах із видавцями, які стояли на позиціях чорносотенної ідеології, 
покинув роботу. Часопис видавав поточну інформацію і телеграми, вміщував 
списки осіб на вибори до міської думи [11].

Усі часописи видавалися приватними особами, що давало можливість 
створювати індивідуальне «обличчя», можливе лише за умови вільного ви-
бору ідеї часопису та шляхів її впровадження в життя.

Розглянемо інформацію, яку подавали в липневих газетах 1914 р. «Про-
довжується підписка на щоденну газету «Приднепровский край»» і т.п. ого-
лошення; багато оголошень про діяльність лікарів: для душевно хворих та 
водолікування лікаря Альтшулера, про лікування електрикою лікарем М. Ка-
уфманом, про дитячого лікаря Борсука, хірурга Фельдмана та інших, які 
пропонували свої послуги. Розповідається про спробу вбивства Г. Распутіна. 
Багато щоденної інформації про життя міста: І. Я. Акинфен прочитав лекцію 
з ботаніки для слухачів земських вчительських курсів, яка була заслухана 
з великим інтересом, на засіданні гірничопромисловців розглядалося пи-
тання про вечірні курси для робітників, надрукована скарга міському голові 
на перевізників однокінних повозок: «Вы, уважаемый, обратите внимание. 

Что возле католической церкви от лошадей постоянно остается моча и по-
мёт, а жеребцы ведут себя так, что заставляют краснеть, проходящих мимо 
дам» [2].

В газетах також повідомлялося про надзвичайні події: «жертва трам-
вая» – 70-літній чоловік потрапив під колеса трамвая, з травмами голови 
відправлений до лікарні; стаття про затонулого 13-літнього хлопчика; про 
нещасний випадок арештанта, що працював на виправних роботах на папе-
ровій фабриці і потрапив під вагонетку, отримавши перелом лівої ноги [2].

Друкується інформація й про культурне життя: з Англійського клубу виї-
хали дві талановиті артистки, на їхнє місце взято нових – Павлову та Волзьку.

Ця інформація відображає життя міста, його нагальні проблеми.
В газеті «Южная заря» від 2 липня 1914 р. в статті «Памяти Анто-

на Павловича Чехова» повідомляється про смерть та поховання великого 
письменника [4].

2.2. Мобілізаційні процеси, що висвітлені в часописах
Задовго до початку війни російський уряд і буржуазія через свій друк 

розгорнули посилену пропаганду союзу з Англією і Францією. В періодич-
них виданнях Російської імперії можна було прочитати статті і, навіть, цілі 
полоси під заголовками «Накануне войны», «Война или мир?», «Накануне 
европейской войны», «Война неизбежна».

Незважаючи на те, що «дух війни витав у європейському повітрі», її по-
чаток став несподіваним. Для багатьох незрозумілими були й цілі війни, хоча 
напередодні й на початку її практично в усіх країнах різко посилилася про-
паганда мілітаризму й шовінізму. З особливою силою хвиля патріотизму й 
націоналізму залинула воюючі держави, де вона лягала на достатньо підго-
товлений ґрунт.

У № 2413 газети «Южная заря» з’явилася стаття «Трагедия может изме-
нить европейскую политику», де розповідалося про трагедію в Сараєві: 
«Трагедия в Сараеве создала новую ситуацию в Европе […] В Росии, Ан-
глии и Франции эрцгерцог Франц Фердинанд виделся одной из найболь-
ших угроз миру в Европе. Даже в Германии побаивались восходжения на 



165164

трон […] Убитый эрцгерцог мечтал об установлении в Австро-Венгрии 
триализма – консолидации дуалистической империи […] Австрийские нем-
цы больше не имеют контрольного влияния в Австро-Венгрии: они потеряли 
веру в себя» [4].

12 липня 1914 р. в газеті «Южная заря» надрукована нота, що була 
пред’явлена Австро-Угорщиною Сербії: «Австро-венгерское правительство 
предъявило Сербии ультиматум с требованием наказать виновных и допу-
стить своих представителей к расследованию. Дипломатической целью 
Австро-Венгрии являлось ослабление Сербии как альтернативной силы на 
Балканах (прежде всего – в Боснии, где сербы составляли этническое боль-
шинство) и в южных районах самой габсбургской империи – Крайне. Пред-
полагалось, что Австро-Венгрия достигнет своих целей при помощи ди-
пломатии или локальной войны в случае отклонения ультиматума. Условия 
ультиматума были выдержаны в резких тонах» [4].

Про початок мобілізації в Австрії та Сербії, а також про введення військо-
вого стану в країні повідомляє «Южная заря» від 14 липня 1914 р.

В «Южной заре» від 16 липня опубліковано ноту-відповідь Сербії Ав-
стрії, яка «була значно люб’язнішою, ніж міг розраховувати будь-який полі-
тик у світі, але остання все одно розірвала з нею дипломатичні зв’язки, хоча 
ще й не оголосила військової операції… Перш ніж почнеться драма, що змі-
нить світову історію, треба використати всі дипломатичні можливості. Тож 
потуги англійсько-італійської та німецько-французької співпраці слід спря-
мувати на збереження миру» [4].

«Южная заря» у № 2417 від 16.07.1914 р., як і всі газети Катеринослава, 
розповсюдила інформацію про те, що «требования ультиматума не выпол-
нены, Австрия объявляет Сербии войну. Австро-венгерская тяжёлая артил-
лерия начинает обстрел Белграда, а регулярные войска Австро-Венгрии пе-
ресекают сербскую границу» [4].

18 липня всі газети Катеринослава, як і всі газети Російської імперії, 
надрукували наказ про мобілізацію: «Государь Император Высочайше по-
велел соизволить призвать на службу ратников Государственного ополчения 

первого разряда. Первым днём мобилизации считать 18 июля». Далі в газе-
тах повідомлялося, куди з’явитися і що мати із собою.

Повідомлення про оголошення війни Німеччиною Росії було опубліко-
вано в «Южной заре» від 20 липня 1914 р. В статті говорилось: «Петербург. 
19 июля. Германский посол передал министру иностранных дел от имени 
своего правительства объявление войны России» [4].

20 липня 1914 р. «Русская правда» опублікувала маніфест імператора 
у зв’язку з війною, що почалася, в якому він закликав: «В грізну годину ви-
пробування та будуть забуті внутрішні розбрати. Та зміцниться ще тісніше 
єднання Царя з Його народом» [3]. Найвищий маніфест був надрукований 
також екстреними додатками до вже підготовлених напередодні номерів га-
зет. У всіх містах в перші дні війни пройшли вірнопідданські маніфестації, 
мітинги і богослужіння.

Підприємці, банкіри присягалися у вірності пану й готовності все відда-
ти для розгрому ворога. Представники різних партій закликали забути про 
партійні розбіжності і зосередити усі сили лише на досягненні головного – 
відстояти Батьківщину. «У нас тепер є тільки одна партія – партія росіян, і ми 
до неї належимо», – вигукували колишні супротивники.

В день оголошення війни вийшли екстрені випуски газет і листівок з по-
відомленням про цю подію. Наступного дня тема війни витіснила зі сторінок 
газет усі інші теми. Перед сполученнями з фронтом, повідомленнями про 
маніфестації, хід мобілізації і колони новобранців, статтями, спрямованими 
проти німців або пропагуючими цілі війни, потіснилися події і навіть оголо-
шення, що займали раніше велику частину площі газет.

У газетах і журналах виникли нові рубрики – «Война». Разом з інфор-
мацією з фронтів і з-за кордону публікувалися великі статті і кореспонден-
ції, що присвячувалися подіям в тилу, фактам військової історії, положенню 
в країнах союзників і ворогів. Звертаючись же до внутрішніх проблем краї-
ни, публіцисти обмежувалися лише глухими натяками на робочий рух.

Метою пропаганди було переконати союзників в наявності твердої і по-
стійної єдності російського народу і його силі, принизити силу ворожих країн 
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і вселити народу уявлення про віроломство і жорстокість супротивників. Ця 
пропаганда поширювалася на усі категорії російських людей, диференцію-
валася стосовно різних шарів народу. Виникали газети, журнали і листівки 
для селян і воїнів. Ці видання говорили про високі цілі війни, про знущання 
німців і т. д., якомога доступнішою мовою [2].

Патріотичне піднесення, особливо у вищих та середніх верствах, бага-
то в чому було зумовлене певними пануючими суспільними стереотипами 
щодо громадянського обов’язку, хоча інстинкт самозбереження примушував 
людей шукати можливості уникнути призову або дістати якісь пільги, щоб 
полегшити умови перебування у війську. Для цього вступали до школи пра-
порщиків. До речі, прийом до школи прапорщиків передбачав певний рівень 
освіти. В газетах з’явились оголошення про курси термінової підготовки до 
школи прапорщиків для «вільнонайманих» II розряду, інколи додатково за-
значалося: «клопоти, довідки беремо на себе».

Патріотичному піднесенню певним чином сприяла пануюча в суспільстві 
думка, що ця війна буде недовгою (називали термін у кілька місяців) і, без-
умовно, переможною. Проте подальший хід подій значною мірою позбавив 
населення країни оптимізму і сподівань на швидке закінчення війни. Газети 
того часу дають уявлення про реалії життя цивільного населення під час вій-
ни. Ці ж видання багато в чому формували громадську думку. Цікаво, що на 
початку війни друковані органи різних і навіть протилежних політичних сил 
виявляли надзвичайну схожість у ставленні до тих чи інших подій.

У газетах починають регулярно друкуватися оголошення про розшук тих, 
хто ухиляється від військової служби. Військово-окружним судом було вияв-
лено доволі оригінальний спосіб уникнути призову. Деякі особи імітували 
антиурядову політичну діяльність з метою потрапити під слідство, а згодом 
бути висланими під нагляд поліції. Коли це було розкрито, військовий суд 
мусив переглянути цілий ряд попередніх політичних справ. Зростала хвиля 
службових злочинів, пов’язаних із бажанням людей ухилитися від військової 
повинності, яке дедалі більше поширювалось у суспільстві. Дрібні службов-

ці, канцеляристи намагалися заробити гроші на хабарях, вдаючись до пря-
мих фальсифікацій документів та підробок підписів.

2.3. Подача воєнних подій в газетах Катеринослава
Наступного дня після початку війни, 20 липня, було підписано «Тимча-

сове положення про військову цензуру». Воно характеризувалося його ав-
торами як міра виняткова, спрямована на те, щоб «не допускати після ого-
лошення мобілізації армії, а також під час війни оголошення і поширення 
шляхом друку, поштово-телеграфних зносин і виголошуваних в публічних 
зборах промов і доповідей відомостей, що можуть пошкодити військовим 
інтересам держави» [2].

Цензорському догляду підлягали не лише твори друку (газети, журнали, 
книги, естампи, малюнки і тому подібне), але і також уся поштова і теле-
графна кореспонденція, тексти і конспекти публічних виступів. Військова 
цензура встановлювалася в повному об’ємі в місцях військових дій і частко-
во – поза такими місцями. Функції цензури в місцях військових дій здійсню-
вали штаби командувачів арміями і військовими округами. За межами фрон-
тових районів таке завдання виконували головна військово-цензурна комісія, 
що знаходилася при головному управлінні генерального штабу, і місцеві 
військово-цензурні комітети, які полягали при штабах військових округів, 
військові цензори. Була встановлена струнка і сувора система контролю і за 
друком, і за усним публічним словом, і за особистими думками людей. Були 
встановлені суворіші, ніж раніше, покарання за порушення. Наприклад, за-
клики до припинення війни – в публічній мові, доповіді або творі друку – 
каралися ув’язненням від 2-х до 8-ми місяців. Розширювався і список того, 
про що не можна писати журналістам. Щоб виконати усі вимоги «переліку», 
потрібно було не згадувати зовсім про армію і військові дії. Спеціальною 
вказівкою було заборонено співпрацю у пресі нижнім чинам.

Російський уряд був абсолютно не зацікавлений в освітленні ходу воєн-
них подій у пресі. Все було зроблено для того, щоб максимально обмежувати 
і фільтрувати військову інформацію. Але навіть ці заходи не задовольняли 
командування.
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Газети і журнали публікували тільки офіційні відомості, оскільки посла-
ти своїх кореспондентів на фронт вони не могли. Хоча багато хто з росій-
ських журналістів хотів отримати звання військових кореспондентів і задо-
вольняв усі найсуворіші вимоги до їх політичного минулого і сьогодення, 
газети готові були внести усі необхідні застави, та такій честі були удостоєні 
лише одиниці.

У кінці липня 1914 р. начальникам штабів була дана телеграма: «Кор-
респонденты в армию допущены не будут» [4].У серпні 1914 р. на передо-
ві позиції хотіли відправитися співробітники багатьох газет, в тому числі 
і Катеринославських. Усі вони отримали відмову. У вересні десять чоловік, 
з них шість представників російської преси, отримали дозвіл відвідати діючу 
армію. Поїздка тривала 14 днів. Умови роботи військових журналістів були 
дуже своєрідними: усі факти бралися тільки з рук офіцерів, кореспонденти 
були позбавлені можливості спілкуватися з солдатами, бувати на передовій. 
Тому вони обмежувалися просторовими міркуваннями про війну, наповне-
ними тими відомостями, які давала ставка.

Під постійною інформаційною рубрикою «Телеграммы. Война» друку-
валися відомості з фронтів. Особлива увага надавалася переможним боям як 
російських та союзницьких військ. Події на фронті описувалися на перших 
шпальтах газет і стали основною темою для розмов цивільного населення, 
в якого, особливо на початковому етапі війни, з’являється цікавість і смак 
до міжнародних політичних відносин та військової стратегії. Недаремно 
Головне управління Генерального штабу закликає родичів військових не 
обговорювати в листах, по телефону та в громадських місцях інформацію, 
отриману з фронтових листів або в лазаретах від поранених, тобто не з газет 
і офіційних повідомлень, проте, саме чуткам надавалась перевага.

Повідомлення газетою «Приднепровский край» від 17.08.1914 р. «Театр 
военных действий. Петербург. Главное управление генерального штаба со-
общает, что русские войска установили соприкосновение с неприятелем, на 
большей части протяжения русско-германской границы. Разведка произво-
дится на фронте Бяла – Баржимен. Немецкие войска отступили, при пере-

ходе сжигая на грмадной площади собственные селения. Небольшие непри-
ятельские отряды заняли 19 июля Бенедин, Катиш. 20 июля Ченстохов» [2].

2.4. Допомога фронту

2.4.1. Благодійність, що висвітлена в часописах
Тогочасні газети та журнали рясніють повідомленнями з місць бойових 

дій та патріотичними закликами про допомогу військовим. Водночас поса-
дові особи відповідними розпорядженнями зобов’язувалися сприяти підне-
сенню патріотичного духу та допомозі армії. Так, священики були зобов’яза-
ні проводити богослужіння на честь великих перемог та моління за перемогу 
«російської зброї», шкільні вчителі проводили відповідне інформування сво-
їх учнів.

Багато сімей відправили на фронт своїх родичів і прагнули допомогти їм. 
Тому найчастіше ініціатива щодо підтримки воїнів йшла «знизу». До керів-
ника установи, де виникала така ідея, надходило прохання (найчастіше ко-
лективне) про проведення певного заходу, спрямованого на допомогу армії. 
Прохання передавалося до інстанцій середньої ланки, які мали право дозво-
ляти проведення таких заходів (наприклад для навчальних закладів дозвіл 
надавав попечитель навчального округу). У випадку отримання позитивного 
рішення цей захід відбувався у визначеній формі та у вказаний термін. Доз-
віл не надавали лише у випадку сумніву щодо добропорядності організатору 
заходу. На таких заходах завжди перебували наглядачі, що спостерігали за 
порядком та змістом заходу.

Катеринославівці як могли допомагали землякам на фронті, пораненим 
та сім’ям, чиї рідні воювали. Про це свідчать статті з газет. «Приднепровский 
край» від 15.08.1914 р.: «Пожертвование. Служащие «Южного технического 
и промышленного товарищества», желая оказать посильную помощь семьям 
запасных, призванных для защиты всем нам дорогого отечества, решили от-
числять ежемесячно 1% из получаемого жалованья во все время войны» [2].

Відповідно до місця надання допомоги, вона поділялася на допомогу 
на фронті та допомогу в тилу. Проводилися різні заходи, частина коштів  
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перераховувалась на потреби сімей, чиї рідні були на фронті. «Приднепровс-
кий край» від 16.08.1914 р.: «Гулянье. Сегодня в городском саду, по случаю 
бенефиса капельмейстера г-на Калла, состоится гулянье, от которого 10% 
сбора отчисляется в пользу семейств запасных нижних чинов, призванных 
на военную службу» [2].

Великі заводи надавали допомогу селянам, для полегшення вирощування 
і збору урожаю або перераховували кошти на потреби людей.

«Приднепровский край» від 23.08.1914 р.: «Александровский уезд. Редкий 
пример отзывчивости. Владельцы заводов сельско-хозяйственных орудий 
в Александровске (Шенвизе) А. А. Коп и И. Г. Лепп выслали в деревни: Воз-
несенку, Павло-Кичкас, Степную и Балабино свои паровые молотилки с тем, 
чтобы произвести обмолот хлебов тех семей, работники которых призваны 
на военную службу. Впоследствии молотилки будут высланы в другие места 
Александровского уезда, для той-же цели. Работы уже производятся» [2].

«Приднепровский край» від 05.09.1914 р.: «Щедрый дар. Правление о-ва 
русских трубопрокатных заводов (б. Шодуар) через своего директора инже-
нера М. П. Кравцова, препроводило екатеринославскому городскому голове 
60000 (шестьдесят тысяч) рублей на нужды семей запасных ушедших на 
войну. Кроме этого правление о-ва, находящееся в Москве, внесло 20 т. ру-
блей для той же цели московскому городскому голове» [2].

«Приднепровский край» від 09.09.1914 р.: «Новомосковский уезд. Тро-
гательное пожертвование. Могилевский сельский сход Новомосковского 
уезда. Екатеринославской губернии, отклонив предложение о продаже об-
щественного хлеба из хлебозапасного магазина, для армии в виду недорода 
хлеба, единогласно постановил: пожертвовать для армии 2000 пуд. ржи» [2].

«Приднепровский край» від 29.09.1914 р.: «Студенты екатеринослав-
ского горного института и их руководители во время производства летних 
маркшейдерских работ на Варваропольском руднике собрали между собою 
70 руб. 50 коп., и, через проф. Леонтовского, передали эту сумму в распоря-
жение общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам 
и их семьям» [2].

Допомога воїнам на фронті найчастіше надавалася у вигляді продуктових 
посилок, теплого одягу. Всі ці речі приносили до центрів збирання пожертв 
небайдужі особи. В газетах постійно друкувалися звіти скільки отримано 
внесків та вказувалось, де і коли будуть прийматися теплі речі, білизна, взут-
тя і т.д. Іноді в газетах повідомляли, що на даний момент конче потрібно.

«Русская правда» від 26.08.1914 р.: «Нужда в табаке в действующей 
армии. Из бесед с находящимися в Екатеринославе ранеными офицерами 
и нижними чинами, эвакуированными с австрийского театра военных дей-
ствий, между прочим, выяснилось, что наши герои-солдаты испытывают 
сильную нужду в курительном табаке, которого нельзя достать в Галиции 
ни за какие деньги, так как продажа табака в Австро-Венгрии составляет мо-
нополию правительства и, естественно, прекращается с вступлением наших 
войск в завоеванные области. Как говорят участники боев на галицийском 
фронте, наши «серые» герои сильно «скучают» за «табачком-махоркой», 
некоторые офицеры советуют, при желании облегчить нижним чинам тя-
жесть походной жизни, посылать табак в армию – простую махорку – в лю-
бом количестве, на имя командиров полков, с надписью на посылке: «для 
раздачи нижним чинам». Следует вложить в посылку также и папиросную 
бумагу» [3].

2.4.2. Доля жінок в роки війни
Перша світова війна привела до революційних змін у становищі жінок. 

Загальна мобілізація чоловічого населення вимагала залучення жінок на ро-
боту і на службу взамін чоловіків, які пішли на фронт. Одні відгукнулися на 
патріотичний заклик, більшість, залишившись без годувальника пішли пра-
цювати, підкоряючись суворій економічній необхідності. Жінки з незамож-
них родин, чиї чоловіки були мобілізовані, змушені були, щоб утримувати 
родину, влаштовуватися на роботу. Вони також, але за плату, працюють у ла-
заретах, у майстернях для виготовлення білизни і теплих речей для солдатів. 
Міста організовували трудову допомогу для дружин запасних.

Діяльність жіночих організацій періоду Першої світової війни була тісно 
пов’язана з актуальними національно-суспільними потребами. У воєнні роки 
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жіноцтво взяло активну участь у доброчинній та санітарній роботі. Така пра-
ця давала жінкам змогу відчути свою потрібність державі, тим більше, що 
в провінції дружини священиків, лікарів, агрономів, як правило, не знали, 
куди прикласти з корисною метою свою енергію і нудились бездіяльністю. 
Але найбільш ефективною була діяльність товариств та комітетів, що були 
спеціально створені з цією метою. Вони залучали у процес надання благо-
дійної допомоги й не благодійні організації та приватних осіб.

У Катеринославі був організований Дамський комітет при Червоному 
Хресті, головою якого була княгиня В. Урусова. В газеті «Приднепровский 
край» постійно друкувалися звернення до читачів з проханням залучитися до 
діяльності комітету: «Жертвуйте для наших Екатеринославцев. В тяжелую 
годину дорогой родины, когда сердца всех верных сынов России преиспол-
нены слезами участия к судьбе тех, кто призван силою оружия защищать нас, 
оставшихся дома, дамский комитет российского общества Красного Креста 
обращается ко всем, кому дорога судьба нашей доблестной рати, не стес-
няясь размерами оказываемой помощи, оказать эту помощь доставлением 
к 28-му сентября и 2-му октября в помещении комитета – Потемкинский 
дворец – теплого белья, фуфаек, валенок, полушубок, чаю, сахару, шоколаду, 
табаку, махорки, мыла и пр. предметов, домашнего обихода, необходимых 
при наступлении холодного времени, т.к. в эти числа имеется возможность 
все пожертвованные вещи отправить непосредственно нашим родным ека-
теринославцам, в действующую армию. Помощница председательницы 
З. Малютина» [2].

Діяльність Дамського комітету була спрямована на допомогу біженцям та 
військовополоненим, турбота про інвалідів і дітей-сиріт, боротьба з голодом 
та епідеміями, організація лазаретів, госпіталів і харчувальних пунктів.

«Приднепровский край» від 02.09.1914 р.: «Выдача казенных пайков. 
В настоящее время еще не выяснено, когда именно будут выдавать семьям 
запасных казенные пайки, так как гор. управой еще не полечено распоряже-
ние о том губ. присутствия. О дне выдачи казенных пайков, гор. управой бу-

дет оповещено население путем объявлений во всех присутственных местах 
и в местных газетах» [2].

Особливою справою у роки Першої світової війни стає догляд за хвори-
ми. Багато дівчат прагнуло потрапити на фронт, але інакше, ніж через об-
щину сестер милосердя, стати сестрою було неможливо. Дамський комітет 
організував тимчасові жіночі курси для навчання сестер милосердя.

«Приднепровский край» від 14.09.1914 р.: «Временные курсы сестер 
милосердия. Чтение лекций при екатеринославской жел. – дор. больнице на 
временных курсах сестер милосердия началось. В виду того, что железнодо-
рожные врачи днем заняты обычной работой в больницах и приемных поко-
ях, чтение лекций происходить в следующие дни и часы: по воскресеньям 
от 10 ч. утра до 1 ч. дня и от 7 ч. до 8 ч:. вечера, и по четвергам, пятницам 
и субботам от 6 ч. до 9 ч. вечера» [2].

2.4.3. Вирішення питання поранених на початку війни
Збільшення кількості поранених та інвалідів, що отримали каліцтва у на-

слідок війни, призвело до посилення надання їм допомоги. Така діяльність 
поділялася на негайну (відразу після отримання поранення), що спрямову-
валася на забезпечення усім необхідним шпиталів безпосередньо біля лінії 
фронту та довготривалу – підтримка тилових шпиталів для осіб, що потре-
бували довготривалої допомоги.

Активну участь у допомозі брали й приватні особи, які іноді вкладали 
у неї величезні кошти. В газетах були постійно діючі статті: «Что нужно 
жертвовать. Городская управа просит нас разъяснить гражданам г. Екатери-
нослава, что всякое пожертвование для раненых воинов, даже самое незна-
чительное, принимается с благодарностью. Особенно большая нужда ощу-
щается в наволочках, чехлах, простынях и кроватях. Прием пожертвований 
продолжается» [2].

З появою поранених піклування про них та влаштування лазаретів стає 
новим полем діяльності для цивільного населення, а також характерним 
проявом суспільного настрою. Багато хто зі світських дам зайнявся роботою 
безпосередньо в Червоному Хресті, а також шиттям білизни для поранених. 
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Кожна газета несла інформацію про кількість поранених, потреби в органі-
зації розташування і т.д., запрошувалися люди для допомоги, як фінансово 
так і фізично.

«Приднепровский край» від 23.08.1914 р.: «Госпиталь в Александровске. 
В заседании хозяйственного комитета александр. отдела Красного Креста, 
состоявшемся 22 августа, постановлено открыть в г. Александровске в го-
родском бараке, на площади Тараса Шевченко, госпиталь на 70 кроватей. 
Оборудование госпиталя бельем поручено дамскому комитету при Красном 
Кресте, работы которого, к слову сказать, идут весьма успешно. Необходи-
мо отметить, что для организуемого госпиталя необходимы подушки и перо. 
Впрочем, комитет Красного Креста не сомневается в том, что жертвователи 
и в этом отношении придут на помощь благому делу» [2].

«Приднепровский край» від 25.08.1914 р.: «Для перевозки раненых. 
В виду предстоящего открытия в Екатеринославе госпиталей губернского 
земства и общеземской организации для больных и раненых воинов, губ. 
земская управа просить городскую предоставить два открытых вагона трам-
вая для приспособления их для перевозки тяжело больных и раненных вои-
нов со ст. Екатеринослав в лазарет» [2].

«Приднепровский край» від 12.09.1914 р.: «Книги для раненых. Губ. зем-
ская управа отправила в губ. больницу вторую партию книг и журналов, по-
жертвованных для раненых и больных воинов. Эту партию составляют свы-
ше 500 книг и несколько комплектов журналов» [2].

Часто кореспонденти газет описували події, що відбулися в місті.
«Приднепровский край» від 06.09.1914 р.: «Прибытие раненых. 5 сентя-

бря, днем, в Екатеринослав прибыла еще одна значительная партия раненых: 
80 нижних чинов и 1 офицер. Екатеринославцами им был оказан теплый, 
радушный прием. На вокзале раненым раздавались папиросы и другие вещи, 
подносились цветы. Вокзальная площадь и Проспект были покрыты наро-
дом. Раненые встречались приветствиями, многие при их проезде обнажа-
ли головы. Слышны были пожелания: – Выздоравливайте, поправляйтесь! 
Перевозились раненые, как и раньше, в автомобилях и специально приспо-

собленных вагонах трамвая, под наблюдением врачей и сестер милосердия 
«Красного Креста» [2].

Таким чином, на шпальтах газет простежується чимало аспектів місце-
вого та загальнодержавного життя, а з початком війни – за тими ж газетами 
бачимо, які зміни сталися у житті населення, що відійшло на другий план, 
а що стало тривалою нагальною проблемою.

Висновки
Опрацювавши матеріали по темі: «Життя населення Катеринославщини 

в переддень та на початку першої світової війни за сторінками місцевих пе-
ріодичних видань», можна зробити наступні 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.

На початку липня 1914 р. більшу частину інформації в газетах займали 
різнопланові рекламні та інформаційні оголошення, публікувалися статті 
про загальнодержавні та місцеві світські події, про надзвичайні випадки, про 
культурне життя – загалом, усе те, що відображало звичайне мирне життя 
міста з його нагальними проблемами. У тому ж липні з’являється інформація 
про сараєвську трагедію та конфліктне становище Австро-Угорщини й Сер-
бії, публікується інформація про початок бойових дій у Сербії. Далі у газетах 
Катеринослава повідомляється про оголошення війни Німеччиною Росії.

З початком війни розпочалися докорінні зміни в житті населення, що 
в свою чергу відображали газети. Тема війни витіснила зі сторінок га-
зет усі інші теми. На шпальтах газет повідомлялося про хід мобілізації,  
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публікувалися статті, спрямовані проти німців та їх союзників. Подавали-
ся великі статті і кореспонденції, що присвячувалися подіям в тилу, фактам 
військової історії, положенню в країнах союзників і ворогів. Типова рубри-
ка, яка з’явилася у багатьох газетах, мала назву «Война». Висвітлення вну-
трішніх проблем країни обмежувалися лише натяками на робочий рух. Разом 
з тим, з початком війни значно посилилася державна цензура.

Багато сімей відправили на фронт своїх рідних і прагнули допомогти їм. 
Тому найчастіше ініціатива щодо підтримки воїнів йшла «знизу». В газетах 
повідомлялося де і коли будуть прийматися благодійні внески, щоб добро-
чинність проходила організовано. Господарі великих заводів також надавали 
допомогу селянам для полегшення вирощування і збору урожаю або перера-
ховували кошти на потреби людей. Отже більша частина народу згуртувала-
ся на перемогу.

Діяльність жіночих організацій періоду Першої світової війни була тіс-
но пов’язана з актуальними національно-суспільними потребами. У воєнні 
роки жіноцтво взяло активну участь у доброчинній та санітарній роботі. При 
Червоному Хресті в Катеринославі було утворено Дамський комітет, дами 
якого організовували населення на благочинні справи, займалися пошиттям 
білизни, чергували в шпиталях, збирали кружки для вояків, постіль, ліжка та 
книги для поранених, і цим самим робили внесок у перемогу.

Піклування про поранених стало основним полем діяльності для бла-
годійності. Для їх улаштування відкривалися нові шпиталі, дехто віддавав 
власні квартири під лазарети, дехто брав поранених до себе додому. Населен-
ня допомагало доставляти поранених в шпиталі. У газетах повідомлялося, 
що декілька трамваїв було віддано для перевезення поранених від вокзалу до 
шпиталю. Селяни віддавали власні повозки для потреб лазаретів. Для легко-
поранених та видужуючих жителі організовували екскурсії по місту. Таким 
чином, жителі Катеринославщини допомагали у видужанні поранених.

Отже, завдяки матеріалам із періодичних видань, ми і через 100 років 
можемо дізнатися про життя населення та події перед Першою світовою вій-
ною та в перші місяці війни.
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Майданюк Владислав

ПОЛІТИЧНА КАРИКАТУРА ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ 
ІСТОРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

(ЗА ПІДРУЧНИКАМИ ЗІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ)

Вступ
В другій половині ХХ ст. в західній європейській школі почав з’являтися 

новий тип навчальної літератури. Від традиційних підручників ці книги від-
різнялися тим, що в них не було авторського тексту. Його замінили фрагмен-
тами писемних джерел та завданнями до них. Так були започатковані нові 
засади навчання історії. Від засвоєння авторських інтерпретацій школярі пе-
рейшли до дослідження джерел і формування власного погляду на історичні 
події, явища, процеси.

Після розпаду СРСР на теренах колишніх пострадянських республік по-
чинають формуватися національні системи освіти. Цей процес не оминув 
і український простір. Особливо серйозних змін зазнала в Україні історич-
на освіта. Одним із проявів таких змін стало запозичення європейського 
досвіду та впровадження в практику навчання історії джерел різного типу 
і створення на цій основі шкільних підручників нового покоління. Упродовж  
2000-х рр. в Україні започатковано новий напрям сучасного підручникотво-
рення, в основі якого лежить домінування в навчальному змісті не автор-
ського тексту, а історичних джерел. Особливе місце серед сукупності істо-
ричних джерел займають візуальні джерела. Саме до цієї категорії джерел 
відноситься політична карикатура, історична цінність якої полягає в тому, 
що вона дозволяє отримати уявлення про думки та настрої людей у певний 
час. Тому важливим є приділення уваги специфіці подання різними авторами 
політичної карикатури у якості позатекстового компоненту на сторінках су-
часних українських шкільних підручників зі всесвітньої історії [7].

Метою нашої роботи є виявлення особливостей вміщення політичної ка-
рикатури на сторінках сучасних українських шкільних підручників. Визна-
чена мета роботи зумовила наступні дослідницькі завдання:

дослідити процес становлення й розвитку жанру політичної карикатури;
сформувати репрезентативну джерельну базу наукової роботи;
виявити особливості вміщення політичної карикатури у якості позатек-

стового компоненту на сторінках сучасних українських шкільних підручни-
ків зі всесвітньої історії.

Об’єкт дослідження – українські шкільні підручники зі всесвітньої 
історії.

Предмет дослідження – особливості вміщення політичної карикатури до 
«мегатексту» українських шкільних підручників зі всесвітньої історії у яких 
викладаються події І половини ХХ ст.

Методологічну основу нашої роботи сформували як традиційні, так і но-
вітні методологічні підходи та теорії. При проведенні дослідження були ви-
користані загально- та спеціальнонаукові методи дослідження: метод синте-
зу і аналізу, структурний, історико-порівняльний, персонологічний методи. 
Новим віянням сучасної історичної науки є сприйняття шкільних підручни-
ків з історії як історіографічних джерел [13]. Поняття «історіографічне дже-
рело» ми розуміємо як «вид джерел, що відбивають історичні факти, тобто 
факти з історії історичної науки й дають можливість вивчати суспільні умови 
розвитку історичної думки, процес приростання історичних знань, місце іс-
торичної науки в суспільному житті, зокрема у формуванні історичної свідо-
мості людей» [1, с. 101–102].

При написанні роботи ми враховуємо досягнення сучасної історичної 
науки, яка переживає т. зв. «візуальний поворот», й по-новому сприймає су-
купність візуальних джерел. Це дозволяє інтерпретувати зорові образи не як 
ілюстрацію до письмового джерела, а як особливий виду тексту [8].

Джерельна база роботи фактично представлена двома рівнями: 1) су-
купність сучасних українських шкільних підручників зі всесвітньої історії; 
2) зразки політичної карикатури, вміщенні до «мегатексту» українських  
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шкільних підручників зі всесвітньої історії у яких викладаються події І по-
ловини ХХ ст.

Мета і завдання дослідження визначили структуру роботи. Вона склада-
ється із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та лі-
тератури, додатків.

Розділ 1. Політична карикатура, як візуальне історичне джерело.

1.1. Історія політичної карикатури: американська та 
європейська традиції.

Карикатура, як мистецтво мала місце ще з давніх часів. Елементи кари-
катури відомі в мистецтві Стародавнього Єгипту, античного світу, середньо-
віччя і епохи Відродження. Щось схоже на карикатуру можна побачити у на-
черках Леонардо да Вінчі. Хоча в них не було сатиричного змісту, вони лише 
носили характер гротеску.

Багато фахівці вважають, що карикатура як самостійний жанр почала 
своє існування з сатиричних картин А. Каррачі в середині ХVІ ст., оскільки 
основною метою автора було прагнення розсмішити свого глядача. Надалі 
карикатура мала більш глибокий розвиток у роботах французів Філіппона 
і Гензо, англійського графіка Хогарта, іспанського художника Гойї (в ди-
тинстві Ф. Гойя намалював діву Марію із синіми вусами і старого Йосипа 
з люлькою в зубах, за що і був покараний.)

Але головна роль у затвердженні карикатури як самостійного жанру нале-
жить, передусім, французам: сатиричним графіками Дом’є і Доре, внаслідок 
чого карикатура стала тиражуватися й остаточно влаштувалася на сторінках 
періодичних видань. Сталося виділення карикатури з традиційно витлума-
ченого виду образотворчого мистецтва, на мистецтво, що тісно пов’язане 
з журналістикою, тиражованими виданнями [7].

Карикатура від початку виникнення була засобом боротьби з політичною 
владою, тому карикатуристи завжди були небезпечними у викриттях махі-
націй та обману звичайного народу державними підприємствами і політич-
ними діячами. Вперше карикатуристи виявили себе, як політичні борці під 

час Реформації, яку очолив Мартін Лютер. Один з історіографів папства зму-
шений був визнати, що своїм успіхом у Німеччині Реформація зобов’язана 
карикатурі.

Карикатура переслідувала Наполеона протягом усієї його життя. У Фран-
ції карикатура завжди грала значної ролі у періоди політичної нестабільності 
соціальних потрясінь.

Найбільшого розквіту сягає під час революційних підйомів. Значна роль 
розвитку світової карикатури належить У. Хогарту, Дж. Гилрею (Англія), 
Р. Гросу (Німеччина), Ф. Гойї (Іспанія), А. Дам’е, П. Гаварни (Франція), 
И. Церебеневу, А. Венецианову, П. Баклевскому (Росія) [7].

Окреме місце потрібно виділити для розбору діяльності Уільяма Хогарта. 
Вважається, що саме він став засновником жанру «політичної карикатури». 
Його картини поєднували в собі критику негативних соціальних явищ з по-
слідовними художніми сценами. Найчастіше мішенню його сатири ставала 
корупція в британській політиці початку ХVIII ст. Однією з перших його 
карикатур-гравюр була робота Emblematical Print on the South Sea Scheme 
(1721), про крах фондового ринку в 1720 р., відомому як «бульбашка Пів-
денних морів», в ході якого багато англійців втратили чимало заощаджень, 
хоча його роботи були лише побічно політизованими і в першу чергу роз-
глядаються виходячи зі своїх художніх достоїнств. Після нього Джордж Та-
уншенд, 1-й маркіз Тауншенд, створював політичні карикатури в 1750-х рр.

Політична карикатура почала активно розвиватися з другої полови-
ни ХVIII ст. – особливо під час Великої Французької Революції – силами 
в першу чергу таких англійських художників, як Джеймс Гілрей та Томас 
Роулендсон. Їх карикатури нерідко були написані в гротескній, а іноді на-
віть досить грубій манері, а об’єктами критики ставали правляча вер-
хівка країни, включаючи самого короля Георга ІІІ, а пізніше діячі ВФР 
і Наполеон І. У 1820-х-1840-х рр. найбільш відомим англійським карикату-
ристом був Джордж Крукшенк, який продовжував творчу манеру Гілрея та 
Роулендсона [11].
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Подальший розвиток політичної карикатури був тісно пов’язаний із по-
чатком у 1841 р. публікації журналу «Панч», заснованого Генрі Мейх’ю, 
хоча до нього існував журнал «Monthly Sheet of Caricatures», заснований ще 
в 1830 р. Термін «cartoon» уперше було введено саме на сторінках «Панча» 
у 1843 р. Чимало відомих карикатуристів того часу співпрацювали із цим 
журналом, в тому числі Джон Тенніел, який став постоянним карикатурис-
том журналу з 1850 р.

Американська політична карикатура є цінним матеріалом для вивчення 
історії США. Еволюція політичної карикатури в північноамериканських ко-
лоніях Британії почалася з малюнка Бенджаміна Франкліна, одного з май-
бутніх «батьків-засновників» Сполучених Штатів Америки. Його найві-
доміший малюнок було опубліковано в тижневику «Pennsylvania Gazette» 
у 1754 р. у супроводі статті, яку Франклін написав з метою закликати амери-
канські колонії Британії до об’єднання проти французів під час Франко-інді-
анської війни. Карикатура зображує змію, розділену на кілька частин, кожна 
з яких має на собі ініціали однієї з британсько-американських колоній або 
регіонів. Під картинкою написано «Приєднуйся або помри». Гримуча змія 
знову з’явилась під час американської революції проти британського пану-
вання на першому морському прапорі США, який і досі лишається діючим 
американським прапором, прийнятим для використання на кораблях флоту 
США. «З’єднана» тепер змія стала символом єдності північноамериканських 
колоній у їхній війні за незалежність від Великобританії. І нині, через 258 
років після її створення, північноамериканська гримуча змія продовжує 
бути канонічним малюнком і з’являється на багатьох сучасних політичних 
карикатурах [11].

Подальше її поширення пов’язане з розвитком книгодрукування і освоєн-
ням техніки гравюри. Найбільш частим прийомом виявляється приниження 
об’єкту, що зображається, і насмішка над владою. Так, за часів Французь-
кої революції король Людовик XVI зображається як жирна свиня, яку час 
зарізати, а його дружина Марія-Антуанета – як пантера або вовчиця, що 
підкреслює її звірячу природу. Відомо, що імператор Наполеон дуже гостро  

реагував на карикатури про себе. Він навіть вимагав від короля Англії судити 
таких людей, як вбивць. Взнавши про таку реакцію Наполеона на карикатури 
про себе, у Росії в 1812 р. під час Вітчизняної війни повели цілу повномасш-
табну карикатурну кампанію проти французького імператора та його армії, 
а головнокомандуючий російською армією Михайло Кутузов для розповсю-
дження навіть утворив при своєму штабі особливу друкарню. Висміюючи 
Наполеона, глузуючи над його зовнішністю, російський полководець праг-
нув засобами карикатури піднести патріотичні настрої серед народних мас 
та в армії [6].

У ХІХ ст. політична карикатура активно розвивалась і політичні кари-
катуристи використовували різні образи для уособлення Сполучених Шта-
тів. Завдяки політичним карикатурам ці образи, особливо Дядечко Сем, 
стали дуже популярними і легко впізнаваними сьогодні майже для кожного. 
У 1828 р. популярною мішенню для карикатуристів став Президент Ендрю 
Джексон. Опоненти прозвали його «віслюком», образливо спотворюючи 
його прізвище. Замість того, щоб образитись, Джексон погодився з образом 
цієї тварини, яка тяжко працює, і вирішив використати його як символ своєї 
нової Демократичної партії. Через кілька десятиріч відомий американський 
карикатурист Томас Наст зробив «віслюка» постійним символом Демокра-
тичної партії і створив «слона» як символ Республіканської партії.

Великого поширення набула карикатура в роки Першої світової війни. 
Саме працюючи з карикатурами цього періоду, можливо застосувати порів-
няльний підхід до карикатур в різних воюючих країнах. Зокрема, існувало 
чимало інтерпретацій на так звану «Карту Європи» [7].

У радянський період офіційна карикатура служила політичним цілям: 
боротьбі із «зовнішнім ворогом – капіталізмом» і з внутрішніми окреми-
ми моральними недоліками суспільства «будівників соціалізму», висміюю-
чи дармоїдство, пияцтво, прогули і тому подібне. А втім, нарівні з офіцій-
ною карикатурою завжди існувала підпільна, така, що висміювала владні 
структури, що не могла робити офіційна. В роки непу з’явилось багато різ-
них гумористичних журналів, але їх життя виявилося недовгим. У 1922 р.  
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починають видаватися відразу декілька сатиричних гумористичних журна-
лів: «Крокодил» «Смехач», «Заноза», трохи пізніше, в 1923 р.– «Прожектор» 
(при газеті «Правда») і ще декілька. Там публікується в основному літера-
тура для невибагливого читання, далека від політики, неконфліктна, хоча 
і з обережним прийняттям нової радянської дійсності: гуморески, веселі не-
вибагливі історії, пародійні вірші і, звичайно, карикатури. Але всі ці видання 
стали винятком в радянській періодиці і дуже скоро за рішенням властей 
були закриті, з 1930 р. «Крокодил» залишився єдиним загальносоюзним са-
тиричним журналом. Не дуже любив карикатуру «отець народів» товариш 
Сталін. Багато майстрів цього жанру взнавали, що таке табірна юшка. До-
пускалося тільки те, що відкрито показувало всі кращі сторони життя радян-
ського громадянина і глузувало з пороків капіталістичних відносин [6].

Проте у часи Великої Вітчизняної війни карикатуру знову почали ви-
користовувати як щонайпотужніше пропагандистське мистецтво. Під час 
Другої світової війни карикатура стала якоюсь мірою знаряддям боротьби 
і засобом патріотичного підняття духу. Відомий плакат Моора початку війни 
«Все на Г» (Гітлер, Гіммлер, Герінг, Геббельс і російська буква Г з відомим 
російським масштабним словом широкого сенсу на цю букву і графічною 
грою в чотири ці букви, що склалися у фашистський знак).

1.2. Досвід використання політичної карикатури у шкільній 
практиці

В умовах інформатизації та інтелектуалізації суспільства підготовка 
майбутніх фахівців, орієнтована лише на засвоєння готових знань, втрачає 
актуальність. У сучасних умовах інформаційного суспільства значної акту-
альності стали набувати педагогічні технології розвитку творчих якостей 
особистості, однією з яких є дослідницька, яка безпосередньо впливає на 
зміст і характер викладання історії, змінює вимоги до рівня підготовки ви-
пускників, творчого їх розвитку, вмінь, навичок. Сучасний випускник має не 
лише володіти певним обсягом фундаментальних знань, але і бути здатним 
самостійно, критично мислити, аргументовано відстоювати свою точку зору, 

самостійно аналізувати явища й процеси суспільного життя у зв’язках і супе-
речностях, знаходити інформацію про життя людей у минулому, аналізувати, 
інтерпретувати та оцінювати її, формулювати, висловлювати та обстоювати 
власну думку, робити вибір і пояснювати позицію, вести дискусію з історич-
ної проблеми, розмірковувати, спілкуватися та співпрацювати в навчанні [7].

Для вирішення цих завдань істотним є використання в шкільних підруч-
никах історії й опрацювання на уроках історії найрізноманітніших історич-
них джерел, зокрема візуальних.

Нині накопичений певний методичний досвід їх використання у навчанні 
історії – вийшло чимало статей, посібників, підготовлені дисертаційні дослі-
дження з даної теми. Проблемі методики використання карикатур у струк-
турі підручника присвячено публікації О. Желіби, Ю. Комарова, О. Пометун 
та ін. В той же час аналіз стану проблеми використання візуальних джерел 
у навчанні історії в практиці загальноосвітніх шкіл України свідчить про не-
достатність ефективної, цілеспрямованної, системної роботи з ними – учите-
лі лише частково реалізують навчальний, розвивальний, виховний потенціал 
візуальних історичних джерел, іноді не володіють відповідними методами 
роботи з ними. Оскільки завданням цієї роботи є розкриття методичних 
аспектів використання карикатур в шкільному підручнику історії в умовах 
дослідницького навчання, ми не можемо ефективно працювати без належ-
них знань бази предмету. Отже, до візуальних історичних джерел, які несуть 
багато інформації, належать плакат, карикатура і реклама. Останнім часом 
їх часто використовують автори підручників та посібників з історії. Вони 
несуть важливу, своєрідну інформацію про епоху – часом доповнюючи тек-
стову інформацію, а часом виступачи і самостійним історичним джерелом. 
Проте слід пам’ятати, що ці джерела не можуть бути використані для точної 
кількісної характеристики процесів історичного розвитку, але допомагають 
виявити їх основні тенденції [7].

Авторам підручників історії слід мати на увазі, що карикатура має пев-
ні особливості – їх потрібно аналізувати більш ретельно (ніж плакати  
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і рекламу) і в комплексі з іншими джерелами, оскільки за своєю природою 
і суттю вони не можуть бути об’єктивними [6].

Для поліпшення результатів, кращого розуміння, інтерпретації, та аналізу 
політичної карикатури, розміщеної в підручнику було розроблено спеціаль-
ний алгоритм:

1. Розгляньте уважно карикатуру. Яка дата її створення? Якій історичній 
події чи якому явищу вона присвячена?

2. Чи упізнаєте ви персонажів карикатури? Завдяки чому? Що вони ро-
блять? Як вони одягнені? Наскільки реалістично чи гіперболізовано зобра-
жені персонажі? Якими засобами це досягається?

3. Опишіть предмети, зображені на карикатурі. Наскільки реалістично чи 
нереалістично вони зображені?

4. Визначте символи, використані в карикатурі. Що вони означають? 
Чому художник помістив їх у малюнок?

5. Що означає підпис під карикатурою? Чи збігається він з сюжетом ма-
люнку? Яке ставлення відображає карикатурист до персонажів чи події?

6. Які ідеї та політичні погляди, на ваш погляд, сповідує автор малюнку? 
За чим це можна визначити? Чи згодні ви з інтерпретацією персонажів, по-
дій, явищ, яку подає автор карикатури?

7. Що ви знаєте про цю історичну подію, явище, зображених на карикату-
рі історичних осіб з інших джерел інформації?

8. Яку нову інформацію ви отримали під час аналізу карикатури? Як вона 
співвідноситься з попередніми знаннями? [7].

Учням необхідно надавати можливість застосувати цей алгоритм кілька 
разів на заняттях під керівництвом вчителя, перед тим як вони зможуть ви-
користовувати його самостійно. Дотримання такого детального алгоритму 
допоможе виробити в учнів відповідні навички, спостережливість, увагу, що 
вкрай необхідне при аналізі та інтерпретації карикатур. Методична цінність 
карикатури в тому, що вона створює яскравий образ, коротко і яскраво резю-
мує суть історичного чи суспільного явища, події. Зміст більшості карикатур 
зрозумілий старшокласникам і дозволяє отримати уявлення про думки та на-

строї людей у той час. Проте слід наголосити учням, що карикатури зазвичай 
висловлюють думки щодо події, а не фактичну інформацію. Карикатурист 
дуже часто упереджений і не намагається в роботі виразити об’єктивну точку 
зору або представити різні точки зору на проблему, оскільки висловлює за-
мовний (інколи свій власний) погляд на подію, тобто створює через малюнок 
позитивне чи негативне враження, нерідко використовуючи при цьому певні 
стереотипи. Наприклад, може зобразити персонаж так, що він буде виглядати 
таким, що заслуговує на довіру чи ні, міцним чи слабким, упевненим у собі 
чи таким, що вагається, патріотом чи зрадником тощо

Вплив карикатур на свідомість населення великий, і часом вони є небез-
печною зброєю. Згадаймо т. зв. карикатурний скандал, що спалахнув в кінці 
2005 – на початку 2006 рр. і охопив практично всі країни Європи і мусуль-
манського світу, а також політичний конфлікт усередині європейських дер-
жав. Причиною конфлікту послужили карикатури на ісламського пророка 
Магомета, надруковані в 2005 р. в одній з датських газет. Тому важливо знати 
і розкривати в підручнику історію виникнення такого жанру, як карикатура.

Отже, політична карикатура у самостійний мистецький жанр оформлю-
ється на початку ХХ ст. Особливим різновидом даного типу візуальних дже-
рел є політична карикатура, пік популярності якої припадає на І половину 
ХХ ст.

Розділ 2. Політична карикатура, як позатекстовий компонент 
у підручниках з історії І половини ХХ століття

2.1. Специфіка вміщення політичної карикатури до «мегатексту» 
підручника

Враховуючи мету та завдання даної роботи вважаємо за необхідне окрес-
лити коло історіографічних джерел – українських підручників із всесвітньої 
історії за 10 клас, оскільки саме у цьому класі вивчаються події світової іс-
торії І половини ХХ ст.

Для початку візьмемо підручник І. Я. Щупака та Л. В. Морозової. У під-
ручнику висвітлюється період історії, що охоплює добу від кінця ХІХ ст. до 
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1929 р. Розглядаються історичні події та явища, пов’язані з радикальними 
соціально-економічними та політичними змінами в Європі та світі; особлива 
увага приділяється новим ідейним течіям у суспільстві, особливостям роз-
витку культури, повсякденному життю людей [15].

Підручник вирізняється особливою системою побудови та структуруван-
ня навчального матеріалу, вивченням основних понять. Фрагменти історич-
них документів, довідкова та додаткова інформація, ілюстративний матеріал, 
карти, питання та завдання спрямовані на формування інтересу учнів до іс-
торії та підвищення ефективності навчання.

Аналізуючи підручник на вміст необхідного матеріалу було знайдено 
загалом чотири карикатури. Однак вважаю за необхідне додати, що саме 
у цьому підручнику використано найбільше плакатів, фотографій, картин 
та листівок. Отже, перша карикатура знаходиться на 23 ст. і зображає події 
Російсько-Японської війни 1904–1905 рр. очима російських карикатурис-
тів. Цей плакат розміщено на початку теми, тож він одразу дає учням змогу 
приблизно уявити собі розвиток подій, про які йтиметься мова на уроці. До 
карикатури прикріплено пояснення (опис зображення та дата видання). На 
ній зображено Джона Буля (Англія) і Дядька Сема (США), які підштовхують 
японця на війну з Росією. Порт-Артур обороняє забайкальський козак із ве-
личезною гарматою, самого козака зображено велетнем у порівнянні з япон-
цем. Це зроблено для того, аби наочно зобразити рівновагу сил у цьому кон-
флікті. Сам плакат було намальовано для підняття бойового духу російських 
солдатів, формування упевненості у перемозі [15, с. 5].

Наступна карикатура зустрічається на 60-й сторінці та являє зображення 
французького солдата як боягуза, який ховається від німецького солдата (ма-
люнок з німецької дитячої книжки 1914 р.). Це зображення є прикріпленням 
до роздумів з теми шовіністичної пропаганди у шкільних підручниках по-
чатку ХХ ст. Шовіністичні настрої захопили все суспільство європейського 
континенту – від Російської імперії до Англії. Шовіністична пропаганда ве-
лась навіть у школах. Французьким школярам говорилось про «споконвічну 
агресивність німців» та необхідність реваншу, помсти за поразку у фран-

ко-німецькій війні 1870–1871 рр., «продовження воєнної слави Наполеона». 
Німецьким школярам втлумачували ідеї «несправедливості» сучасної побу-
дови світу, можливості легкої перемоги над «французькими солдатами-боя-
гузами», необхідності та завоювання Німеччиною «місця під Сонцем». Така 
пропаганда у поєднанні із мілітаристичною економікою поступово готувала 
народи до війни. Це зображення – демонстрація винахідливості пропаган-
дистських рухів, додаток до викладеної інформації [15, с. 60].

На наступній сторінці ми зустрічаємо наступний сатиричний витвір ро-
сійських карикатуристів – Карта Європи в особах на початку І світової війни 
(російська поштова картка). Вона дає учням змогу за допомогою абстрак-
тних образів закріпити пройдений матеріал адже аналізуючи зображення 
учень складає уявлення про тогочасну ситуацію на континенті. Кожна країна 
зображена за допомогою символічних та метафоричних мініатюр, а загалом 
карта демонструє зовнішні політичні зв’язки між європейськими народами. 
Слід зазначити, що до карикатури не додано жодної інформації про її похо-
дження, дату видання, окрім того, автор використав саме карту російського 
друку, адже саме ця версія є найменш вульгарною та агресивною.

Остання карикатура, яку ми зустрічаємо на сторінках видання – Британ-
ський лев (у формі військово-морських сил) і російський ведмідь (у формі 
сухопутних військ) які йдуть під руку й наче розмовляють про щось. Нажаль 
до карикатури не має жодних додатків, навіть назви країни, у якій карикатуру 
було видано. Карикатура прикладена до теми початку І світової війни, сту-
пінь готовності воюючих країн до війни. Її призначенням є зображення друж-
ніх зв’язків між Британією та Росією, які утворили військовий союз і у разі 
потреби могли допомогти одне-одному. Ця карикатура є досить актуальною, 
й скоріше не висміює, а лише символічно зображує поданий матеріал [15].

У підручнику Т. В. Ладиченко. висвітлюється важливий етап світової іс-
торії – від початку XX ст. до 1929 p., пов’язаний із значними територіальни-
ми, соціально-економічними та політичними змінами, боротьбою за переділ 
світу. Підручник демонструє старанно підібраний наочно-ілюстративний 
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матеріал та ретельно розроблений методичний апарат, які сприятимуть глиб-
шому засвоєнню навчальних тем.

Вже на 15-й сторінці ми зустрічаємо карикатуру ірландця та німця, які 
крадуть ящик для голосування. Вона демонструє супротив ірландського та 
німецького правлінь проти демократичних рухів у цих країнах. До карикату-
ри не вкладено жодної інформації про джерело, проте її основна роль – зму-
сити учня замислитися над темою демократизації форм правління [4, с. 15].

На 23-й сторінці розміщено карикатуру, на якій зображені три президен-
ти Сполучених Штатів Америки: Т. Рузвельт, В. Вільсон і У. Тафт («Як вони 
себе подають і як вони себе почувають»). Карикатура була створена за ча-
сів їх правління, та демонструє неоднорідне ставлення до них серед різних 
верств населення. Ця карикатура висміює «легковажність» політиків у їх 
поведінці перед народом, проте у підручнику вона розміщена для того, аби 
зацікавити учнів, та стимулювати їх до роботи із додатковими джерелами [4, 
с. 23].

Боротьба Китаю за національне самовизначення, економічну самостій-
ність і соціальний прогрес ілюструється поданою на її початку на сторінці 
84 карикатурою «Великі держави ділять Китай». Ця карикатура сатирично 
зображує приблизні умови поділу держави більш могутніми іноземними 
країнами, які наче пиріг ріжуть його на шматки. Китай не може вплинути 
на результат цього поділу. До карикатури знову не додано жодних приміток, 
окрім завдань для учнів, але слід зазначити, що поряд із карикатурою зобра-
жено картину повстання іхетуанів, аби учні логічно поєднали ці дві події та 
встановили між ними причинно-наслідковий зв’язок.

На сторінці 91 автор помістив російську карикатуру на японського імпе-
ратора. Підпис на зображенні свідчить: «Японський імператор і його лука-
ві доброзичливці». Цікаво, що карикатура зображує тих самих Джона Буля 
і Дядечка Сема, які на цей раз рішуче намагаються зіштовхнути японського 
імператора в прірву. За мовою підпису можна здогадатись, що карикатура 
російська, отже, малюнок відображає ставлення російського населення до 

впливу Англії та США на Японію. Карикатура розміщена в кінці теми, тому 
учні закріплять вивчений матеріал розглянувши її [4, с. 91].

Цілий карикатурний колаж розміщено на сторінці 157-й. Післявоєнний 
світ у карикатурах – ось і вся інформація, яка розміщена під малюнками, на 
яких зображені ситуації у країнах-переможницях та країнах, які програли. 
Колаж розміщено до теми: «Завершення формування Версальсько-Вашинг-
тонської системи, її переваги та недоліки», тож він є досить актуальним і не 
лише допомагає учням систематизувати матеріал, а й наочно демонструє не-
доліки та прорахунки укладених договорів [4, с. 157].

До теми соціально-економічного розвитку Франції 1920-х рр. подано ко-
лаж фотографій та шаржів на Р. Пуанкаре, лідера республікансько-демокра-
тичної партії. На мою думку його розміщено невдало, посеред теми, хоча 
його викладено, скоріше, як додатковий матеріал, для особистого опрацю-
вання [4, с. 174]

На сторінці 185 розміщено досить цікавий карикатурний календар на ді-
яльність Б. Муссоліні. Він досить гостро висміює його позерство та поразку 
1941 р. Цей колаж повчає учнів, та демонструє поразку фашистської дикта-
тури Б. Муссоліні, хронологію правління диктатора та його раптовий крах. 
Він є досить актуальним та влучним. Чудовий приклад вдалого використан-
ня карикатури, як повчального матеріалу [4, с. 185].

Внутрішньопартійна боротьба у РКП(б) охарактеризувалася протистоян-
ням партії Сталіна, тобто верхівки Політбюро та опозиції («правих»). До цієї 
теми на сторінці 236 розміщено дві карикатури. Одна на Сталіна, який позе-
ленів, друга – на керівників опозиції (Бухарін, Риков, Троцький), які діють 
неспільно, нерішуче, тому ніяк не можуть досягти успіху. Ця карикатура – 
приклад використання сатиричних малюнків як політичної зброї, і хоча її 
розміщення у кінці теми є не досить вдалим, вона так чи інакше допомагає 
учневі уявити те безвихідне становище, у яке потрапила опозиція, на яку не-
мов «крокодил» чатував сталінський режим. У цьому підручнику це остання 
карикатура [4, с. 236].
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Наступним ми опрацювали підручник Павла Полянського 2010 р. видан-
ня. У підручнику висвітлено економічні, соціальні, політичні, дипломатич-
ні, військові, культурні процеси у світі в першій третині ХХ ст. Структура 
і зміст видання обумовлені навчальною програмою із всесвітньої історії для 
10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академіч-
ний рівень). Запитання і завдання різного ступеня складності, вміщені в під-
ручнику, мають пошуковий і проблемний характер. Поданий фактичний, кар-
тографічний і статистичний матеріал покликаний допомогти учневі набути 
системних знань з історії цього періоду і на їх основі оволодіти вмінням гли-
боко розуміти закономірності та механізми взаємовідносин між окремими 
людьми, націями і державами.

Цей підручник містить не так багато карикатур, але достатню кількість 
інших видів додаткового матеріалу. Проте оскільки він нас не цікавить при-
ступаємо до аналізу карикатур.

На 67 сторінці до теми «Перегони озброєнь 1905–1914 рр.» розміще-
но карикатуру «Морський покер» між Вільгельмом ІІ і Джоном Буллом на 
англо-німецьке морське суперництво. Велика Британія дає зрозуміти Віль-
гельму ІІ, що вона не допустить зростання німецького флоту. До карикатури 
також додається свідчення Уінстона Черчілля, голови Адміралтейства Ве-
ликої Британії у 1911 р.: «Я повинен чітко відкинути пропозицію про те, 
що Велика Британія може коли-небудь дозволити іншій морській державі 
наблизитися до неї так близько, щоб за допомогою тиску змінювати чи об-
межувати її політичне життя». Тож ця карикатура досить влучна що до від-
ношення Британії до Німеччини. Окрім того вона так чи інакше відображає 
загальне положення великих держав одна до одної. Ця карикатура повчальна 
та цікава. На мою думку її розміщення досить вдале й вона чудово закріплює 
матеріал теми [10, с. 67].

Карикатура «Ми з вами ще розквитаємося!» французького графіста Куп-
ка з французького журналу «L’assiette au beurre» була створена у відповідь на 
жахливу «верденську м’ясорубку» та розміщена у відповідній темі на сторін-
ці 84. На ній мирний, беззахисний житель міста Вердена гідно зустрічає су-

противників не маючи змоги дати відсіч він усе одно не тікає, лише дає обі-
цянку розквитатись, такі карикатури створювались з метою спонукати народ 
до мужності та патріотизму. Ця карикатура є досить актуальною, не лише для 
підручника історії, а й для шкільної програми загалом. Так само як і наступ-
на карикатура на сторінці 85 «Плоди війни» зі сторінок італійської газети 
«Avanti». На ній зображено дерево, яке пообіч усипане плодами – гаманцями 
з однієї сторони та черепами з іншої, та двох людей, які їх збирають: товстун 
у смокінгу збирає гаманці (він символізує той прошарок населення, який чи-
мало заробив на війні), з іншого боку жінка збирає черепи (мати, яка оплакує 
загибель сина чи чоловіка). Схоже, що вже на той час у суспільстві ширилися 
думки про матеріальну підтримку війни збоку військових монополістів. Ця 
карикатура розміщена не дуже вдало, проте так чи інакше вона наштовхує 
учня на думки про те, що ніколи не можна зневажати людське життя, адже 
воно безцінне. Крім того в кінці теми вкладено дуже проникливого листа, 
знайденого у загиблого солдата: «Дорога матусю, краще б ти мене на світ не 
народила, краще б маленьким у воді втопила, так я тепер мучусь…» (Исто-
рия гражданской войны в СССР. Т. 1., М., 1953, с. 34) [10, с. 85].

На сторінці 88 зображено карикатуру на Тимчасовий уряд Росії. На ній 
зображено О. Керенського, прем’єр-міністра Росії у 1917 р., який діє згідно 
до вказівок неприйнятого в народі Тимчасового уряду. Він постає поганцем, 
який йде на поступки безчесних та кровожерливих урядовців. Сама карика-
тура розміщена у темі розпаду імперії внаслідок революції, причиною якої 
стало зображене на малюнку керівництво [10, с. 88].

Наступна карикатура зустрічається на сторінці 185. «Конгрес тред-юні-
онів намагається повалити уряд». Вона розміщена досить вдало у темі «Ве-
лика Британія у 1920-х рр.». На ній зображено чоловіка у одязі з написом 
TUC (абревіатура конгресу тред-юніонів), який намагається зрушити з міс-
ця величезну глибу, яка символізує британський уряд. Вона була створена 
для висміювання недолугих спроб юніатів серед народних мас, розкриває 
суть ставлення тодішніх політологів до цих процесів [10, с. 185]. На цьому 
карикатури у підручнику Полянського 2010 р. видання закінчуються, проте 
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ми здобули видання 2003 р. на російській мові і несподівано знайшли там 
чимало цікавого матеріалу. Кількість карикатур у російськомовному підруч-
нику перевищує українське видання чи не в двічі. Вже на 11 сторінці ми 
побачили карикатуру, яку зустрічали на сторінках підручника І. Щупака та 
Л. Морозової. Це так званий британський лев (у формі військово-морських 
сил) і російський ведмідь (у формі сухопутних військ), які йдуть під руку й 
наче розмовляють про щось. Ця карикатура на англійсько-російську дружбу 
вдало розміщена до опису ворогуючих країн [9, с. 11].

Наступні карикатури на сторінках 21 та 22 – «Ми з вами ще розквита-
ємось» та «Плоди війни». Їх так само розміщено у темі військових подій 
1915–1916-х рр. а от на сторінці 40 розміщено нову для нас карикатуру – 
«Міст Ліги Націй, спроектований Президентом США». На ній Дядько Сем 
із люлькою у зубах відпочиває після будівництва мосту забравши найваж-
ливішу центральну деталь – блок США, підібравши його під голову, вона є 
досить влучною та вдало розміщена у відповідній темі [9, с. 21–22].

На сторінці 92 та 96 зображені карикатури невдалих дій російських уря-
дів у 1916–1918 рр. На першій карикатурі невідомого художника зображено 
солдата, який не хоче йти воювати, але його змушують церква та цар, а на 
другій, карикатурі Кукриніксів, зображено Тимчасовий уряд, який з квітами 
амністує «мавп, білих шакалів, продажних офіцерів». Обидві карикатури ви-
ражають різко-негативне ставлення до дій тогочасної влади, та неминучість 
державного перевороту, розпаду імперії [9, с. 92–96].

Остання карикатура на 280 сторінці, це карикатура на дружбу Радянсько-
го союзу та Німеччини напередодні війни. На ній зображено «одруження» 
А. Гітлера у ролі чоловіка, та І. Сталіна – обманутої дружини. Це так званий 
пакт Молотова-Рібентропа, у якому Німеччина дала чимало обіцянок СРСР, 
але відверто їх не виконувала. Сама карикатура є досить цікавою, вона зо-
бражує міжнародні відносини як певні сімейні зв’язки тому народ, що не має 
змоги повністю розібратись у політиці мав принаймні уявлення, про тогочас-
ні політичні події [9, с. 280].

Усі опрацьовані нами підручники мали той чи інший унікальний матері-
ал, тож це дало нам змогу проаналізувати усі аспекти складання додаткового 
матеріалу, відмітити особливості, позитивні та негативні відмінності. Так чи 
інакше можна зробити рішучий висновок. Карикатура – це важливе історич-
не візуальне джерело, яке дає учневі змогу роздивитись подію чи персона-
лію під призмою сатири та гротеску, зробити власні висновки відповідно до 
змісту зображення.

2.2. «Знакові» політичні карикатури на сторінках сучасних 
українських підручників

Під час виконання роботи ми опрацювали чимало карикатур, досліджу-
ючи їх властивості, особливості та відмінності одна від одної. Кожна була 
створена з певною метою. Деякі з них надихали, деякі навчали, деякі висмі-
ювали, а деякі – знищували. Так чи інакше не можна назвати ані найкращої, 
ані найгіршої. Кожен малюнок був сатиричним зображенням епохи, у яку 
був намальований. Тим не менш не можна не відмітити деякі карикатури, 
які не лише частіше зустрічаються, але й залишаються досить актуальними 
у наш час. Вони стали символами тих подій, які на них відображені.

Першою нас зацікавила карикатура з французького журналу «L’assiette 
au beurre» – «Ми з вами ще розквитаємося». У перекладі з французької назва 
видання означає «соус», тобто метафорично являється невід’ємною части-
ною головної страви – історії. Автором являється відомий тогочасний кари-
катурист Купка. На малюнку зображено французького міщанина, який без-
захисно стоїть перед натовпом країн-хижаків – «алігаторів», та «тигрів», які 
направивши на нього свої гармати лиховісно скаляться. Мирному французо-
ві не залишається нічого, окрім як гідно прийняти виклик долі, й мужньо зу-
стріти агресорів. Ця карикатура являється символом незламності французь-
кого народу під час першої світової війни, адже битва під Верденом забрала 
чимало життів. Малюнок вдало розміщено на сторінках підручника Павла 
Полянського у відповідній темі. «Верденська м’ясорубка» й досі згадується 
як жорстока й кривава розправа, тож карикатура досить тонко відображає ті 
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трагічні події, аби допомогти учневі повністю розібратися у матеріалі [10, 
с. 85].

Наступна карикатура зустрічається у підручнику поряд із цією й має сим-
волічну назву «Плоди війни». Уперше вона була видана на сторінках італій-
ської газети «Avanti». Її автор невідомий, але можна відверто сказати, що 
ця карикатура символічно відображає усю сутність війни. Її влучність вра-
жає, а образи підібрані надзвичайно вдало. На малюнку зображено Товстого 
чоловіка з величезною, пазуристою рукою та бідолашну й нещасну жінку 
обабіч високого та плодовитого дерева, яке символізує війну. Однак магнат 
збирає величезні гаманці, повні грошей, а бідолашна мати – черепи своїх 
мужніх синів. Ця карикатура буз сумніву являється одним із найвідвертіших 
способів викриття заможного прошарку населення, яскравим представником 
жанру. Вона вміщена до тексту теми про бойові дії 1916–1918 рр. та логічно 
поєднує усі факти, формує у свідомості учня картину подій того періоду та 
виховує гуманістичні погляди серед населення. Отже не випадково її було 
розміщено на сторінках поширеної у той час газети, й не випадково П. По-
лянський розмістив її у своєму підручнику [10, с. 85].

Серед розглянутих нами карикатур також слід неодмінно відмітити 
англійську карикатуру на Гітлера та Сталіна: «Як довго триватиме медовий 
місяць?». Вона досить раптово зустрічається майже на останніх сторінках 
підручника Полянського. Ця карикатура характерно відображає найбільш 
поширений прийом карикатуристів – сатиричний шарж. На карикатурі 
зображено одягненого молодиком Гітлера, який веде наречену (Сталіна) під 
венець. Це пародія на так звану Угоду про ненапад між Німеччиною та Ра-
дянським Союзом, або Пакт Молотова – Ріббентропа, підписаний 24 серпня 
1939 р. Згідно відомих фактів Гітлер «одружився» зі Сталіним, а потім ві-
роломно розпочав бойові дії. Отже англійські графісти ніяк не могли зрозу-
міти таких суперечливих дій радянської влади. Дана карикатура доповнює 
інформаційний зміст параграфу, порушує питання особистої зацікавленості 
Сталіна у бойових діях та стимулює учнів до дискусії на цю тему [9, с. 280].

Отже, засвідчуємо, що карикатура функціонує як допоміжний матеріал й 
одночасно являється окремим історичним джерелом. Карикатура – це своє-
рідний документ свого часу, в якому автори часто підкреслюють типові риси 
певних історичних та суспільних явищ; розкривають їх політичну природу; 
розкривають (часто з негативного боку) образ політичного діяча. Карикатура 
створює яскравий образ, коротко і яскраво резюмує суть історичного чи сус-
пільного явища, події. Але авторам підручників слід пам’ятати, що цей вид 
джерела не може бути використаний для точної кількісної характеристики 
процесів історичного розвитку, але допомагає виявити їх основні тенденції.

Висновки
Шкільний підручник з історії був, є і буде у найближчому часі залишати-

ся основним навчальним ресурсом у освітньому просторі України. Він може 
використовуватися у якості зброї у «війнах історії» або впливати на нала-
годження співробітництва у Євразії. Саме підручник з історії повинен послі-
довно і системно формувати в учнів терпимість та стимулювати до взаємодії 
з людьми іншої національності, статі, віку, культури, релігії, походження та 
соціального статусу чи ідеології на основі демократичних принципів.

В ході дослідження нами було з’ясовано, що карикатура, як окремий вид 
мистецтва спочатку виникла у Європі, і лише потім – у Америці. Це пози-
тивно впливало на розвиток карикатури в цілому, адже дві окремі культури 
мали як спільні, так і відмінні риси. Розвиток однієї спонукав до розвитку 
іншої. У той час, як європейські графісти відверто критикували існуючий 
політичний лад, їх американські колеги активно використовували політичні 
шаржі. І хоча процес від початку різнився, згодом культури зрівнялися у сво-
їх досягненнях.

Той, хто складає шкільний підручник бере на себе велику відповідаль-
ність, за аудиторію, яку навчатиме, оскільки результат напряму залежить 
від якості педагогічного матеріалу. Автор не лише обробляє великі об’є-
ми інформації а й комбінує їх для полегшення сприйняття. Саме на полег-
шення сприйняття матеріалу впливає вміщення політичної карикатури до 
«мегатексту» підручників. Для здійснення дослідження нами було обрано  
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4 підручники зі всесвітньої історії для 10 класу: 2 підручника П. Полянсько-
го (2002 та 2010 рр. видання), підручник І. Щупака та Л. Морозової, підруч-
ник Т. Ладиченко.

Під час проведення роботи було помічено, що саме сатиричні малюнки як 
найкраще відображають суть подій І пол. ХХ ст. При здійсненні дослідження 
стало зрозуміло, що потрібно не просто обрати карикатуру, а й розмістити 
її відповідно до матеріалу певної теми, у вдалій позиції (в кінці, середині 
або на початку параграфа). Від цього залежить те, як учні її сприйматимуть. 
Але так чи інакше використання карикатур у підручнику вважається досить 
вдалим прийомом, і, як будь-яке візуальне історичне джерело, потребує лише 
сформованого ставлення до зображеного.

Характер розміщення карикатур також різноманітний. Від поодиноких 
малюнків до цілих фото-колажів. Кожний із обраних підручників має свої 
характерні ознаки й свої, особливі, карикатури.

При проведенні роботи ми виділили деякі карикатури. Вони привернули 
нашу увагу своєю актуальністю та глибоким філософським змістом, який 
у поєднанні з гострою сатирою зробили їх міцним підкріпленням навчаль-
ного матеріалу. Нами була проаналізована маса графічного матеріалу, який 
ми оцінювали по різноманітним критеріям, серед них: актуальність, доступ-
ність (яке видання і яка кількість тиражу), розміщення у підручнику та при-
хований зміст. Особливо вражає карикатура «Плоди війни» вміщена до двох 
видань підручниках П. Б. Полянського, оскільки виявляє негативне ставлен-
ня до війни серед населення країн агресорів.
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Середа Олександра

ГРОМАДСЬКО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ 
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ 

ОКУПАЦІЇ 1941–1943 рр.
Вступ. Друга світова війна та її складова Велика Вітчизняна війна впро-

довж десятиліть були і є одним з головних об’єктів наукових пошуків істо-
риків усього світу. На сьогоднішній день існує значна кількість різних, іноді 
діаметрально протилежних, підходів щодо трактування певних моментів цієї 
найтрагічнішої події ХХ ст. Дискусії з концептуальних проблем Другої сві-
тової війни продовжуються, і це ще раз засвідчує актуальність дослідження 
окремих її складових, у тому числі запровадження та функціонування на-
цистського режиму на окупованих територіях. Це стосується і тем, пов’яза-
них з історією міста Дніпродзержинська у часи воєнного лихоліття.

Грунтовне вивчення проблематики Другої світової війни потребує не-
упередженого аналізу теоретичних надбань, нагромадженого дослідниць-
кого матеріалу. На даний момент історики констатують наявність вузлових 
проблем, без розв’язання яких не можливі якісні зрушення у сучасній ві-
тчизняній історіографії. До них, зокрема, належить дослідження соціальної 
сторони війни та історія повсякдення. «Соціальна сфера війни попри значну 
кількість праць, в яких розглядаються ті чи інші проблеми цього спектра, 
в цілому залишаються неопрацьованими», – зауважує О. Є. Лисенко. У той 
же час особливості соціально-культурної сфери німецько-фашистської оку-
паційної політики продовжують залишатися малодослідженими. Так, на 
думку українського історика О. Лисенка, «на периферії дослідницького ін-
тересу радянської та пострадянської історіографії залишилися «малі життєві 
світи, доля певних категорій населення й окремої людини» [27]. На сьогодні 
не існує комплексного історичного дослідження, у якому різнобічно розгля-
далося громадсько-культурне життя мешканців на окупованій території з різ-
них аспектів. Протягом десятиріч ця тема розглядалася переважно з політич-
них та ідеологічних, а не історичних позицій. Чимало фактів життя людей 
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на окупованій території або замовчувалися, або свідомо перекручувалися. 
Останнім часом розпочалось переосмислення ряду основоположних питань 
громадсько-культурного життя населення на окупованій території, тому на-
гальним постає новітній науковий аналіз даної проблеми. Для вирішення 
цього завдання ми робимо спробу провести дослідження, що ґрунтуються на 
сучасних методологічних принципах, оновленій термінологічній базі, кри-
тичному аналізі здобутків попередників та нових архівних джерел, що лише 
зараз стали доступними дослідникам.

Наша науково-дослідницька робота є актуальною, адже стосується істо-
ричної пам’яті. У 2015 р. відзначалася 72 річниця з дня визволення Дніпрод-
зержинська від нацистських загарбників. Ми хочемо з’ясувати, як насправді 
розвивалися події того страшного лихоліття у нашому місті, як пережили 
війну пересічні мешканці Дніпродзержинська, дізнатися про страхи «нового 
порядку», яким було ставлення мешканців Дніпродзержинська до нацист-
ського окупаційного режиму;.з позицій сучасності матеріалами дослідження 
підкреслити той факт, що скільки б не змінилося поколінь на землі, вони 
мають знати, що таке фашизм і яких страждань було завдано людству.

Зібраний нами матеріал, який знайомить із життям дніпродзержинців 
у період окупації, можна поділити на 4 групи: 1) архівні документи; 2) збір-
ники документів і дослідження вчених; 3) статті, вміщенні в періодиці 4) 
спогади очевидців тих подій.

До джерел, в яких вдалося відшукати інформацію про особливості буден-
ного життя дніпродзержинців у роки нацистської окупації, належать архівні 
документи та спогади мешканців окупованого Дніпродзержинська. Велика 
кількість документів, що дозволяють з’ясувати особливості окупаційної вла-
ди, яка існувала в Дніпродзержинську, соціально-економічні та культурно-о-
світні аспекти життя населення в окупованому німцями Дніпродзержинську, 
містяться у фондах Державного архіву Дніпропетровської області.

Для характеристики загальних тенденцій становища культурної сфери 
в зазначений період залучені роботи М. В. Коваля [26]. Його робота напи-
сана на підставі архівних документів, що раніше були недоступними. Бага-

то цінного матеріалу подано у книзі «Дніпропетровськ: віхи історії» [24], 
«История подполья в 1941–1943 гг». С. Бочарова, «Дніпродзержинськ» 
Т. Харибіна. О. Слоневський та Л. Яценко розповідають про культурні й 
освітні процеси у місті в умовах окупації в книзі «Дух ушедшей эпохи», про 
героїчну оборону Дніпродзержинська і повсякденне життя мешканців знахо-
димо у документальній повісті «Двобій» М. Ктитарєва [17, 36, 25].

У статтях О. Самойленко «Життя Кам’янського під грифом «Таємно», 
«Життя Кам’янського під грифом «Таємно»-2, Р. Занько «Хроника ожившего 
города» автори розповідають про життя людей в умовах окупації, спротив 
місцевого населення у боротьбі з фашистськими загарбниками [34, 35].

Складовою джерельної бази дослідження є спогади очевидців [1, 2, 3]. 
При написанні роботи ми використали свідчення мешканців Дніпродзер-
жинська, в яких вони розповідають про політику окупаційної влади. Основу 
джерельної бази становлять матеріали місцевої преси, а саме газета «Кам`ян-
ські вісті» [14, 15, 16], яка виходила в роки окупації. Вони містять велику 
кількість фактичних даних, поданих у статтях, повідомленнях, оголошеннях.

Об’єктом дослідження є соціально-культурна політика німецької влади 
у роки окупації.

Предметом є соціальні та культурні процеси, що проходили у Дніпрод-
зержинську в період окупації (1941–1943 рр.).

Мета науково-дослідницької роботи – висвітлити громадсько-культур-
не життя населення в окупованому нацистами Дніпродзержинську.

Меті роботи підпорядковані наступні завдання:
- проаналізувати основні засади політики окупаційної влади щодо урегу-

лювання культурного життя;
- проаналізувати нацистську пропагандистську політику за матеріалами 

місцевої окупаційної газети «Кам’янські вісті»;
- висвітлити ставлення мешканців Дніпродзержинська до нацистського 

окупаційного режиму на основі спогадів очевидців;
- охарактеризувати релігійне, освітньо-культурне життя в умовах окупації;
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- висвітлити питання взаємовідносин між місцевим населенням та окупа-
ційною владою;

- показати основні форми пропаганди у Дніпродзержинську засобами 
кіно та преси.

Територіальні та хронологічні рамки дослідження охоплюють м. Дні-
продзержинськ з 22 серпня 1941 р. по 25 жовтня 1943 р.

Методи дослідження: історико-порівняльний, історико-аналітичний.
Новизна роботи полягає у систематизації матеріалу про соціальні та 

культурні процеси в окупаційний період, що дає змогу зрозуміти та проана-
лізувати основні проблеми тогочасного життя дніпродзержинців, окреслити 
настрої населення, дослідити життя в окупованому місті таким, яким воно 
було насправді.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблена про-
блема може бути використана у викладанні курсу «Краєзнавство», матеріа-
ли можна використовувати під час проведення уроку з історії України «Наш 
край у роки Великої Вітчизняної війни» в 11 класі загальноосвітньої школи. 
Можуть бути використані також у проведені позакласної роботи, організації 
святкових вечорів, присвячених визволенню Дніпродзержинська від німець-
ких окупантів.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел і літератури, додатків.

Розділ 1. Загальна характеристика культурного життя в Україні 
у період окупації

Як відомо, Україні надавалося виключно важливе значення в майбутній 
системі німецьких володінь, перш за все як аграрно-сировинного додатку 
і ринку збуту німецьких промислових товарів. Ідеї щодо поділу території 
Радянського Союзу першим серед лідерів нацистів висунув Альфред Розен-
берг, який вважався найавторитетнішим знавцем «східного простору» в Ні-
меччині. Звичайно, вони базувалися на ідеології націонал-соціалізму і були 
покликані забезпечити довговічне німецьке панування.

20 квітня того ж року Гітлер видав наказ про призначення А. Розенберга 
«уповноваженим по центральному контролю над питаннями, пов’язаними зі 
східноєвропейськими областями». А. Розенберг походив із німецької сім’ї, 
котра проживала в Естонії. Наприкінці Першої світової війни перебрався 
у Німеччину, де присвятив себе вивченню східноєвропейських аспектів ра-
сової тематики, дійшовши, зрештою, висновку, що росіян можна перемогти 
тільки за допомогою інших слов’янських народів, особливо українців, які, на 
його думку, зберегли у своїх жилах дещицю арійської крові, занесеної варя-
гами у ранньому середньовіччі. 20 червня 1941 р. Розенберг виступив з про-
мовою перед вузьким колом німецьких керівників. Україну він пропонував 
використати як противагу майбутній Росії, а тому – перетворити її в союз-
ника Німеччини, проводячи тут гнучку окупаційну політику. Серед іншого 
він наголосив на необхідності підняти українське національне самопочуття. 
З цією метою, на його думку, необхідно заохочувати публікації про боротьбу 
українців, підтримувати культ гетьманів Хмельницького, Сагайдачного, Ма-
зепи, друкувати твори українських письменників, сприяти розвитку україн-
ської мови, відкрити університет у Києві та вищі технічні навчальні заклади 
і навіть дозволити створення політичного руху Українського Козацтва.

Автором іншої концепції політики на сході був Гіммлер. Ще 28 травня 
1940 р. він подав фюреру доповідну записку «Деякі міркування про пово-
дження з місцевим населенням східних областей», яка отримала схвалення. 
Як і Розенберг, Гіммлер підкреслював зацікавленість у дезінтеграції Радян-
ського Союзу. Стосовно окремих народів, тут говорилося про недопусти-
мість їх поєднання, збільшення, тим більше, піднесення національної сві-
домості й культури. Звідси – непотрібність вищої освіти, а достатність лише 
чотирирічних шкіл і т.д. [22]. Але вирішальною була позиція Гітлера. Фюрер 
вважав, що «…українці також ліниві, погано організовані, по-азіатськи ні-
гілістичні, як і великороси. Тут не повинно стояти питання етики праці й 
обов’язку, ці люди не зрозуміють таких речей ніколи, оскільки вони реагують 
тільки на нагайку. Сталін – один із найбільш великих сучасників, оскільки 
йому все-таки вдалося, щоправда, тільки завдяки найсуворішому примусу, 
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викувати державу з цього сімейства кроликів» [28]. Гітлер хотів використати 
«досвід» радянського диктатора, тому ідея поміркованої політики в Україні 
була відкинута.

Військові інстанції Німеччини активно співпрацювали зі службою Ро-
зенберга і підтримували його ідеї. Перед війною з СРСР представники мі-
ністерства східних окупованих територій, яке очолював А. Розенберг, були 
направлені в штаби трьох груп армій, що готувалися до нападу. Співп-
раця здійснювалася також по лінії відділів пропаганди вермахту й даного 
міністерства [30].

Таким чином, в основі політики нацистів у сфері культури лежали по-
ложення расової теорії. Політика військової влади у цій царині не була по-
слідовною. У верхівці керівництва Німеччини і до, і під час війни існували 
відмінності у підходах щодо вирішення цих питань: з одного боку позиція 
Гітлера, яка домінувала, з іншого – Гіммлер.

Розділ 2. Громадсько-культурне життя Дніпродзержинська 
в роки окупації

Передові німецькі частини вступили до міста 22 серпня 1941 р., «озна-
менувавши» початок свого правління масовими розстрілами населення. Фа-
шисти вважали, що в наше місто вони прийшли надовго. Тому життя в ньо-
му вони створювали на німецький лад, улаштовуючи нацистський «новий 
порядок».

Державну владу в місті представляв штадт комісар Альбрехт, виконав-
чу – міська управа, яка діяла за вказівкам німецького коменданта. Головою 
допоміжної управи був Самійленко. Управи, як органи самоуправління, ство-
рювались у населених пунктах у перші ж дні окупації і діяли за вказівками 
німецьких комендантів [15]. Міська управа – це був орган міського само-
врядування. До їх функцій входили облік місцевого населення, примусова 
відправка громадян до Німеччини. Управи здійснювали оподаткування на-
селення, проведення «трудової повинності», вилучали у людей продукти та 
худобу для німців. Окрім нагляду за громадським порядком та організацією 

міського господарства, головною метою міської управи мало стати віднов-
лення роботи необхідних на той час німецькому воєнному керівництву ос-
новних підприємств важкої та легкої промисловості, створення спеціальних 
«правоохоронних груп» для нагляду за порядком у місті, медичне та освіт-
ньо-культурне обслуговування міста та проведення чисельних агітаційних 
заходів з метою «арієзації» населення окупованих територій.

Комендантом міста був назначений Бергер, начальником жандармерії – 
Галіфордт, шефом поліції СС – Бетке, поліцію очолював Корнієнко, началь-
ником каральної служби був призначений Кузьменко. Відповідно до постав-
лених цілей, одним із першочергових завдань діячів пронімецької управи 
мав стати нагляд за обов’язковою реєстрацією на біржі праці неевакуйова-
них громадян, складання реєстру розпоряджень міської управи на 1941 та 
1942 рр., заходи щодо поліпшення роботи відділів будівельного, пожежного, 
торгівельного, комунального та житлового господарства.

Кам`янська міська управа знаходилась у приміщенні міськкому партії 
(нині статуправління на площі Гагаріна, 3). Від пам’ятника Леніну німці 
залишили постамент, на якому встановили орла – символ третього рейху. 
Будинок металургійного технікуму (пр. Пеліна, 29) був зайнятий під штаб 
гестапо, в 23-й школі розташувався воєнний лазарет. В головному корпусі 
металургійного інституту (пр. Пеліна, 16) окупанти розмістили польовий 
шпиталь, а після його виїзду в 1942 р. – казарму поліції [34].

Окупаційна влада руйнувала все те, що могло нагадувати мешканцям про 
радянські часи. Наприклад, символ нашого міста – пам`ятник «Прометей» – 
вони підірвали, в надії потім його переплавити. Однак, ризикуючи своїм 
життям, робітники трамвайного управління: І. Д. Головко, І. Г. Халімонов, 
В. Е. Іванов і Д. Л. Корнеєв – крадькома вивезли вночі фігуру Прометея та 
сховали від переплавки в оглядовій ямі трамвайного депо. Патріоти, ризику-
ючи своїм життям, переховували його аж до визволення Дніпродзержинська 
радянськими військами.
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Окупаційна влада відновила колишню назву міста Кам`янське, перейме-
нувала багато вулиць, назвавши їх на честь німецьких композиторів, пись-
менників та інших діячів.

Мешканці Дніпродзержинська мали змогу задовольняти деякі свої куль-
турні та духовні потреби. У школах проводились заняття. Про це свідчать 
різноманітні довідки, звіти тощо – документи шкільного сектора обласної 
управи. Так, в 1942 р. в Кам`янському працювало 16 шкіл, в них – 100 вчи-
телів і 3095 учнів [5].

Навчання велося українською мовою. Школи були забезпечені програ-
мами, але матеріальної допомоги від влади не отримували. Тому уроки про-
водилися в холодних невідремонтованих приміщеннях, бракувало зошитів, 
чорнила, підручників. Користувалися підручниками ще довоєнними, але, 
згідно з вказівками генерального комісаріату «щодо очищення від тенденці-
йно-більшовицького матеріалу», вчителі повинні були позаклеювати окремі 
слова і речення або й зовсім повирізати ці сторінки. Наприклад, у читанці 
для І класу «заклеїти твір «Папанінці», в інших підручниках «закреслити 
слово «піонери», речення «Жовтенята йдуть у сад», «слово «колгоспни-
ця» замінити словом «жінка», «заклеїти всю статтю «Паливо в народному 
господарстві СРСР», «заклеїти від слів «СРСР має великі кам`яновугільні 
багатства», «заклеїти речення «Ворогів Радянського Союзу треба знищи-
ти» і т.п. [8]. Школи в основному були початковими-чотирикласними (се-
редню освіту німці скасували, вважалося, що для підготовки робочої сили 
достатньо початкової). Навчали письму, читанню, рахуванню, фізкультурі. 
В «Інструктивно-методичних вказівках до проведення виховання тіла шко-
лярів» (1942 р.) досить справедливо сказано: «Основним положенням мето-
дики совєтської системи фізичної культури була підготовка і здача норм по 
комплексу ГПО, причому ця задача у гонитві за кількістю зданих норм була 
спрямована на компанійщину і мала показний характер, а не оздоровлення 
учнівської молоді…». В інструкціях для гітлерівської молоді говориться про 
те, що кожний юнак повинен виховувати і зміцнювати своє тіло, бо його тіло 
належить нації… «Бути здоровим – це твій обов`язок…» [8].

В Кам`янському працювала також фельдшерсько-акушерська школа. За-
няття почалися 20 листопада 1941 р. і проводились з 14-ої до 19-ої години. 
Кількість учнів – 345, викладачів – 21.

В державному архіві Дніпропетровської області збереглися анкети 
кам`янських учителів на бланках міської управи. Звичайно, були різні причи-
ни, чому люди співпрацювали з німцями. Одні підтримували їх владу, люто 
ненавидячи більшовиків, інші сподівалися на встановлення з допомогою 
німців вільної самостійної України, хтось – з метою конспірації, а комусь 
треба було утримувати сім`ю, потрібні були кошти, щоб вижити. У першу 
чергу запрошували на роботу тих, хто свого часу зазнав репресій від радян-
ської влади. Читаємо в анкетах: «…був виключений з інституту за «захо-
вання соцстану»…сидів у тюрмі як син попа», «…в 1937 році звільнений 
з роботи в школі № 1 м. Кам`янського за дружбу з Загребою (реперес.) і за 
те, що я подав ряд моментів історії Київської держави за українським істо-
риком М. Грушевським», «…за «український шовінізм була звільнена з пед-
технікуму в 1993 році», «…у 1920–21 рр. був заарештований органами ЧК 
за діяльність на посаді голови «Просвіти» [9]. Цікаво, що відзначив у своєму 
звіті інспектор-методист обласної управи після перевірки кам`янських шкіл: 
«Хоч і немає підстав для обвинувачення цих вчителів у співчутті більшовиз-
му, все ж над роботою їх мусить бути встановлений пильний догляд» [10].

Найбільш виразно проявилося намагання нацистів негативно вплинути 
на розвиток культури українського населення у їхньому ставленні до книж-
кової справи. Вже 24 серпня 1941 р. в Дніпродзержинську був опублікований 
наказ про здачу комуністичної літератури. Було запроваджено фонди обме-
женого користування літературою. У спеціальному переліку заборонених 
авторів і творів художньої літератури налічувалося близько 500 видань [18]. 
У місті всі бібліотеки були закриті.

За часів окупації головним культурним осередком у місті став Україн-
ський драматичний театр імені Т. Г. Шевченка. Директором та режисером те-
атру був Гладков (1905–1973). На цій посаді він працював з 14 лютого 1942 р. 
по 23 червня 1943 р., поставивши близько 15 вистав [37].
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Головний репертуар театру складався з творів українських класиків: 
Кропивницького, Карпенко-Карого, Гулака-Артемовського, Котляревсько-
го, Старицького, Квітки-Основ’яненка, Грінченка. Але при цьому майже всі 
українські письменники були оголошені епігонами німецької літератури. 
Так, для написання «Енеїди» Котляревський нібито використав поеми Ска-
рона і Блюмаєра, а сюжети творів Квітки-Основ’яненка запозичені в Герде-
ра. Спадщина ж Івана Франка, Тараса Шевченка, Лесі Українки оголошува-
лася взагалі цілком залежною від німецької літератури [18].

В окупованому місті навіть проводилися Шевченківські дні. 9 березня 
1942 р. з цього приводу в театрі відбулася урочиста спеціальна програма. 
У цей день фасад театру було прикрашено портретом Тараса Шевченка, а при 
вході до театру помістили дві намальовані фігури українки і українця, які 
тримають в руках «Кобзар» великого розміру [36]. У роки окупації Дніпро-
дзержинська було відновлено роботу освітніх та культурних закладів. Регу-
лярно демонструвалися фільми в кінотеатрах «Змичка» (пізніше «Слава») – 
для городян та «Рів`єра» («Родина») – для німців. Спеціальними наказами 
властей повсюдно вилучалися радянські кінострічки. Натомість німецькою 
фірмою «Українафільм», яка опікувалася прокатом фільмів, було складено 
новий репертуар, рекомендований відділом пропаганди рейхскомісаріату 
«Україна», що включав передусім амурні фільми з життя справжніх арій-
ців – «надлюдей» з Гансом Мозером, Тео Лінгеном, Марікою Рок у головних 
ролях. Для молоді, яку вербували до Німеччини, демонструвалися кіноагітки 
«Дорога в Німеччину», котрі показували нібито райське життя в рейху [18].

Заборонені і розпущені радянською владою товариства, культурно-освіт-
ні організації – «Просвіти» – стали знову виникати на окупованій території 
після відступу Червоної Армії. Їх створювали «похідні» групи ОУН. «Похід-
ні» групи складалися з Північної, Середньої і Південної. «Похідна» група 
«Південь» під керівництвом З. Матли повинна була охопити своєю діяльніс-
тю Південь України, центром якої був Дніпропетровськ.

«Просвіти» були створені в багатьох населених пунктах нашої області, 
в тому числі і в нашому місті. Вони мали секції: антибільшовицької пропа-

ганди, шкільна, жіноча, церковна, друку, агрономічна та інші. Просвітянські 
гуртки ставили аматорські вистави, контролювали роботу шкіл, читали лек-
ції, влаштовували концерти, виставки, гуляння, відзначали релігійні свята, 
друкували брошури і листівки. Членами деяких «Просвіт» згідно з їх стату-
том могли стати лише українці не молодше 18 років, які мали двох поручите-
лів з числа членів товариства [36].

Німців непокоїла діяльність «Просвіт», які намагалися розширити вплив 
на громадське життя. Тому у 1942 р. німці заборонили діяльність «Просвіт» 
і провели масові арешти.

Одним з найважливіших аспектів, що підлягали змінам за нової влади, 
стало церковне життя. Парадоксально, але після нечуваного погрому релігії 
і церкви в Україні за радянської влади для віруючих з`явилися певні можли-
вості реалізації духовних потреб. За німецькою статистикою в жовтні 1941 р. 
95 відсотків українців були віруючими. Показово, що німці, маючи практич-
но безроздільно панівне становище, вважали за потрібне враховувати насто-
рої, які побутували серед поневолених народів [20].

Було відновлено богослужіння в Свято-Миколаївському соборі, Різд-
во-Богородичній церкві. Храм було влаштовано навіть у колишньому про-
дуктовому магазині на станції Туково-Баглій. Там молилися парафіяни 
Свято-Покровської автокефальної православної громади. Євангельські 
християни використовували для богослужінь колишню лютеранську кірху. 
А римо-католицька громада збиралася на богослужіння у невеликій капличці 
в центрі міста, у флігелі католички Стефанкевич [18].

Але поодинокі факти виникнення та існування протягом певного часу за-
кладів української культури, відновлення релігійного життя в умовах окупа-
ції, ніяк не свідчили про пожвавлення культурного та релігійного життя в мі-
сті. Всі заклади культури відкривалися передусім для розваг окупантів, а не 
для того, щоб сприяти культурному розвитку місцевого населення. Слушно 
зауважив М. Коваль, який зазначив, що придавлені неймовірно жорстоким 
гнітом окупаційного режиму люди часто навіть не мріяли про задоволення 
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своїх культурних запитів, а нечисельні культурні осередки були надто політи-
зовані, що не сприяло їх популяризації серед широких верств населення [27].

Розділ 3. Місцева окупаційна газета «Кам’янські вісті»
З початком війни та окупацією українських земель рейхсміністр східних 

територій А. Розенберг постійно акцентував увагу на запровадженні адрес-
ної пропаганди для українського народу. Не відставав від нього Рейхскомісар 
України Е. Кох: він вважав, що українське населення потрібно ефективно ви-
користовувати для потреб Німеччини. На його думку, публікації періодичної 
преси мали сприяти вихованню у населення працьовитості та старанності, 
донесенню до селян думки про те, що понаднормова робота може звільнити 
їх від сталінських злиднів та нестатків. Населення мало пам’ятати, що німці 
принесли волю Україні, а кожен редактор – усвідомити, що саме від його 
зусиль залежить поведінка населення і майбутнє країни. Війна на фронті 
вимагала значних людських і матеріальних ресурсів і тому, виконуючи такі 
настанови, місцева преса аж рясніла, скажімо, такими сентенціями: багато 
синів німецького народу вирушили на поле бою проти більшовиків, а укра-
їнці у подяку за своє визволення повинні замінити вояків біля верстатів і біля 
плуга [28].

Приблизно 160 газет видавалися в різний час на окупованій тери-
торії України, один примірник припадав у середньому на 17 жителів 
рейхскомісаріату [27].

У Дніпродзержинську двічі на тиждень виходила газета «Кам’янські 
вісті» (редактор І. Куценко). Газета «Кам’янські вісті» мала суто пропаган-
дистське спрямування й відрізнялася одноманітністю матеріалів, що відпові-
дало планам і завданням видавців – нацистських пропагандистських служб, 
які намагалися дезінформувати населення. Німецькі окупанти, користую-
чись різноманітними ідеологічними штампами, основними з яких була ідея 
«звільнення» українців з під влади сталінського режиму, намагалися сфор-
мувати у місцевого населення позитивний образ німців, Гітлера, «нового ре-
жиму». Нацистська пропаганда проводилася в основному через періодичну 
пресу, радіоефір, кіномистецтво, а також завдяки розповсюдженню дрібної 

друкованої продукції (листівок, брошур, плакатів) на вулицях міста, підпри-
ємствах та навчальних закладах тощо. Так, щоб отримати прихильність міс-
цевого населення, німецьке керівництво нав’язувало думку, що в усіх труд-
нощах життя за радянської влади винні євреї та більшовики.

Так, в одній із брошур «Адольф Гітлер і діти», що розповсюджувалася 
по окупованій території, говорилося: «Відрізані протягом довгих років від 
решти світу більшовицькими катами, ви не могли знати справжньої правди. 
Вам постійно брехали і навіювали, що німецький народ ненавидить Адольфа 
Гітлера, що по Німеччині кров тече рікою, і що світ не знає жорстокішого 
деспота. Ми постараємося вам показати, як народ Німеччини і особливо діти 
любить свого Фюрера і як він любить дітей і свій народ».

Місцевих жителів у газеті «Кам`янські вісті» переконували, що «німець-
ка армія – ваш захисник и друг!», «вояки Гітлера – це приятелі народу», «Гіт-
лер – визволитель», «Пам’ятайте це! Німецький вояк помер і для України!». 
Але, незважаючи на активну пропаганду, згідно із наявними в нашому розпо-
рядженні спогадами, в уявленні більшості жителів міста Дніпродзержинська 
німці були агресорами, окупантами, ворожою силою.

Під впливом масштабної агітації через газету «Кам`янські вісті» з’явля-
лися бажаючі поїхати до Німеччини [15]. 5 березня 1942 р. з Дніпродзержин-
ська до Німеччини відправили перший ешелон молоді з 300 осіб. Наступ-
ного дня – другий з 350 юнаків і дівчат, а наприкінці місяця – ще один з 400 
добровольців [24].

З провалом плану блискавичної війни Німеччина стала гостро відчувати 
нестачу робочих рук. Тому була налагоджена агітаційно-пропагандистська 
діяльність з вербування місцевого населення до Німеччини, інструментом 
якої стала й місцева окупаційна преса. Одним з методів агітації було розмі-
щення листів східних робітників з Німеччини в окупаційній пресі. Так у міс-
цевій газеті «Кам’янські вісті» від 29 серпня 1942 р. у статті «Галя закликає 
їхати до Німеччини» робітниця в листі до своїх рідних пише: «Ще раз прошу, 
не журіться за мною, бо живеться мені якнайкраще. Їсти є що, тільки птичо-
го молока немає… Передавайте від мене всім дівчатам там: нехай вони їдуть 
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сюди, поки є набір до Німеччини» [14]. Чи дійсно вміст цього та інших, тако-
го ж змісту листів, відповідали дійсності? Сьогодні, на жаль, ми не можемо 
ні підтвердити це, ні спростувати. А от дослідниця М. Михайлюк констатує, 
що на нараді представників відділів політики й соціального забезпечення 
головного управління Східного міністерства від 10 березня 1942 р. обгово-
рювалося питання надання можливості східним робітникам писати листи 
додому, але з поміткою – про задовільні умови праці. Особливо вдалі листи 
після проходження цензури могли подаватися на оприлюднення в українську 
пресу [31].

У тому ж номері газети № 102 від 29 серпня 1942 р. була опублікована 
стаття А. Поддорогіна «Мої враження від Німеччини». Від пише: «Однак 
брехлива совєтська пропаганда до деякої міри все ж впливала на психіку лю-
дей. Дехто навіть думав, що може воно й справді в СССР краще, ніж за кор-
доном. Та коли розпочалася війна і ми побачили у себе німецьких робітників 
і солдат у військовій формі, ця думка зникла безслідно. Пред нами був народ 
здоровий, життєрадісний, дисциплінований, впевнений у своїх силах, народ, 
що живе в достатках, заможно… Тепер німецький уряд дав змогу окремим 
верствам людності самим побачити, що то за країна націонал-соціалістич-
на Німеччина… Таку, наприклад, подорож було влаштовано для 30 судових 
діячів України. На мою долю випало велике щастя прийняти участь у цій 
надзвичайно цікавій і повчальній подорожі… Вся подорож нагадувала якусь 
чарівну казку…» [14].

У газеті «Кам’янські вісті» за 27 липня 1942 р. у статті «Щасливий край, 
щасливі люди» лікар М. Мак описує перебування у Німеччині: «Після двох-
місячного перебування в Великонімеччині знову повернувя до Кам’янсько-
го… Багато вражень вивіз я звідси. Слів не вистачає для того, щоб хоч по-
верхово змалювати й донести до читача все мною бачене й пережите. Адже 
й справді щасливий край, де над усе панує людська особа, край, про який 
можна писати безліч цікавих книжок» [15].

Міська окупаційна преса Кам’янського проводила активну критику біль-
шовицького режиму, вихваляла здобутки Третьго Рейху, наводила приклади 

чудового становища робітників зі Сходу Німеччини та інші агітаційні мате-
ріали. Так у газеті «Кам’янські вісті» № 81 від 11 липня 1942 р. подається 
повідомлення під назвою «Щасливої дороги», у якому йдеться: «Учора, 10 
липня 1942 р. зі станції Баглій знову вирушив до Німеччини черговий тран-
спорт робітників, робітниць, службовців і молоді м. Кам’янського. Знову 
сотні наших земляків і землячок включилися у Велику визвольну боротьбу 
проти більшовиків, зрозумівши, що Німеччина є могутнім воєнно-промис-
ловим центром, де кується зброя для перемоги – передумови майбутнього 
відновлення України.

Бадьорі настрої і впевненість, що особливо виразно можна прочитати 
на обличчях від’їжджаючої молоді, є кращою запорукою плодотворної пра-
ці наших земляків у Німеччині, праці, що дає можливість нашому народу 
стати на шлях економічного і культурного розвитку при сприянні Великого 
Німецького Народу. Не може бути жодного сумніву в тому, що й ті, які тепер 
виїжджають на роботу до Німеччини, знайдуть там для себе не тільки корис-
ну працю, але й відпочинок від злиднів, у яких вони жили за часів панування 
совєтів. Доказом того є тисячі листів, уже надісланих з Німеччини, наших 
земляків, які виїхали туди раніше. Поїзд рушає. Щасливої дороги!» [16].

Таким чином, аналіз статтей газети «Кам’янські вісті» дає підстави для 
висновку, що місцева періодична преса стала своєрідним інструментом в ру-
ках окупаційних властей: проводила агітаційну роботу, доносила до читачів 
офіційні рішення влади, чинні закони і розпорядження щодо залучення на-
селення до співпраці та виконання ними трудової повинності. Закликаючи із 
шпальт газет висловлювати подяку за визволення від більшовизму, окупанти 
приховували справжні цілі – розширення життєвого простору для німець-
кого народу, в якому практично не буде місця для корінного населення. Та 
одночасно преса долучилася й до активної критики більшовицького режиму, 
наводила приклади, чудового становища робітників зі Сходу в Німеччині та 
інші агітаційні матеріали.



217216

Розділ 4. Повсякденне життя мешканців міста в роки 
нацистської окупації й ставлення мешканців міста 

Дніпродзержинська до нацистського окупаційного режиму
Дніпродзержинськ і його підприємства зазнали мінімальних руйну-

вань через те, що Німеччина розраховувала використати його промисло-
вий потенціал у власних інтересах. З Німеччини було привезено необхідне 
устаткування для відновлення роботи деякіх цехів ДМЗ, цементного, ваго-
нобудівного, коксохімічного заводів. Зусиллями підпільників завдавались 
пошкодження обладнанню, аби затримати пуск чи видавати продукцію низь-
кого ґатунку [34].

З початку окупації міста німці намагалися налагодити роботу місцевих 
підприємств. Цемзавод, наприклад, експлуатувався за рахунок завезеного 
окупантами електроустаткування, транспортерних стрічок і привідних реме-
нів. Незабаром почали працювати деякі цехи ДМЗ: доменний цех, листопро-
катний, механічний, мартен-2, дротяно-прокатний цех, електроцех. Цех шир-
потребу, наприклад, виготовляв односпальні та 2-ярусні ліжка для шпиталів, 
а також казанки, сковороди, фарби. Але цього було занадто мало, тому для 
відновлення інших цехів ДМЗ німці привезли верстати з Німеччини і робили 
спробу налагодити їх роботу.

Почало працювати відділення ДКХЗ, без якого не було можливо налаго-
дити роботу доменного цеху металургійного заводу. Почав роботу і вагонний 
завод, який був воєнізований і засекречений, з утрудненим туди доступом. 
На його території були розташовані швейна і взуттєва майстерні з ремонту 
одягу і взуття, одяг привозили сюди з фронту, його знімали з убитих. В май-
стернях його прасували, лагодили і знову відправляли на фронт. Для того, 
щоб утримувати свої сім`ї, місцеві жителі були вимушені працювати на під-
приємствах Дніпродзержинська, серед яких металургійний, коксохімічний, 
вагонобудівний, черепичний, цегельно-керамічний, лозово-мебельний, шкі-
ряний заводи, артілі «Металоремонт», комбінат глухонімих [6].

Хоч зарплата була мізерною, але це давало змогу сім’ям вижити в голодні 
і скрутні часи. Розраховувались німці грішми, які ходили як в нашому місті, 

так і на території всієї України (гроші друкувалися в Німеччині цільовим 
призначенням для України) – банкноти із зображеннями шахтаря, робітни-
ка, жінки, дитини. Ще на підприємствах видавали хлібні картки. Хліб люди 
одержували спочатку біля хлібозаводу по пр. Пеліна, який був єдиний на все 
місто, а потім в крамниці по вул. Пушкінській. На підприємствах працювало 
багато підлітків. Крадіжка з підприємств каралася смертю. Однак іноді ви-
крадене майно давало надію вижити у важкі часи окупації. Крадене майно 
продавали або обмінювали на одяг, посуд, харчі у селян на базарі. Тому під-
літки заради цього ризикували своїм життям. Так, у 1942 р. стратили 18-річ-
ного підлітка Дмитра Станіславчука за те, що він виносив зі складу спецодяг 
для обміну на продукти.

У роки окупації працював дніпродзержинський млин. Він розташовував-
ся на місці сучасного універмагу по вулиці Сировця. Олійниця та млин про-
понував громадянам борошно, крупи, солому, висівки, просяну шелеху, ячні 
відходи [35].

Серед комунальних служб міста працювали водоканал та електромережа 
(вул. Широка, 3). Громадянам справно нараховували плату за використану 
електроенергію. Невідомо, правда, чи платили вони вчасно. В особистих 
рахунках електроспоживачів зустрічаються такі дані: абоненту А., який 
мав тільки одну лампочку на 40 Вт, треба було заплатити в лютому 1943 р. 
13.68 крб., в березні – 16.00, квітні – 16.00, травні – 5.60, в червні – 4.20 і т.д. 
Дві лампочки по 50 Вт були вже розкішшю. Найменша сума, нарахована за 
них у червні, становила 14 крб. Отже, плата за електроенергію залежала, як 
бачимо, від довжини світлового дня та потужності й кількості лампочок.

У цих рахунках вказані адреси абонентів, серед яких зустрічаються неві-
домі нам назви. Як і саме місто, так і багато вулиць були за німців переймено-
вані. У Кам`янському з’явилися вулиці Моцарта, Штрауса, Гайдна, Бетховена, 
Генерала Штейнера, Ессенбаха, Тобілевича, Гребінки, Вовка, Котляревсько-
го, кілька провулків Вікінга (мабуть, це були провулки Заварихіна) [12].

Мешканцям Дніпродзержинська в часи окупації жилося важко. Згідно 
з фактурами на видачу хліба та зернофуражу на одну людину на 10 днів 
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видавали 3 кг пшеничного борошна, 2 кг. кукурудзяного, 2 кг. крупи, 1 кг. 
локшини, 150 г. олії, 100 г. солі. Хлібними картками забезпечувалися лише 
ті, хто працював на окупантів. Ті, хто не працював були приречені на голод.

Робітники та службовці місцевих підприємств отримували 500 г. хліба на 
добу, а їх утриманцям діставалося 300 г. Цей хліб був переважно неякісний, 
з додаванням кукурудзи і проса. Проводилися досліди з виготовлення спеці-
ального хліба для мешканців окупованих територій. Найбільш вигідною вва-
жали суміш з 50% житнього борошна грубого помолу, 20% жому цукрових 
буряків, 20% целюлозного борошна і 10% борошна з соломи або листя [18].

Базар знаходився в районі нинішньої пл. Леніна (дім зі шпилем) [34]. Тут 
відбувалися всілякі операції: обмін речей на продукти, продуктів на продук-
ти або просто купівля за гроші. В обігові були найрізноманітніші грошові 
знаки: радянські паперові гроші (3, 5, 10, 30, 50, 100), німецькі марки, окупа-
ційні українські гроші, монети (окупаційні і суто німецькі) [36].

Оскільки більшовизм був смертельним ворогом Німеччини, то окупанти 
передусім намагалися виявити більшовиків та усіх, хто їм співчував. 24 серп-
ня 1941 р. в Дніпродзержинську був опублікований наказ про негайну явку 
всіх членів та кандидатів у члени партії для реєстрації в гестапо. Важливою 
складовою окупаційно режиму стала жорстока політика примусової праці. 
Місцева робоча сила була по суті дармовою. У серпні 1941 р. наказом А. Ро-
зенберга в окупованих землях вводилася загальна трудова повинність для 
людей віком 18–45 років.

Водночас у місті запроваджувався жорсткий режим обов’язкової реєстра-
ції. Реєстраційні списки пред’являлися місцевому коменданту або спеціаль-
ним органам контролю. Доросле населення було зобов’язане стати на облік 
у міській управі, підрозділи якої оперативно налагодили роботу і розпочали 
видачу довідок («персональних вказівок») із зазначенням року народження, 
національності та підтвердження того, що людина зареєстрована як постій-
ний мешканець Дніпродзержинська. Наявність такої довідки давало її влас-
никові можливість працевлаштуватись, а також почувати себе у відносній 
безпеці.

Були створені біржі праці, без відома яких не можно було найнятися на 
роботу, звільнитися з неї чи змінити місце роботи. Начальником біржі праці 
був Бек [36]. Перед нею стояло завдання налагодити облік ресурсів робочої 
сили за професійними навичками, стажем, віком і т. ін. Через біржу праці 
здійснювалося залучення робітників та службовців до установ і підпри-
ємств, а також мобілізація на сільськогосподарські, шляхові, будівельні ро-
боти, заготівлю дрів тощо. Біржа праці забезпечувала не тільки облік робочої 
сили, а й її використання. Реєстрація була обов’язковою. Невихід на роботу 
без «поважних» причин чи самовільне залишення місця роботи розцінюва-
лися як саботаж і каралися. Після двох попереджень застосовували тілесні 
покарання, а потім відправляли в трудові табори. Робочий день на всій тери-
торії рейхкомісаріату «Україна» офіційно тривав 11–12 годин на день [18].

У зв’язку з тим, що керівникам підприємств надавалося право збільшува-
ти робочий день, його тривалість складала зазвичай 14–16 годин. Населення 
часто виганяли на примусові роботи: очищення вулиць від снігу, будівництво 
укріплень тощо.

Окупанти проводили безперервні депортації до Німеччини молоді, фі-
зично міцних чоловіків і жінок, насамперед спеціалістів. 5 лютого 1942 р. 
німецьке командування в Дніпродзержинську вперше оголосило «добровіль-
ний» набір молоді для роботи в Німеччині [24].

Усього з українських земель на фашистську каторгу було вивезено 
2,4 млн. осіб, що становило майже 80% депортованих до Німеччини з СРСР. 
З Дніпропетровської області вивезли 176303 осіб [25], з Дніпродзержин-
ська – 2994 мешканці [3].

На початку окупації всіх євреїв зобов`язали зареєструватися й носити 
нарукавну пов`язку з зіркою Давида. Зі спогадів мешканця міста Лисенка 
Анатолія Фомича ми дізналися, що в жовтні 1942 р. всім наказали зібратися 
на збірному пункті, пояснювали, що відправляють на проживання в особливі 
поселення. Лише після війни стало відомо, що євреїв нікуди не відвезли, 
розстріляли в канаві недобудованого цеху Баглійського коксохіму [2].
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Багато неприємностей завдавали нацистам підпільники. Вони виробили 
своєрідну тактику, що включала звільнення радянських військовополоне-
них, інформування населення про події на фронті, збір відомостей про рух 
німецьких військ, зрив відправки молоді до Німеччини, збройні напади на 
поліцію і німецьких військових.

За часів німецько-фашистської окупації дніпродзержинці перетворилися 
на людей «третього ґатунку». Життя міщан суворо регламентувалося нака-
зами та правилами, обов’язковою реєстрацією-перевіркою перепусток на 
кожному кроці, забороною без дозволу змінювати місце проживання тощо. 
Порушення встановлених німцями правил каралося концтаборами або роз-
стрілом. Окупанти забороняли населенню відвідувати кафе, ресторани, ста-
діони, користуватися іншими громадськими закладами, де вивішувалися 
застереження «тільки для німців». Вагони в трамваях були розділені на дві 
частини, одна з яких виділялася для німців, а в іншій дозволялося їздити міс-
цевим жителям. Офіційними мовами в місті, як і на всій території України, 
стали німецька і українська мови. Міські бібліотеки були зачинені. Міський 
парк був також зачинений, територію розрили під городи [18].

У Дніпродзержинську існувало і спортивне життя, для управління яким 
при міській управі був створений спортивний відділ. Його очолював А. Гру-
шевський. Найбільш відомим спортивним заходом стала зустріч 15 серпня 
1942 р. футбольної команди «Сокіл» (колишня «Сталь») з німецькою коман-
дою «Люфтваффе» на стадіоні «Металург». У складі Дніпродзержинської 
команди переважали робітники- металурги, а німців представляла збірна 
льотчиків. Гра закінчилась нічиєю. Після бійки на футбольному полі, яка 
була спровокована німецькими футболістами, Володимир Юдін, а з ним й 
інші гравці «Сокола» спішно залишили поле. Після цього інциденту «Сокіл» 
уже не виступав [36].

Під час окупації, коли німецькі солдати стояли в місті, контакти місцевого 
населення з німцями були хоч і вимушеними, та досить частими. Військовос-
лужбовцям заборонялося проживати разом із господарями будинку з огля-
ду на заходи безпеки, через можливість здійснення шпигунської діяльності, 

а також ймовірність підхопити від них якусь інфекційну (венеричну) хворо-
бу чи педикульоз. Але через те, що в місті не вистачало житлових приміщень 
для розміщення військ, то дозволялося робити винятки з цього правила.

Розташування військовослужбовців вермахту й цивільних осіб відбувало-
ся у квартирах і домівках радянських громадян, що евакуювалися на початку 
війни. Звичним явищем стало примусове виселення й пограбування мешкан-
ців тих будинків, які вподобав офіцерський склад. Зі спогадів Ктитарєва про 
прихід німців до його будинку: «До хати увірвалися 2 німці, викинули тата 
з ліжка. До зими, батько і ми спали в сараї». Але траплялися випадки, коли 
німці, вимагаючи, помешкання для якихось своїх потреб, не викидали його 
власників на вулицю, а надавали інше житло, правда, лише представникам 
арійської нації. Зі спогадів А. Кальвасінського: «Наш будинок зайняли висо-
кі чини зі свастикою на коричневих мундирах і наказали звільнити квартиру. 
Але, дякуючи Богові, нас не викинули на вулицю, а надали нам маленький 
будиночок в тому ж провулку, який складався з однієї кімнати, великої кухні 
і подвір’я» [25].

Німецькі солдати, які були розквартировані у будинках місцевих жителів 
найчастіше вимагали, щоб господарі варили їжу та прали їх одяг і не пе-
решкоджали у вільний час їм розважатися. Так, наприклад, матір Людмили 
Удовіци окупанти заставляли варити їм суп з галушками. А інший німець – 
майор Зеп, який проживав у будинку № 63 по вулиці Шевченківській, – ви-
магав у господарки будинку обмивати собі ноги теплою водою з миски [36].

Дозвілля військовослужбовців передбачало прослуховування музичних 
радіопередач, перегляд кінофільмів і театральних вистав, читання німецької 
преси, гру на музичних інструментах, спортивні ігри на відкритому повітрі 
тощо. Для німецьких офіцерів у колишньому будинку культури імені Дзер-
жинського працювало казино. Німецькі офіцери мали змогу влаштовувати 
вечірки з залученням місцевих жінок, попри сувору заборону стосунків із 
представницями неарійської крові. Інколи розваги окупантів дійсно набува-
ли жорстокого характеру – «пуляли» вишневими кістками в перехожих чи 
пристрелювали собак, які гавкали [36].
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Німецькі солдати вимагали покори від місцевих жителів, будь-які накази 
окупантів повинні були негайно виконуватися. Так, Сахаревич згадує про ви-
падок, що стався з її сусідкою Надією Чорноп`ятко. Надія сиділа у дворі з си-
ном, розказуючи йому казки. В той же час вона побачила німця, який гнався 
за чорною куркою. Німець попросив Надію її впіймати. Надя відмовилася, 
адже курка їй не належала. Німець за це побив її, відштовхнувши її дитину, 
яка хотіла захистити матір. Хлопець вдарився головою об залізне колесо та 
помер» [18].

В фондах Державного архіву Дніпропетровської області збереглися твори 
учнів шкіл Дніпродзержинська на тему: «Що я пережив під час німецької 
окупації», які написані після закінчення війни в 1945 р. й містили спогади 
про окупаційний режим. В одному такому творі учениця 9-го класу школи 
№ 26 Раїса Торубара передає свої враження від перебування німців в Дніпро-
дзержинську: «Німці почали палити, руйнувати все, останніми своїми сила-
ми, захвачували всю молодь, мирне населення виганяли з осель. В кінці літа, 
під час вигнання з Романково, попала під облаву і була вивезена в Німеччину, 
де почались найтяжчі дні мого життя. Виконувала тяжку роботу (бути убор-
щицею!), а годували, як свиней (бруквою, шпінатом) в їх квартирі». Петриш 
Поліна, учениця 9-го класу СШ № 26, в своєму творі пише: «Німці, вступив-
ши в. Дніпродзержинськ, відкрили школи, ніби показуючи свою «добрість». 
Я до війни закінчила 6 класів. Потім вступила в час німецької окупації до 
7 класу. Але не закінчивши ІІІ-ої четверті – німці розігнали. З цього часу я 
не вчилась ніде, а також і не робила. Але німці не давали сидіти. Весь час 
ганяли то на роботу, то на біржу праці. Але їм не удавалось. Завжди треба, як 
іти своїм містом, боятися облав або, щоб не впіймали і не відвели на біржу». 
Циганок Анатолій, учень СШ № 26, у своєму творі «Що я пережив під час 
німецької окупації» розповідає: «Коли німці нас виганяли з хат, мені було 
жалко кролів. Я їх випустив з крилятками і мені було їх дуже жалко. Коли ми 
виїхали з двору і хотіли їхати на гору, то німці почали стріляти. Нас заверну-
ли і погнали на Кринички. Коли ми виїхали до рудого провалля, то Червона 
Армія обстрілювала з тії сторони» [7].

Окупаційна адміністрація до фольксдойче ставилася з більшим довір’ям, 
ніж до українців чи росіян, надаючи їм певні невеликі пільги. Так, напри-
клад, у місті існувала окрема школа для німецьких дітей, де на свята, на від-
міну від інших шкіл, дітям давали подарунки. Етнічним німцям надавалася 
перевага при призначенні на посади в місцевій адміністрації. Так, в Дніпро-
дзержинську начальником торгового відділу міської управи був етнічний ні-
мець Франц Байтлер.

Але нацисти не мали беззаперечної підтримки з боку етнічних німців. 
Дослідники, що вивчають історію німців в Україні, причину цього вбачають 
у історичному досвіді колоністів. По-перше, довготривале проживання на 
території Російської імперії і Радянського Союзу при збереженні етнічними 
німцями своїх господарських, побутових, культурно-мовних особливостей, 
все ж призвело до значної втрати ними сприйняття Німеччини як Батьківщи-
ни. На ментальному рівні територія проживання розглядалася колоністами як 
«мала Батьківщина». По-друге, життя декількох поколінь в іншомовному та 
іншому конфесійному середовищі сприяло частковій адаптації до місцевих 
умов і призвело до змін світосприйняття. По-третє, в пам’яті дорослого ні-
мецького населення України ще були свіжими враження від наслідків співп-
раці певної частини колоністів з німецькою окупаційною владою в 1918 р. 
(Махновські погроми 1919 р., репресії 1930-х р.) [18].

Радянська історіографія змальовувала окупантів лише як садистів, нелю-
дей, позбавлених моральних цінностей. Але пам’ять тих, хто пережив лихо-
ліття війни та окупації, поряд із жахливими фактами зберегла приклади спів-
чутливого ставлення до них з боку німецьких солдат і офіцерів. Окупанти 
в місті залишили по собі не лише славу карателів, душогубів та вбивць. Були 
поодинокі випадки і людяного ставлення завойовників до місцевих жителів. 
Відомі факти, коли німецькі солдати й офіцери допомагали дніпродзержин-
цям. Найбільш розповсюдженою формою такої допомоги була підтримка 
голодуючих міщан з боку німецьких солдат продуктами зі свого пайка. Але 
найчастіше ця допомога не була безкорисною, а надавалася за виконання 
якихось побутових послуг: приготування їжі, прання одягу тощо. Ось що  
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згадує про квартирування німців в їх будинку А. Кальвасинський: «До нас 
підселили фронтовиків. Один з них – Герберт – худий, високий, другий – 
Курт – рудий, маленького зросту; йому мати з Німеччини висилала харчо-
ві посилки і пекла солодку здобу, він мене іноді пригощав нею. А третього 
німця звали Ганс. Страху вони нам не навіювали, ніяких грубощів і знущань 
з їхнього боку не було. Навпаки, вони просили маму прати їм обмундиру-
вання, і, щоб вижити, мати погодилась. Солдати платили за роботу хлібом 
і пайками, це нас якось підтримувало, але мати не відчувала рук від цього 
прання. Німці вимагали, щоб прання було бездоганним.

Місцева жителька Закраловська згадує про випадок, коли син однієї жін-
ки, яка прала сорочку німцю, який проживав в їх квартирі, ненавмисно заче-
пив банку з клеєм, і клей розлився на чисту, щойно випрану сорочку. Німець, 
побачивши це, схопив хлопця і почав його бити. Хлопець вранці прокинувся 
в підвалі і від нанесених йому побоїв не міг підвестися. Але німець знов 
прийшов і почав його бити. Так в сирому підвалі хлопець пролежав ще 3 дні.

Спогади дніпродзержинців багаті фактами про пригощання дітей соло-
дощами, консервами, або про забавляння німців з дітьми місцевих жителів. 
«Я була мала, до мене воно не доходило, бо ми – діти, що ми могли зрозу-
міти…» – звична оцінка побаченого на той час. Дійсно, в багатьох випадках 
усвідомлення небезпеки часу та подій відбулося вже після війни.

Були й такі німецькі солдати, які приїжджали з відпустки з Німеччини 
і привозили подарунки для своїх господарів. Так, за спогадами Надії Яцюк, 
обер-єфрейтор Шимон привіз її дітям сувеніри з Гамбурга: коробку льодя-
ників, браслет для Мілки і набір з семи кольорових листівок із зображенням 
Гітлера для Гаріка [18].

Хоча у спогадах дніпродзержинців розповсюдженим мотивом була небез-
пека ворожих подарунків. Німці дарували коробки, інколи пакунки, в яких 
були або вибухівка, або отруєна їжа. Реальних свідків або безпосередніх 
учасників таких подій небагато, але тема смертельних подарунків присутня 
в більшій частині розповідей. Траплялися і такі страшні випадки, про які 
згадує мешканка Дніпродзержинська Віра Іванівна Верескун: «Німці відкри-

вали ящики з шоколадом і цим шоколадом заманювали дітей, пропонуючи 
скуштувати шоколадку. Голодні діти підходили до ящиків, а фашисти задля 
розваги стріляли в упор. Так була вбита не одна дитина» [36].

Частина населення міста досить лояльно ставилася до німецької вла-
ди, і навіть співпрацювала з нею. Як згадує керівник підпільної організації 
К. Ф. Ляудис: «Обстановка з перших днів війни в місті склалася не в нашу 
користь. З чоловічого населення, що залишилося, частина – дезертири, які 
ховалися від мобілізації. Вони негайно явилися до комендатури і запро-
понували свої послуги». Підпільний комітет Комуністичної партії на чолі 
з К. Ф. Ляудисом навіть зібрав списки тих осіб, які за часів окупації належа-
ли до міської української поліції (157 осіб), інженерно-технічних робітників, 
що займали керівні посади (117 осіб), працювали на підприємствах і в закла-
дах міста (241 особа), отримали німецькі паспорти (217 осіб) [18].

Серед дніпродзержинців, які прихильно або, принаймні, без ворожості 
зустріли прихід німців, можна виділити 2 категорії людей. Для одних визнач-
ними були економічні мотиви, для інших – політичні. Перші були передусім 
невдоволені своїм економічним становищем за радянської влади і сподівали-
ся тепер на його покращення. Серед тих, для кого визначними були політичні 
мотиви, головним чином були особи, постраждалі від радянської влади та 
члени їх сімей: репресовані або переслідувані за «антирадянську діяльність», 
за релігійні переконання, розкуркулені, особи націоналістично налаштовані. 
Наприклад, такі особи, що займали керівні посади в місті – Самойленко – 
голова міської управи та Чубенко – керівник «української поліції» – зазнали 
переслідувань від органів НКВС за часів радянської влади.

Звісно не всі репресовані стали колабораціоністами, натомість багато 
з них брали участь в антифашистській боротьбі, виявивши себе справжніми 
героями. Так, наприклад, Поліна Светальсьска була дружиною репресовано-
го органами НКВС поляка, але, незважаючи на це, активно співпрацювала 
з підпільним комітетом Комуністичної партії, розповсюджуючи листівки, бе-
ручи участь у розкраданні зброї німців, за що була розстріляна [18].
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Свідома добровільна співпраця з окупантами, що завдає шкоди своїй дер-
жаві, в юридичній трактовці міжнародного права називають колабораціоніз-
мом. Колаборація з окупаційним режимом мала різні виміри і не обов’язково 
означала солідарність з ідеологією та практикою нацизму. Одні колабора-
ціоністи робили це заради кар’єри чи жадоби до багатства, інші ж – заради 
досягнення своїх власних політичних цілей, ще інші – просто заради вижи-
вання. Дуже страшно з цього приводу висловився Я. Грицак: «З огляду на 
особливо жорстокий характер окупаційного режиму для жителів Східної 
Європи питання не стояло: «колабораціонувати чи не колабораціонувати?», 
а «як вижити?» [21].

Жорстока політика окупаційної влади швидко відштовхнула всіх своїх 
потенційних союзників. Нехтування прагненнями українців, політика теро-
ру та масових вбивств місцевого населення призвели до поширення з одного 
боку підпільної та партизанської боротьби, а з іншого – до зростання пасив-
ного опору відносно «нового порядку».

Таким чином, ми робимо висновок, що сприйняття мешканцями Дніпро-
дзержинська нацистського окупаційного режиму не було однозначним. Факт 
залишається фактом: одна частина людей свідомо співпрацювала з німець-
кою владою, інша частина активно боролася з окупантами, ще інша – була 
залякана жорстоким окупаційним режимом, але в душі підтримувала бороть-
бу з окупантами. Згідно з доповідною начальника СС і поліції ст. П`ятихатки 
Дніпропетровської області від 3 січня 1943 р., 60–70% місцевого населення 
вичікували подальшого розвитку подій, 20–30% були активістами різних те-
чій руху Опору, здебільшого радянського, 10% населення вважалося благо-
надійним по відношенню до німецької влади [38]. Можна припустити, що й 
для м. Дніпродзержинська було характерне приблизно таке співвідношення.

Життя невпинно розвивається за різних, навіть екстремальних обставин. 
Таким чинов, ми робимо висновок, що і в неволі люди Дніпродзержинська 
продовжували жити. Можливо, вище розуміння життя і допомагало долати 
перешкоди, кожен день робити те, що воно вимагало.

Висновки
За результаті наукового дослідження ми дійшли певних висновків:
В основі політики нацистів у сфері культури лежали положення расової 

теорії. Регулюванням усіх питань, пов’язаних з їх діяльністю, у місті займа-
лась міська управа, у складі якої були створені відповідні відділи. Державну 
владу в місті представляв штадт комісар Альбрехт, виконавчу – міська упра-
ва, яка діяла за вказівкам німецького коменданта.

Важливим джерелом висвітлення громадського і культурного життя міста 
стала газета «Кам’янські вісті». Аналіз статтей газети «Кам’янські вісті» дає 
підстави вважати, що місцева періодична преса стала своєрідним інструмен-
том в руках окупаційної влади: проводила агітаційну роботу, доносила до чи-
тачів офіційні рішення влади, чинні закони і розпорядження щодо залучення 
населення до співпраці та виконання ними трудової повинності. Закликаючи 
із шпальт газет висловлювати подяку за визволення від більшовизму, оку-
панти приховували справжні цілі: розширення життєвого простору для ні-
мецького народу, в якому практично не буде місця для корінного населення.

Намагаючись відродити у Кам`янському українську культуру в нових 
умовах, українські національні сили зустріли з боку окупаційної адміністра-
ції спочатку толерантне ставлення, яке поступово переросло в обмеження 
культурної автономії. Більшість заходів культурного характеру готувалася 
під контролем німецького командування, для простого населення існували 
численні заборони. З культурних закладів певний час у Кам`янському функ-
ціонували 16 початкових шкіл, працював драматичний театр, кінотеатри, 
було відновлено богослужіння.

Факти виникнення та існування протягом певного часу закладів україн-
ської культури та освіти, церковного богослужіння в умовах окупації ніяк 
не свідчили про пожвавлення культурного та релігійного життя в місті. Всі 
заклади культури відкривалися передусім для розваг окупантів, а не для того, 
щоб сприяти культурному розвитку місцевого населення.

– Контакти місцевого населення з німецьким окупантами були виму-
шеними. Пам’ять тих, хто пережив окупацію Дніпродзержинська, поряд із 
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жахливими фактами зберегла поодинокі приклади людяного співчутливого 
ставлення до місцевих жителів з боку німецьких солдат і офіцерів.

– Сприйняття мешканцями Дніпродзержинська нацистського окупацій-
ного режиму не було однозначним. Одна частина людей свідомо співпрацю-
вала з німецькою владою, інша частина активно боролася з окупантами, ще 
інша – була залякана жорстоким окупаційним режимом, але в душі підтри-
мувала боротьбу з окупантами.

Отже, культурно-освітнє життя в місті в період окупації не зупинялося. 
Але більшість заходів культурного характеру готувалася під контролем ні-
мецького командування і для розваги німецьких вояків. Для простого насе-
лення існували численні заборони.
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Лев Вероніка

ЖИТТЯ ДНІПРОПЕТРОВЦІВ У НІМЕЧЧИНІ ПІД ЧАС 
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ЗА ЕПІСТОЛЯРНОЮ 

СПАДЩИНОЮ

Вступ
Німецький окупаційний режим, який встановився на території україн-

ських земель в 1941 р. завдав великої кривди місцевому населенню. Оскіль-
ки методи, якими користувалися провідники нацизму на захоплених терито-
ріях, а особливо, на територіях розселення слов’янських народів, являють 
собою сукупність методів, які мають лише одне на меті – знищення люд-
ства. У дослідженні повсякденного життя періоду окупації актуальне місце 
займає положення остарбайтерів. Але слід зазначити, що під час звільнення 
територій від німців багато документальних джерел було знищено. В кон-
тексті цього важливості набирають епістолярні джерела, які є численними 
і за допомогою яких можна здійснити спробу відтворити стан та положення 
робітників за кордоном.

Історіографія питання. Загальні риси наукового вивчення історії остар-
байтерів з України розглянуто у вступних частинах монографій Т. Пастушен-
ко [23], С. Гальчака [19]. Спеціальних досліджень немає. Тож тема потребує 
подальшого дослідження.

Вітчизняну історіографію проблеми хронологічно можна поділити на 
два етапи: радянський (1940–1980-ті рр.) та незалежної Української держави 
(1990-ті рр. – сьогодення). Кожен період характеризується особливостями те-
матики, методології та джерельної бази.

У радянській історіографії тема остарбайтерів не була достатньо висвіт-
лена. Адже історія примусової праці громадян СРСР у нацистській Німеччи-
ні не була тим сюжетом, що входив до концепції героїчного подвигу радян-
ського народу. Крім того основний масив документів був недоступний для 
дослідників. На початку 1990-х рр. розпочинається новий етап у вивченні 
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історії остарбайтерів з України, відбувається своєрідне «відкриття» теми на 
принципах україноцентризму і повернення до людини. В основі історіогра-
фічного аналізу даного етапу лежить принцип проблемності.

Джерелознавчий напрямок одним з перших почав активно проробляли-
ся істориками молодої Української держави, що було викликано наявністю 
великого масиву неопрацьованих матеріалів із розсекречених архівних фон-
дів. Науковий пошук ішов шляхом аналізу окремих видів та підвидів джерел. 
Одним з аспектів джерелознавчих студій є аналіз інформативної можливості 
листів остарбайтерів з неволі рідним і навпаки, розроблення його методики. 
У нашому дослідженні використано листівки-картки жителів Дніпропетров-
ська 1942–1943 рр. Джерела були зібрані в Дніпропетровському архіві. Ви-
користані джерела ще не були опубліковані, їх тексти подаємо у додатках.

Мета роботи: дослідити положення жителів Дніпропетровська та їх жит-
тя у Німеччині під час Другої світової війни.

Для досягнення мети необхідно виконати такі дослідницькі завдання:
охарактеризувати політику німців на окупованих землях;
вивчити становище жителів Дніпропетровська в окупаційний період;
дослідити положення остарбайтерів з Дніпропетровська, проаналізував-

ши картки-листівки.
Об’єктом дослідження виступає життя українського наслення у Німеч-

чині під час Другої світової війни.
Предметом є вивчення положення дніпропетровців у Німеччині за 

епістолярними джерелами.
Нами було введено до наукового обігу певну частину карток-листівок дні-

пропетровців, що знаходяться у Дніпропетровському архіву. Ці джерела до 
архіву були передані СБУ на початку 90-х рр. ХХ ст. Листівки, які зберіга-
ються у фонді, – це листи остарбайтерів походженням з Дніпропетровська до 
рідних, що не дійшли до адресатів.

Використанні джерела та результати роботи можуть розширити уявлення 
про побут українського населення у німецьких землях і стати початком для 
більш ґрунтовного вивчення долі мешканців Дніпропетровська.

Теоретико-методологічною базою дослідження є загальнонаукові прин-
ципи логічності, системності, науковості та об’єктивності, фундаменталь-
ний для історичних наукових досліджень принцип історизму, а також істори-
ко-порівняльний та історико-хронологічний.

Хронологічні межі – 1941–1945 рр.
Територіальні межі – територія Дніпропетровська та міста розселення 

остарбайтерів у Німеччині та Австрії.
Висновки та матеріали дослідження можуть бути використані при скла-

данні археографічних збірок або ж у спецкурсах з історії Другої світової вій-
ни або Великої Вітчизняної.

Структура роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків, додат-
ків та списку використаних джерел і літератури.

Розділ 1. Німці на окупованих землях
Протягом одного року німецькі війська та їх союзники окупували терито-

рію України (червень 1941 – липень 1942 рр.). Наміри гітлерівців були від-
биті в плані «Ост» – плані знищення населення та «освоєння» окупованих 
територій на Сході. За цим планом, зокрема, передбачалося:

часткова германізація місцевого населення;
масова депортація, в тому числі українців, до Сибіру;
заселення німцями окупованих земель;
підрив біологічної сили слов’янських народів;
фізичне знищення слов’янських народів.
Для управління окупованими територіями Третій рейх створив спеціаль-

не Управління (Міністерство) окупованих територій. Очолював міністерство 
Розенберг. Свої плани нацисти почали втілювати відразу після завоюван-
ня території України. Спочатку гітлерівці прагнули знищити саме поняття 
«Україна», розчленувавши її територію на адміністративні райони:

Львівська, Дрогобицька, Станіславська та Тернопільська області (без пів-
нічних районів) утворили «дистрикт Галичина», який підпорядковувався так 
званому Польському (Варшавському) генерал-губернаторству;
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Рівненська, Волинська, Кам’янець-Подільська, Житомирська, північні 
райони Тернопільської, північні райони Вінницької, східні райони Мико-
лаївської, Київська, Полтавська, Дніпропетровська області, північні райони 
Криму та південні райони Білорусії утворили «рейхскомісаріат Україна». 
Центром стало місто Рівне;

східні Райони України (Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донбас) до 
узбережжя Азовського моря, а також південь Кримського півострова перебу-
вали в підпорядкуванні військової адміністрації;

територія Одеської, Чернівецької, південних районів Вінницької і захід-
них районів Миколаївської областей утворили нову румунську провінцію 
«Трансністрія»;

Закарпаття, яке з 1939 р. залишалося під владою Угорщини.
Українські землі, як найбільш родючі, повинні були стати джерелом про-

дукції та сировини для «нової Європи». Народи, які населяють окуповані 
території, підлягали знищенню або виселенню. Та частина, яка виживе, пе-
ретворювалася на рабів. Після закінчення війни на українські землі передба-
чалося переселити 8 млн. німецьких колоністів.

У вересні 1941 р. рейхскомиссаром України був призначений Е. Кох.
«Новий порядок», введений загарбниками, включав: систему масового 

знищення людей; систему пограбування; систему експлуатації людських 
і матеріальних ресурсів.

Особливістю німецького «нового порядку» був тотальний терор. З цією 
метою діяла система каральних органів – державна таємна поліція (гестапо), 
озброєні формування служби безпеки (СД) і націонал-соціалістичної партії 
(СС) і т. д.

На окупованих територіях нацисти знищили мільйони мирних жителів, 
виявлено майже 300 місць масових страт населення, 180 концтаборів, понад 
400 гетто і т. п. Щоб запобігти руху опору, німці запровадили систему ко-
лективної відповідальності за акт терору або саботажу. Розстрілу підлягали 
50% євреїв і 50% українців, росіян та інших національностей від загальної 

кількості заручників. В цілому на території України під час окупації було 
знищено 3,9 млн. мирних жителів.

Крім масових розстрілів, окупанти проводили й ідеологічну обробку на-
селення (агітація і пропаганда), метою якої було підірвати волю до опору, 
розпалити національну ворожнечу. Окупанти видавали 190 газет загальним 
тиражем 1 млн. примірників, працювали радіостанції, кіномережа.

Жорстокість, зневага до українців і до людей інших національностей, як 
до людей нижчого сорту, були головними рисами німецької системи управ-
ління. Військовим чинам, навіть нижчим, надавалося право розстрілу без 
суду і слідства. Весь час окупації в містах і селах діяла комендантська година.

За його порушення мирних жителів розстрілювали на місці. Магазини, 
ресторани, перукарні обслуговували тільки окупантів. Населенню міст забо-
ронялося користуватися залізничним і комунальним транспортом, електри-
кою, телеграфом, поштою, аптекою. На кожному кроці можна було бачити 
оголошення: «Тільки для німців», «Українцям вхід заборонено» і т. п. Окупа-
ційна влада відразу ж почала здійснювати політику економічної експлуатації 
та нещадного утиску населення [20].

Уцілілі промислові підприємства окупанти оголосили власністю Німеч-
чини і використовували їх для ремонту військової техніки, виробництва бо-
єприпасів, тощо. Робочих примушували працювати по 12–14 годин на добу 
за мізерну зарплату.

Нацисти не стали знищувати колгоспи і радгоспи, а на їх основі створю-
вали так звані громадські збори або загальні двори і державні маєтки, го-
ловним завданням яких було постачання і вивіз до Німеччини хліба та іншої 
сільськогосподарської продукції.

Одним із заходів «нового порядку» стало тотальне привласнення куль-
турних цінностей УРСР. Грабежам піддавалися музеї, картинні галереї, бі-
бліотеки, храми. До Німеччини вивозилися коштовності, шедеври живопису, 
історичні цінності, книги. За роки окупації було знищено безліч архітектур-
них пам’яток.
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Становлення «нового порядку» було тісно пов’язане з «остаточним рі-
шенням єврейського питання». Напад на Радянський Союз стало початком 
планомірного і систематичного знищення нацистами єврейського населення 
спочатку на території СРСР, а з часом і всієї Європи. Цей процес одержав 
назву Голокосту.

Символом Голокосту в Україні став Бабин Яр, де тільки 29–30 вересня 
1941 р. було знищено 33771 євреїв. Далі тут протягом 103 тижнів окупанти 
щовівторка і щоп’ятниці здійснювали розстріли (загальна кількість жертв – 
150 тис. осіб).

На окупованих територіях гітлерівці ввели різні побори, податки. На-
селення змушували платити податки за будинок, садибу, худобу, домашніх 
тварин (собак, кішок). Вводилося подушне – 120 руб. за чоловіка і 100 руб. 
за жінку. Крім офіційних податків, окупанти вдавалися до прямого грабежу, 
мародерства. Вони відбирали у населення не тільки продукти харчування, 
а й майно.

Серед інших заходів, що проводяться окупаційною владою, була приму-
сова мобілізація робочої сили до Німеччини (близько 2,5 млн. осіб). Умо-
ви життя більшості «остарбайтерів» були нестерпними. Мінімальна норма 
харчування і фізичне виснаження від непомірної роботи ставали причиною 
хвороб і високого рівня смертності [26].

Становище жителів Дніпропетровська під час окупації
Становище жителів Дніпропетровська було зовсім важким. У Дніпропе-

тровську раніше було 900000 жителів, потім стало близько 250000. Вони та-
кож майже без залишку включилися в роботу для армії та інших німецьких 
установ, як і все населення зайнятих німцями районів, якщо воно жило в мі-
сті і не хотіло голодувати.

Німці, повністю окупувавши місто і область, вже до жовтня 1941 р. поч-
нуть встановлювати свої порядки і проводити репресії. Захопивши місто, 
окупанти знищили понад 30 тис. військовополонених і майже стільки ж 
мирних жителів. 75 тис. чоловік було заслано в Німеччину. Населення міста 
скоротилося в кілька разів і на початку 1942 р. становило менше 200 тис. чо-

ловік. Майже всі промислові підприємства були зруйновані, знищено більше 
40% «житлового фонду», випалені парки і сквери.

У ті часи німецький архітектор Рудольф Волтерс здійснив кілька інспек-
ційних поїздок по зайнятих німцями радянським територіям. У січні Бругман 
прибув до Дніпропетровська, де обладнав штаб-квартиру в своєму вагоні. Ві-
дразу після початку робіт пан Шпеєр особисто прибув до Дніпропетровська, 
щоб привести все в рух.

«Положення на залізниці було тоді просто катастрофічним. На головних 
ділянках рухалися тоді іноді тільки чотири поїзди на добу, що являло собою 
всезростаючу загрозу для армії. Шляхи на вокзалах час від часу покривалися 
льодом і виходили з ладу. Постачання водою на перегонах не було ні в якому 
разі достатнім для німецьких локомотивів» [25].

Також Дніпропетровська область на той період була однією з найбільш 
стратегічно важливих областей України у виробництві металу, необхідного 
для військового виробництва. У 1940 р. металургія Дніпропетровщини дава-
ла 3182 тис. чавуну, 3007 тис. тонн сталі. Дніпропетровська область була те-
риторією, де компактно проживали етнічні німці та багато поляків. 28 квітня 
1936 р. Раднарком СРСР ухвалив постанову «Про висилку з Української РСР 
і господарський устрій у Карагандинський область Казахської області РСР 
15 тис. польських і німецьких господарств» [21, с. 172].

Багато німців і поляків було необґрунтовано звинувачено в співпраці 
з іноземними розвідками, засуджено до страти або відправлено в ГУЛАГ. 
Підставою к арешту часто була приналежність до тієї або іншої націі. Керів-
ник НКВС м. Дніпродзержинська поставив собі за мету знищити всіх пред-
ставників польського народу. А у 1941 р. був відправлений етапом на 8 років 
в табори [21, с. 172].

Для запобігання захоплення ворогом промислового устаткування, ДКО 
у липні запропонував евакуювати промислові підприємства правобережжя 
Дніпропетровська. Підприємства, що зберегли виробничі потужності, збіль-
шили випуск виробів військового призначення або були перепрофільовані 
для роботи в умовах воєнного часу [21, с. 174].
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Першому бомбардуванню з повітря Дніпропетровськ було піддано 9 лип-
ня 1941 р. Більш 2000 студентів дніпропетровських вузів, що стали курсан-
тами артилерійського училища, взяли участь у захисті свого міста. 20 серпня 
курсанти-артилеристи вступили в бій із гітлерівцями й обороняли місто до 
останнього дня. Багато хто з них загинув: так із 700 студентів для 400 це був 
останній бій [21, с. 174].

З приходом фашистських військ був установлений жорстокий окупаці-
йний режим. Відповідно до расової доктрини німців, яка була викладена 
у книзі Гітлера «Майн Кампф», усі слов’яни були людьми другого сорту, їх 
роль зводилася до того, щоб служити німецький расі. Гітлер і більшість його 
соратників вважали Україну об’єктом розширення життєвого простору для 
німців, а українців – майбутніми рабами колоністів [21, с. 178].

Також були зміни у сільському хазяйстві. Еріх Кох вирішив, що найефек-
тивніше експлуатували сільське господарство Украйни можна шляхом збере-
ження колгоспів у дещо зміненій формі і під іншою назвою – общинні госпо-
дарства. Він збільшив робочий день до 14–16 годин і скоротив до мінімуму 
прибутки населення.

Більшість єврейського населення України не було своєчасно інформова-
но про смертельну небезпеку, яка їм загрожувала і не встигло евакуюватися. 
Німецьки окупанти в Дніпропетровську й області створили німецьке гетто. 
Територія Дніпропетровського коксохімічного заводу, де було влаштовано 
гетто на 4–5 тис. чоловік, стала останнім місцем мешкання для багатьох го-
родян єврейської національності [21, с. 178].

Планомірне знищення євреїв цілком відповідало передвоєнним планам 
фашизму: «остаточне вирішення єврейського питання». Так, за вказівкою на-
чальника поліції м. Дніпропетровська майора Вільгема фон Мульде понад 
11 тис. мирних жителів міста єврейської національності були зібрані біля 
центрального універмагу на пр. Карла Маркса. В них відібрали речі, що вони 
принесли з собою, розбили на колони по 800–1000 чоловік. І під конвоєм 
направили на територію лісорозсадника навпроти транспортного інституту, 
де всі вони 13–14 жовтня 1941 р. були розстріляні, а то й заживо кинуті в яр.  

Несамовиті крики та стогони людей було чути на відстані декількох киломе-
трів. Їх не в змозі був заглушити шум тракторів, що працювали спеціально 
для цього, і літаків, що кружляли над місцем розстрілу. Для того, щоб при-
ховати сліди своїх злочинів, німецькі окупанти спалювали трупи розстріля-
них [21, с. 179].

Комісія також установила, що в районі Тіхвінського монастиря, де під 
час німецької окупації Дніпропетровська знаходився табір радянських вій-
ськовополонених, виявлені поховання близько 30 тис. солдатів і офіцерів, які 
вмерли від голоду, хвороб і знущань.

Однак уявлення про те, що на окупованій німцями території тільки стрі-
ляли і спалювали, було б зовсім невірним.

У Дніпропетровській області, як і по всій окупованій Україні, поряд із 
німецькими структурами управління – комісаріатами різного рівня – були 
створені обласні, міські, сільські управи [21, с. 181].

Постановою № 1 діловодство у всіх допоміжних структурах було переве-
дене на українську мову. Управі дозволялося підтримувати життя в місті на 
такому рівні, щоб не створювати проблем німецькій державі. Управа ввела 
картки на хліб і продовольчі книжки. Не забули також про пенсіонерів і ін-
валідів. При управі працював відділ соціального забезпечення, який нада-
вав харчову допомогу. Пізніше відділ був перетворений у так званий комітет 
«Самодопомога» [21, с. 182].

Відновили свою роботу 65 магазинів і 8 базарів, де торгували продуктами 
і промисловими товарами. Приймали хворих 8 лікарень на 1800 ліжок і 9 
поліклінік.

Були враховані також духовні потреби громадян. Для цього функціону-
вали: українська автокефальна православна, старообрядницька, римсько-ка-
толицька церкви, Троїцький Олександра Невського Спасо-Преображенський 
собори, Тихвінський монастир.

Кох у лютому дав дозвіл відкривати для обов’язкових відвідувань 4-річ-
ні початкові школи для українців і росіян, 7-річні і середні школи для нім-
ців-фольксдойче [21, с. 182].
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До червня 1942 р. в Дніпропетровську діяли 12 початкових шкіл і одна 
фольксдойче. А в 1943 р. в місті діяло 32 початкові школи і 6 ремісничих 
шкіл. Передбачалося створення агрономічних технічних шкіл на базі 10-річ-
них. Середньої ланки між початковою і вищою освітою для українців не пе-
редбачалося. Поряд із школами у місті діяли 19 дитячих садків і ясел, які 
відвідували за станом на червень 1942 р. 1123 дитини [21, с. 183].

З дозволу німецької влади за рішенням голови обласної глави управи 
Олійниченка було відкрито Дніпропетровський український державний уні-
верситет. Після прийому абітурієнтів і реєстрації студентів старших курсів 
їх число склало 3168 чол., із переважною більшістю представників медін-
ституту (1144 чол.). Транспортний інститут також відносився до структури 
університету. Заняття в університеті продовжувалися до кінця 1942 р. Потім 
останньому курсу медиків дали можливість здати випускні іспити і відпра-
вили лікувати «остарбайтерів» у трудові табори Німеччини.

У грудні 1942 р. Клостерман видав наказ про конфіскацію для рейхско-
місаріату України всіх архівів та музеїв міста. Частина архіву була знищена 
або вивезена радянськими військами. Німці дуже ретельно ознайомилися 
з тими, що стосувалися німецьких колоністів, та інші важливі документи на-
шого краю. Були вивезені і частково знищені фонди канцелярії Катеринос-
лавського губернського правління, земских установ, фонди багатьох радян-
ських підприємств і установ [21, с. 184].

Проводилися спортивні змагання, на стадіоні «Сталь» (зараз Металург) 
відбулися декілька футбольних матчів за участю команд Дніпропетровська й 
області. Працювало 4 кінотеатри, в яких демонструвалися німецькі фільми. 
Також працював Український музично-драматичний театр ім. Шевченко, що 
знаходився в будинку Палацу культури залізничників. За час окупації театр 
здійснив більш 20 постановок української оперної і російської класики [21, 
с. 185].

Становище людей, яких відправляли в Німеччину
Націонал-соціалістичне «використання іноземців» 1939–1945 рр. стало 

найбільшим в історії масовим застосуванням іноземців в економіці окремої 
держави.

Протягом Другої світової війни на території нацистської Німеччини та на 
окупованих Рейхом землях працювало приблизно 13,5 млн. чоловіків, жінок 
і дітей із 26 країн. З них понад 4,5 млн. були військовополоненими, і май-
же 8,5 млн. становили цивільні робітники і в’язні концентраційних таборів. 
Жителі окупованих територій Радянського Союзу становили в Райху най-
більшу групу іноземців. Так, наприкінці вересня 1944 р. в німецькій еконо-
міці працювало понад 7,9 млн. іноземних цивільних та військовополонених, 
з яких майже 2,8 млн. були доставлені з СРСР (631559 військовополонених 
і 2174644 цивільних робітників) [24].

Ми маємо два блоки джерел, в яких є інформація про вивезене населен-
ні в Німеччину – це німецькі джерела (відомості імперських міністерств та 
інших установ, які займалися працевикористанням іноземців в Рейху, окупа-
ційних установ в Україні, органів місцевого управління, які безпосередньо 
проводили вербування цивільного населення) і джерела радянських органів 
влади, які займалися підрахунками збитків, завданих Україні нацистською 
окупацією. Німецькі документи, доступні на сьогоднішній момент дослідни-
кові, не дають можливості підрахувати в цілому кількість депортованих ро-
бітників з України за весь період окупації. По-перше, територія України була 
поділена між різними окупаційними адміністраціями, кожна з яких звітувала 
окремо. По-друге, впродовж війни територія цих адміністрацій постійно змі-
нювалася й охоплювала не лише суто українські області. Звіти та донесення 
німецьких окупаційних органів містять в основному проміжну інформацію: 
про відправку окремих транспортів з робітниками або підсумкові дані про 
вивезення робітників за певні періоди.

Німецькомовна історіографія традиційно теж не виділяла українців з чис-
ла примусових робітників з території Радянського Союзу. Тільки в недав-
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ньому дослідженні М. Шперер (2001) наводяться відомості, що в Німеччину 
були депортовані протягом 1941–1944 рр. понад 1,7 мільйона українців [22].

Радянські підрахунки вивезеного населення з України здійснювалися на 
основі розслідувань Надзвичайної Державної комісії з встановлення і роз-
слідування злочинів німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників, 
проведених у 1943–1945 рр.

На основі зібраного таким чином матеріалу на 20 травня 1945 р. було 
встановлено, що з України в Німеччину було вивезено 2143581 чоловік. 
Протягом наступних кількох років ці дані перевірялися і уточнювалися, 
і на початку 1947 р. кількість депортованого населення з України становила 
2033639 чоловік.

«УКРАЇНСЬКІ ЧОЛОВІКИ І ЖІНКИ!
Більшовицькі комісари зруйнували ваші фабрики і робочі місця і таким 

чином позбавили вас зарплати і хліба. Німеччина надає вам можливість для 
корисної та добре оплачуваної роботи. 28 січня перший транспортний поїзд 
відправляється в Німеччину. Під час переїзду ви будете отримувати гарне 
постачання, крім того в Києві, Здолбунові та Перемишлі – гарячу їжу. У Ні-
меччині ви будете добре забезпечені і знайдете хороші житлові умови. Плата 
також буде гарною; ви будете отримувати гроші за тарифом та продуктив-
ності праці. Про ваших родинах будуть піклуватися весь час, поки ви будете 
працювати в Німеччині. Робітники і робітниці всіх професій – переважно ме-
талісти у віці від 17 до 50 років, добровільно бажаючі поїхати в Німеччину, 
повинні з’явитися на БІРЖІ ПРАЦІ щоденно з 8 до 15 годин.

Ми чекаємо, що українці негайно появляться для отримання роботи 
в Німеччині» [16].

Перший поїзд до Німеччини був набраний достроково, складався цілком 
з добровольців і відправився 22 січня під грім оркестру. У газеті був помі-
щений захопливий репортаж – усміхнені обличчя на тлі товарних вагонів, 
інтерв’ю з начальником поїзда, який демонструє багажний вагон, повний 
ковбас і шинки для харчування в дорозі. заголовки: «Справжні патріоти», 
«Придбати навички культурної праці», «Школа життя», «Моя мрія», «Ми 

там придамося». 25 лютого відправився другий поїзд, а 27 лютого – тре-
тій, набрані з тих, хто до кінця зголоднів, кому нічого було втрачати і на 
кого справили враження слова «добре», «хороше», «хороші», повторювані 
в оголошенні п’ять разів, а також і цей фантастичний вагон з ковбасами та 
шинкою.

«3 березня 1942. Ви повинні радіти, що можете виїхати до Німеччини. 
Там ви будете працювати разом з робітниками інших європейських країн 
і тим самим допоможете виграти війну проти ворогів всього світу – жидів 
і більшовиків» [17].

14 квітня 1942. Але от прийшли перші листи з Німеччини, і вони спра-
вили враження розриву снарядів. З них було вирізано ножицями майже все, 
крім «Здрастуйте» і «До побачення», або ж густо вимащене тушшю. З рук 
в руки пішов лист з фразою, яку цензура не зрозуміла: «Живемо прекрасно, 
як наш Полкан, хіба що трохи гірше» [18].

Втікачі з Німеччині розповіли: відправляють на заводи працювати по 
12:00, містять, як ув’язнених, платять сміховинні гроші – вистачає на сига-
рети. Інші розповідали: виводять на спеціальний ринок, німецькі господа-
рі – бауери – ходять вздовж шеренг, відбирають, дивляться зуби, мацають 
м’язи, платять за людину від п’яти до двадцяти марок і купують. Працювати 
в господарстві від темна до темна, за найменшу провину б’ють, вбивають, 
бо раби їм нічого не варті, не те що корова чи кінь, яким живеться вдесятеро 
краще, ніж рабам. Жінці в Німеччині, крім того, вірний шлях у наложниці.

Весь 1942 р. був для всієї України роком угону на примусову роботу. 
Повістки розносилися купами. Хто не був, заарештовували. Йшли облави 
на базарах, площах, у кіно, в лазнях і просто по квартирах. Одна жінка на 
Куренівці відрубала сокирою палець; інша вписала себе в паспорт чужих 
дітей і позичала дітей у сусідів, йдучи на комісію; підробляли в паспорті рік 
народження; натиралися щітками, дерли шкіру і змочували оцтом або гасом, 
щоб викликати виразки; давали хабарі – спершу звільнення від Німеччини 
коштувало три тисячі рублів, потім ціна піднялася до п’ятнадцяти тисяч. Рік, 
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з якого брали, швидко знизився: з шістнадцяти, потім з п’ятнадцяти, під кі-
нець, з чотирнадцяти років.

Здебільшого, вивезенню піддавалися молоді і сильні підлітки (віком 
близько 16 років), люди старші цього віку, як правило, приймалися в менших 
кількостях. 30% остарбайтерів було відібрано у віці від 12 до 14 років. До 
листопада 1943 р. вікове обмеження по набору остарбайтерів було зниже-
но до порога в 10 років. 50% остарбайтерів, забраних з території України, 
були жіночої статі. Остарбайтери з Рейхскомісаріату України були зобов’я-
зані носити нашивку темно-блакитного та білого кольорів з написом «OST», 
яка повідомляла німцям, що ця людина – працівник зі Сходу, і знижувала їх 
у правах.

У Німеччині остарбайтери жили в таборах двох типів: в приватних табо-
рах при заводах і фабриках, побудованих та утримуваних на гроші компаній, 
таких, як «Хенкель» або «Опель». Робота тривала 12 годин на день, 6 днів 
на тиждень. В спеціальних таборах, які охороняли приватними охоронними 
структурами, відомими як «веркшутц» (нім. Werkschutz), робота також три-
вала 12 годин на день, 6 днів на тиждень. Робота оплачувалася за ставками 
втричі меншими, ніж німецьким робітникам, оплата була розрахована таким 
чином, щоб її вистачало тільки на мізерне харчування, одяг і предмети пер-
шої необхідності Остарбайтери були обмежені у своїй свободі пересування 
і у виборі місця перебування (як уже наводилося вище, часто це були трудові 
табори), їм заборонено було вступати в статеві контакти з німцями. Остар-
байтерів, які намагалися втекти, вбивали, залишаючи «для науки» труп уби-
того. Залишення свого робочого місця також каралося смертю.

Відомо багато історій остарбайтерів вигнаних з міста Дніпропетровська. 
В архівах міста знаходиться багато листівок, документів, джерел. Основний 
рік вигону Дніпропетровців припадає на 1943 р. [27].

Висновки по розділу такі, що положення дніпропетровців можна розгля-
дати з двох сторін: з негативної та нейтральної. Життя у місті підтримували 
на достатньому рівні. Спочатку люди їхали у Німеччину працювати добро-
вільно, потім – під натиском. На листи існувала жорстка цензура, положення 

й умови проживання остарбайтерів було різним, але у більшості випадків 
незадовільним.

Розділ 2. Життя дніпропетровців у Німеччині
Цей розділ присвячений аналізу листів, які надіслали депортовані на ад-

ресу рідних та знайомих, що продовжували перебувати на території окупо-
ваної України.

Аналізуючи листи-картки, варто вказати на два найважливіших фактори, 
які значно впливали на їх фактологічну подачу. По-перше, ці джерела підляг-
ли офіційній цензурі. І, по-друге, абсолютна більшість листів-карток мала 
чітко заданий обсяг.

Листи-картки умовно можемо розподілити на групи за змістом – 1. ві-
тання, 2. скарги, 3. прохання, 4. сповіді, 5. інформативні. Прохання здебіль-
шого зумовлені бажанням отримувати, перш за все, якомога більше листів; 
по-друге, посилок з харчами, тютюном. Скарги здебільшого були виклика-
ні бажанням повернутися додому, незадовільним морально-психологічним 
і фізичним станом. Щодо інформативних листів, то найчастіше остарбай-
тери писали про умови праці, дещо менше про побутові умови, можливість 
пересування та спілкування з іншими робітниками, останнім за частотою 
згадування інформації є дані про стан здоров’я, погодні умови та ін.

Аналізуючи зміст листів, можемо зробити висновки про становище, 
в якому перебували співвітчизники в Німеччині, визначити умови проживан-
ня та побуту, види праці й рівень її оплати або повну відсутність такої.

Важливим є і той факт, що саме ці джерела висвітлюють такі маловідо-
мі сторони життя мешканців України, як взаємини між ними і робітниками 
з інших країн, наявність або відсутність офіційних, та, що значно рідше – не-
офіційних стосунків між депортованими й німецьким місцевим населенням, 
персоналом підприємств тощо.

Це можна прослідкувати у листах. Наприклад, в одному з листів-вітань 
ми бачимо, що людина в цілому задоволена своїм становищем. Це бачимо 
у рядках: «Живу я хорошо кушать сколько хочеш; хожу свободно значка не 
имею, так что за меня не волнуйтесь на работу езжу тролейбусом». Цей лист 
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один із перших, написаних з території Німеччини, і надалі ми будемо ба-
чити, що містом, де збиралися остарбайтери, було місто Грац: «днем при-
были в Австрию в город Грац в распределительный лагерь с которого многих 
отправили по другим городам, а я остался в этом городе» [1].

Взявши лист із категорії «прохання» можна побачити лаконічність та нее-
моціональність. Автор листа не описує своє становище у таборі, не описує 
свій раціон та відносини між людьми. Він не пише, що сумує за Батьківщи-
ною тощо. Тільки передає привіт: «Передавай привет всех соседям и всем 
девочкам» та одразу ж просить те, що треба передати: «передай у посылке 
Табаку, 100 р. стакан» [2]. Мабуть, автор не хоче турбувати рідних своїми 
проблемами чи, можливо, він змирився з таким життям. Відомо, що німецька 
цензура дуже пильно слідкувала за змістом листів, тому втрачати дорогоцін-
не обмежене місце картки було не доцільно. Під час нашої роботи з картками 
близько 20% було з чорними чорнилами, якими затушовувався текст.

Листівка із категорії «сповідь». Ці листи емоційно забарвлені та насичені 
пестливою лексикою: «Добрий день моя рідненька сестричка Тася племіни-
чок Вітюся. Паша коля вітя галя тьотя Колічка». У більшості випадків роз-
мова йде про тугу за Батьківщиною та рідними: «Тася моя сестричко як я ща 
тобою скучила як хочется вас пбачить ти Тася писала що вислала звіті фото 
но я ще не получала. Тася моя рідненька малючко яка я рада що ви пишете 
мені пісьма не забувайте меня я но я вас повік не забуду поки жива буду». 
Тут мало опису місцевості та стану відправника, чим ця категорія відрізня-
ється від інформативних листів. Цікаві ці листи тим, що майже в кожному 
нагадується скільки листівок надіслано та відправлено і бажання отримати 
фотокартку: «Тасічка я вам собщая що від вас одержала 12 откр. За які очень 
дякую но від Сани вже одержала 3 откр. и одну посилочку с коржиками. Тася 
моя сестричко як я ща тобою скучила як хочется вас пбачить ти Тася писала 
що вислала звіті фото но я ще не получала». Але лист сповнений віри у кра-
ще майбутнє та побажань здоров’я та щастя своїм близьким: «моя люба Тася 
побачить та розказати свое добро. Тася я вмію вже балакать по німецькі но 

невсе. Тася моя рідненька я вас ніколи не забуду Тася целую я тебе й Вітю 
нещетно разів» [3].

Лист інформативного складу дає нам можливість побачити життя з пер-
ших вуст, коли джерелом інформації виступає сам автор. Тут можна побачи-
ти розпорядок дня, погоду, умови проживання, побут, спілкування: «Прожи-
ваю я с Іваном О. на старом месте пока еще не голый и не голодный. неашом 
харчуваня лутше чем дома. Работаю с пол шестого до 7. посте сели погодую 
корова Иван подоеть коровы и конец» [4]. Ці листи найбільш цінні для істо-
риків тому, що з них можна побачити більше фактів та реалій того часу у Ні-
меччині. Такі відомості залучаються для реконструювання повсякденного 
життя остарбайтерів.

У листі-сповіді людина описує свій психологічний стан. У данному ли-
сті бачимо непомірну тугу за Батьківщиною: «Одно только где не повернусь 
и за дом вспоминаю и за родные места где я росла училась или утром в 4 
ч. Утра Когда иду на работу или в 1 ч. Ночи смотрю на восход солнце через 
гору и не знаю когда бог даст, что мы с тобой увидимся, когда я почувствую 
на своей щеке материнский поцелуй, когда я дождусь уже с тобой встречи 
и материнскую ласку» [5]. Досить часто, коли люди за власним бажанням ви-
їжджали працювати до Німеччини, вони сприймали це як можливість знайти 
кращого життя. Частіше за все таке уявлення формувалося під впливом про-
паганди німців на місцях. Але розуміння дійсності до більшості приходило 
через кілька тижнів, то відсотків листів просякнуті сумом та тугою. Також, 
на нашу думку, не лише погані умови змушували людей сумувати за домом. 
Оскільки більшість людей, яка відправлялася на заробітки, ніколи в житті не 
виїздили далі, ніж околиці Дніпропетровьска, тому для них ситуація розлу-
ки з рідними є новою. Донька застерігає мати та всіх своїх близьких, що на 
Батьківщині краще, ніж у чужій країні: «если что либо то как можно лучше 
оставайся на родине в чужую страну не едь. Если не дома, то хоть где нибудь 
на родине». Також можна побачити, що розклад дня дуже вимотує дівчину: 
«утром в 4 ч. утра когда иду на работу или в 1ч. ночи смотрю на восход солн-
це через гору и не знаю когда бог даст, что мы с тобой увидимся». Але майже 
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90 відсотків людей-остарбайтерів не лишає віри, що вони зможуть повер-
нутися додому, про що й пишуть: «Мамочка может увидимся. Будь здорова, 
здоровье главное» [5]. Цікаво, що автори листів частіше за все звертаються 
до матерів та дітей, якщо такі є.

Але не лише листи-скарги або ж сповіді, досить чисельними є листи-ві-
тання наповнені «привітами» близьким людям, батькам, сусідам. Це і скла-
дає 75 відсотків самого листа: «Добрий день маі ріднесенькі папа й мама й 
бр. Вова пиридаю вам свій болішй пламеній горячій привіт», «атепер привіт 
усім римітіловим і тьоті парфуші, і дяді вові, Віті, Льокі, Любі, і мамі Вері, 
Анюті, улі, пав Фросі, вові, люді. Цилую усіх і привіт усім дів. хлоп. сус. род. 
сват. брат. І от моїх дів. Моні Вери и т.д пока вея писать досвиданія цилую». 
Останні 25 відсотків листа – це опис стану здоров’я: «я вам сповіщая що я 
пока жива, й здорова». Та мова про те, скільки листів отримав автор та, якщо 
є, мова о посилках: «Папа я получила од вас открітку закатараю очінь і очінь 
благадарю що ви мене не забуваїте мамочка я получила уже од вас 3 пакета 
заякі вам дуже дякую ох я як получила яблука ох яка мені тройця була гар-
на браточок ви мені пишете шо не получайте од меня откриток ох я же вам 
пишу нищатно» [6].

Лист інформативного складу. До інформації тут належить те, що дівчина 
знайшла своє кохання за кордоном та, мабуть, їй там вже не так погано. Ді-
вчина сповіщає родину про вдалі справи за кордоном. Описуються взаємини 
дівчини та іноземця: «Мамочка я тут провожу время с Голандцем, он ездил 
в отпуск привез мне хороший подарок от ее родных платье, туалет и всякую 
мелочь». Цей лист відрізняється від іншіх більш-менш грамотним написан-
ням, що не характерно для листів того часу, грамотність не була головним 
складником листів. Опис стану у Німеччині теж є: «Высылать сейчас мне ни-
чего ненадо, кушать сейчас мне хорошо». У той же час ми вище вже бачили, 
що були ті, хто навпики звертався лише з проханнями надіслати продуктів 
харчування або ж табаку. Тобто, можемо зробити висновок, що ситуація ос-
тарбайтерів була неоднорідною і певний чинник вдачі також мав місце.

Лист-вітання з елементами прохання. Початок стандартний: «Здрав-
ствуйте дорогие родные. Сообщаем вам что мы живы и здоровы чего и вам 
желаем». Далі йде прохання, вислати фото, трохи опису свого положення: 
«Мы живем пока хорошо, кушать дают хорошо, рабобаем по 8 часов. Так 
что не беспокойтесь». І цікавий елемент цього листа, як автор передає своє 
хвилювання за рідну людину: «дорогая мамочка за нас не беспокойся и не 
плач не убивай свое здоровье» [8]. За змістом доволі повний та інформацій-
ний лист. Згадується город Грац, можна зробити висновок, що це розв’язний 
пункт у Німеччині. «Привет из города Грац Австрия. Выехали мы из Дне-
пропетровска 30/VII». Далі ми можемо простежити шлях, по якому автор 
доїхав до Австрії, та не тільки він, а й більшість наших земляків: «После 
Перемышля мы ехали через Польшу, Галицию, Германию, Чехословакию 
а приехали в Австрию». Далі йде опис стану та природи у Австрії та лист на 
цьому і закінчується, автор не передає «привітів»: «Кормят хорошо, пускают 
в город в воскресеньє. Кроме пива для нас в городе ничего нет. Природа тут 
очень хорошая. в Астри мы проезжали через тунели» [8].

Загальним для цих листівок є те, що автори не дотримуються правил гра-
матики, може через рівень грамотності того часу, а може через те, що не 
вважають грамотність важливим компонентом листівок.

Лист-вітання, у даному випадку розпочинається привітом рідним, а потім 
йде вдячність за отриманий лист. Характерний початок для листів-вітань: 
«Здравствуй дорогая сестричка Ниночка Тетя и дядя в первых передаю свой 
привет». На грамотність звернено дуже мало уваги, це може показати на рі-
вень знань мови того часу: «желаю всего найлучшево в твоей молодой жи-
зне Ниночка от тибя получила писмо». Лист дуже короткий, але за змістом 
листа-вітання можна сказати, що він повний. Дати, показані у листі можуть 
указувати на те, що оці листи дуже очікуванні [9].

Інформаційний лист, у якому описується стан людини, місце проживан-
ня, де працює: «Работаю я на в/х. работа легка и чиста питание не важнее 
новостей Ниночка нет никаких погода не важная сырая». Також можна поба-
чити опис погоди та природи. Це дає нам можливість дізнатися більше про  
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схожість або несхожість на клімат Батьківщини автора. Далі можна побачити 
емоційність цього листа у строках: «Ниночка я очень скучаю как хочется 
видить усех родствеников Ниночка почему ты мне не написала что вышла 
замож какая ты щасливая что ти живеш из родными а я уже один год как 
невижу родных». Жінка радіє за близьку їй людину і в той же час жаліє від 
того, що вона не може бути поряд і розділити це щастя. Автор також при-
гадує у листі, що висилає допомогу на Батьківщину, тим самим показавши, 
що матеріальне положення дозволяє це зробити: «высылаю тибя малинькою 
хоть-карточку если получиш напиши тада я вышлю большую». За змістом 
лист доволі інформативний і цікавий. Закінчення листівки стандартне, ба-
жання здоров’я близьким, та привіти родичам: «ожыдаю от тибя передавай 
привет моим родным Тети дяди и моему зятю Гриши оставайся живи и здо-
рови твоя сестричка Шура целую не щудую роз живеш» [10].

Лист-вітання, у даному випадку розпочинається привітом рідним. Дуже 
цікаво подане привітання: «Здравствуйте дорогие родители: Мама, Вова, 
Башка, бабушка Таник все друзья и знакомые целую вас всех крепко, крепко 
от всего своего юного сердца». Це може показати, що це дуже чуйна та добра 
людина. Скоріш за всього це юнак 20-ти років. Далі як і у всіх вітаннях, мож-
на побачити згадування про минулі листи та дати їх написання: «В первых 
строчках своей открытки хочу сообщить тебе дорогая Мамочка, что сегодня 
первый раз за последний месяц получил от тебя две открытки, одну открытку 
получил которую ты писала 27/VII-43 г., а вторую за 2/IX-43 г.». Також автор 
пише, що радіє за свою матір, бо вона получає якійсь пільги за нього, можна 
зробити висновок, що родинам остарбайтерів надавались пільги: «Дорогая 
Мамочка ты пишешь что получаешь за меня денги, хлеб, масло уголь это 
меня очень радует, что ты хоча маленкую поддержку имеешь за меня». Бачи-
мо також те, що хлопець сумує за родиною і Батьківщиною. Та висилає свою 
фотокартку на згадку про нього матері, родичам та друзям: «Дорогая Ма-
мочка пиши почаще, потому что знаешь какое сейчас времечко, не получаю 
открыток ну так и думаю что что-нибудь случилось, тогда дом из головы не 
выходит. все думаешь думаешь аж голова болит. Высылаю еще одну фото-

карточку». Та на останок, передає привіт близьким: «Досвиданья целую вас 
всех крепко. Привет от нас всех: Пети, Даши, Павлику и тети Сони». Цитата 
«Привет от нас всех» дає зрозуміти, що не він один знаходиться на роботі 
у Німеччині, може з ним поїхали його друзі або хто-небудь із близьких [11].

Цікавий цей лист тим, що не можна визначити жанр написання. Тут є 
і прохання, і вітання, і скарги. Але початок дуже схожий на вітання: «Здрав-
ствуйте дорогие родители Папа, Мама, Коля, Шура. Передаю вам свой го-
рячий привет». Що не характерно для інших листів, у цьому як адрес з’яв-
ляється слово «барак»: «Нахожусь я в городе Грац в лагере Мурфельд II 
барак № 11». Вказано місце роботи та розмова стандартна для листа вітання 
(кількість відправлених листівок): «Работаю я на постройки мне очень очень 
хорошо я сильно скучаю за вами мама напишите мне скольо вы получили 
открыток я отослал вам две открытки это третею». Далі автор цікавиться 
життям на Батьківщині та станом своїх друзів та рідних, що показує його не-
байдужість: «Папа напиши мне как вы живете где работает Коля чем занима-
ется Шура». Також ми бачимо, що далі прохання автора надіслати йому їжу, 
з чого можна зробити висновок, що їди в нього не вдосталь: «Папа вышли 
мне посылки если есть возможность, только не высылайте мне квасоли, та-
кое что-бы сразу можно было кушать». І також прохання відіслати фотокарт-
ку, щоб мати згадку про родину, та обіцянки надіслати свою: «Мама я скоро 
сфотографируюсь и отошлю вам, вы тоже снемитесь все в месте только не 
отлажуйте поскорее пришлите мне в двойной открытке всередку пришей как 
нибудь приделайте» [12]. Якщо говорити про рівень грамотності, то він до-
статній, не багато помилок. Наявність фотокарток у листівках досить висока, 
частіше за кладеться у середину подвійної листівки та прошивалося нитка-
ми. У картках нашого архіву фотокартки збереглися в гарному стані, оскіль-
ки адресати так й не отримали листів.

Лист-вітання з інформаційним вмістом. Хоч рівень грамотності нижче 
середнього, але за змістом доволі повний та цікавий лист. Багато уваги при-
діляється передачі привітів: «Здравствуй Мама і Папа і сістрічка Надя, і сі-
стрічки Валі, і сістрічки Марусі і Ванюши, і братику Шури, і сістрички Вери, 
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і сестрички Галі, і всем товарищам, і Борі Русанову» [13]. Далі можна поба-
чити опис становища та ціни на деякі продукти: «Папа і Мама нам пок їсти 
дають нічіво нощать табаку туть очень крепко стакань табаку 100 рублей». 
Оскільки йде опис Перемишлю, то можна зробити висновок з попередніх 
листів, що це місце розподілу багатьох остарбайтерів з Дніпропетровська, 
автор не пише адресу, бо це не останній пункт призначення, що він і пише 
у листі: «Папа я вам пока адрес не пищу бо нас будуть розпріділять по заво-
дах. Перва остановка била перемшль. Было на комісіе. Мы січас находімся 
город Грац в Австрії» [13]. І закінчується лист станом здоров’я автора, та 
підписом.

Лист-вітання починається зі слів «Здравствуйте дорогії тьотя Марфу-
ся і дядя Ваня». Далі описується стан здоров’я автора і побажання рідним 
того ж самого. Потім починається інформативна частина листа, де описуєть-
ся життя у Німеччині. Що особливого у цьому листі, це те, що автор пише 
про ДОБРОВІЛЬНЕ відправлення на роботу в Німеччину, що не характерно 
для листів того періоду и тих людей. «Я це пишу вже вдруге до вас, мож ви 
на мене розсердилися, що я поїхала добровільно і не попрощалася з вами». 
Далі інформація про робочі години та дозвілля руських у Німеччині «Я тут 
роблю с сьомої години до пів десятої; гуляти руським дозволяють тільки до 9 
годин вечора». Мова йде також про товари, куплені у Німеччині, з чого мож-
на зробити висновок, що людина добре робила й мала гроші: «Я уже купила 
собі туфлі і двоє нових платіів, для роботи маю туфлі, харчі хороші». Описує 
автор сум за рідними і закінчується лист стандартним «привітом» близьким: 
«Дуже скучаю і сумую за вами. Привіт Паші і мамульці моїй» [13].

Інформативний лист з елементами вітання. Початок стандартний: «Здрав-
ствуйте! Дорогіе родные Филип А. И. и дорогая племянница Люсичка шльо 
я вам свой искренний привет». Якщо звернути увагу на грамотність, то цей 
лист має середній показник. Але за змістом доволі інформативний і цікавий. 
Далі йдуть різні побажання близьким та друзям. Основна частина – описан-
ня роботи у Німеччині, як можна побачити, автор працює одразу на двох 
роботах: «Я работаю сичас уже на заводе, а то работала 6 нед. У хазяїв. я 

после 5 хожу работать к єтому хазяїну конечно по своїй воле, работаю до 8 
час, и хазяйка мне даст яічек или масла или бел хлеба». Автор пише про те, 
що погладшала, з чого можемо сказати, що харчування на достатньому рівні. 
Цікавим є те, що згадується заробітня плата: «Денег мы получаем по 18–20 
марок в месяц. Но за них мы не можем ничего купить кроме пива и ситра». 
Також є інформація о посилках та продуктах у них: «Я получила посылочки 
по 250 грамм сала и корж». Закінчення стандартне: «Пока дос целую крепко. 
Тася» [14].

Лист-вітання, але доволі інформативний, з описом погоди регіону, місцем 
работи автора. Цікавим елементом цього листа є детальність: «Мамочка, я 
работаю по-старому. Жизнь моя протекает таким же порядком как и раньше. 
Мамочка работа сейчас не трудная, вырезали цветную капусту». Далі ми ба-
чимо детальний приклад погоди, наведу цитату: «Погода сейчас стоит таки 
хорошая, часто бывают солнечные дни, но уже начинает портиться». Можна 
побачити елементи листа-прохання та характерний опис посилок і їх складу: 
«Мамочка, посылку с абрикосами я получила, за которые большое спасибо, 
они даже не испортились. Мамочка, если не тудно пришли мне иголки, нит-
ки, мыло, и если можно, то книги, можно даже по украинской почте, пото-
му что все посылки доходят полностью». Закінченням листа є запитання, як 
живеться рідним на Батьківщині, підбадьорювальні слова. Цікавим є те, що 
автор майже з впевненістю пише: «Наверное скоро увидимся». І на завер-
шення: «Ну до свиданья мои милые передавайте привет, всем кого я знаю. 
Крепко вас целую» [15]. Доволі грамотно сформульований лист, змістовний 
та інформативний.

Інформативний лист, що перенасичений інформацією. Опис життя автора 
у багатого хазяїна, у маленькому німецькому місті Вустерхаузен. Не багата 
емоційна сторона листа, але це компенсується різноманітністю інформації 
та стислістю написання. Рівень грамотності достатньо високий. Також є 
описання побуту та роботи автора: «Я только убираю в комнатах. У этого 
хозяина работают 2 француженки и одна девушка с Днепропетровск. обл. 
работает, но на поле, коров доит. Кушаю 6 раз в день все мясное…». У листі 
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згадується про заробітну плату: «У месяц я получаю 20 марок» та нехарак-
терне для листів щастя перебування в тому місці. Можна побачити, що немає 
згадки про сум за родиною та багато «привітів» на Батьківщину: «Я никогда 
не думала что попаду в счастливое место, и буду прекрасно так жить» [15].

Висновки до другого розділу можна зробити такі. У листках-картках 
варто вказати на два основних фактори, які значно впливали на їх інформа-
тивність. По-перше, ці джерела підлягли офіційній цензурі. По-друге, абсо-
лютна більшість листів-карток мали чітко заданий обсяг.

Листи-картки ми умовно розподілили на тематичні групи: листи-вітання, 
листи-скарги, листи-прохання, листи-сповіді, інформативні листи.

Проаналізувавши листи, ми можемо дати чітку характеристику умовам 
праці, побутовим умовам, погоді, зарплатні, можливостям спілкування з ін-
шими остарбайтерами та німцями, фізичний і психологічний стан авторів. 
Це дозволило нам констатувати, що переважна більшість остарбайтерів мала 
незадовільний рівень життя і праці – мінімальний харчовий мінімум й заро-
бітна плата, максимальне трудове навантаження, несприятливі житлові умо-
ви й фактично суспільна ізоляція, відсутність можливості щось придбати на 
зароблені кошти. Через це лейтмотивом майже всіх листів була туга за Бать-
ківщиною, за рідною землею і близькими людьми.

Висновки
У першому розділі нашої роботи охарактеризовано положення України 

під час окупації, поведінку німців на окупованих територіях. Положення 
жителів Дніпропетровська, стан підприємств, характеристики науки й куль-
тури, реалії того часу, розстріл мирних жителів та окремо розстріли людей 
єврейської національності були описані в підтемах першого розділу. Стався 
переворот на окупованих землях: були зміни у сільському господарстві, ро-
бочий день збільшився до 14–16 годин, а прибутки населення скоротилися 
до мінімума. Більшість єврейського населення України не було своєчасно 
проінформовано про смертельну небезпеку, яка їм загрожувала і не встигло 
евакуюватися. Німецькі окупанти в Дніпропетровську й області створили ні-
мецьке гетто. З іншого боку були й позитивні сторони: було створено управ-

ління «самопомочі», якому дозволялося підтримувати життя в місті на тако-
му рівні, щоб не створювати проблем німецькій державі. До червня 1942 р. 
в Дніпропетровську діяли 12 початкових шкіл. З дозволу німецької влади 
було відкрито Дніпропетровський український державний університет, про-
водилися спортивні змагання, культурні вистави. Життя підтримувалось на 
більш-менш достатньому рівні.

Також у першому розділі подається загальна характеристика положен-
ня людей, вигнаних у Німеччину, або ж тих, хто самостійно погодився на 
роботу, спираючись на джерела з Дніпропетровського архіву. Умови життя 
більшості остарбайтерів були нестерпними. Мінімальна норма харчування 
і фізичне виснаження від непомірної роботи ставали причиною хвороб і ви-
сокого рівня смертності.

Акцент у роботі зроблено на вивезенні мирних жителів Дніпропетровська 
на роботу у Німеччину та Австрію та їх подальше перебування на цих тери-
торіях. Стан людей, психологічне та фізичне здоров’я людей, їжа, розклад 
дня та інші їх умови перебування. Здебільшого вивозили молодих і сильних 
підлітків (віком близько 16 років). 30% остарбайтерів було відібрано у віці 
від 12 до 14 років. До листопада 1943 вікове обмеження набору остарбайте-
рів було знижене до 10 років. 50% остарбайтерів, яких вивезли з території 
України, були жіночої статі.

У другому розділі роботи викладено результати опрацювання епістоляр-
них джерел Дніпропетровського обласного архіву. Аналізуючи листи-картки, 
ми акцентували увагу на двох основних факторах, які впливали на зміст ли-
стів. По-перше, ці джерела підлягли офіційній цензурі. По-друге, абсолютна 
більшість листів-карток мали чітко заданий обсяг.

Опрацьовані листи-картки були нами класифіковані за тематикою: ли-
сти-вітання, листи-скарги, листи-прохання, листи-сповіді, інформативні ли-
сти. Переважні кількість листів з категорії «вітання», найменше – з категорії 
«сповіді». Основні питання, які піднімались у листах – це умови праці, дещо 
менше про побутові умови, можливість пересування та спілкування з інши-
ми робітниками, останнім за частотою згадування інформації є дані про стан 
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здоров’я, погодні умови та ін. У всіх листах є «привіт» близьким та родичам, 
бажання отримувати якомога більше листів, а також, по можливості, посил-
ки з продуктами харчування чи предметами першої необхідності.

Загальним для цих листівок виступає те, що автори не дотримуються пра-
вил граматики, що легко пояснюється тим, що переважна більшість насе-
лення мала тільки початковий рівень освіти і у повсякденному житті досить 
рідко писала листи або вела щоденники, тому навиків побудови тексту та 
акцентування уваги на головних проблемах ми не бачимо.

Частіше за все такі люди працювали фізично на підприємствах у Німеч-
чині або ж в господарствах заможних німців. У той же час люди, листи яких 
мають структуру й складаються з правильно побудованих речень, працювали 
у конторах, часто інженерами, з чого можемо зробити висновок про те, що й 
їх освітній рівень є вищим за простий люд.

Немаловажним є і те, що саме ці джерела висвітлюють такі маловідомі 
сторони життя мешканців Дніпропетровська, як взаємини між ними і робіт-
никами з інших країн, наявність або відсутність офіційних та, значно рідше, 
неофіційних стосунків між депортованими й німецьким місцевим населен-
ням, персоналом підприємств тощо.

Специфіка епістолярних джерел полягає в тому, що потенційно будь-яке 
джерело може містити в собі набагато більше інформації, ніж уже відомо 
дослідникам. Якості, які традиційно вважаються негативними в історично-
му джерелі: спотворення фактів, недостовірність, тенденційність, що зава-
жають встановити істину, чисто фактологічну сторону явища або процесу, 
можуть стати предметом самостійного дослідження.
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Барабаш Діна

ФОТОГРАФІЯ ЯК ВІЗУАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ 
ГОЛОКОСТУ В УКРАЇНІ

Вступ
Тема Голокосту в Україні є однією з найбільш складних. У дослідженні 

історії Голокосту після здобуття країною незалежності зроблено досить ба-
гато, зокрема найбільшим досягненням є те, що ця тематика стала об’єктом 
вивчення, на відміну від періоду радянської історіографії, і що українська іс-
торична наука отримала власну наукову школу з історії Голокосту в Україні.

Однак, на нашу думку, однією із незаповнених «лакун» у вивченні Голо-
косту в Україні є відсутність комплексного аналізу візуальних джерел, у тому 
числі фотографій.

Метою даної роботи є вивчення феномену Голокосту в Україні крізь 
призму фотодокументів розміщених в онлайн-доступі. Для досягнення по-
ставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

визначити місце візуальних джерел в історичному джерелознавстві;
окреслити коло спеціальних досліджень із проблем Голокосту в Україні;
зіставити писемну інформацію з візуальними джерелами (фотографіями) 

та виявити межі їх інформативності.
Об`єктом вивчення у роботі є феномен Голокосту в Україні.
Предметом дослідження виступають фотодокументи, у яких відтворю-

ються основні події українського Шоа.
Хронологічні межі: 1941 р. – початок ХХІ ст.
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 
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відтворення послідовності подій; порівняльно-історичний з проведенням іс-
торичних аналогій застосовано з метою виявлення підґрунтя та аналізу роз-
витку історичних явищ. Робота виконана під впливом нової дослідницької 
парадигми «візуальних студій».

Історіографія роботи. Робота не може бути виконана без з’ясування 
дефініції «Голокост» та особливостей реалізації окупаційної політики ні-
мецько-фашистської влади на українських територіях. Даним проблемам 
присвячені сучасні роботи І. Щупака, І. Арада, K. Беркгофа, А. Подольсько-
го та ін. [2, 5, 16, 17, 23]. Започатковують розвиток «візуальних аспектів» 
вивчення Голокосту в Україні зарубіжні дослідники Іван Химка та Джеффрі 
Бурдс [20].

Під фотографією розуміємо сукупність різноманітних науково-технічних 
засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготрива-
лих зображень об’єктів за допомогою світла. Майже тотожними сприй-
маємо у роботі категорії «фотографія», «фотодокумент», «світлина» та 
«фотосвідчення».

Джерельна база нашого дослідження представлена сукупністю опублі-
кованих писемних (спогади, офіційні документи) та візуальних (фотографії) 
джерел, а також Інтернет-джерелами.

Практичне значення даної роботи полягає у можливості залучення 
представленого фактичного матеріалу для використання при вивченні історії 
України, для уроків з проблематики міжнаціональних відносин та розвитку 
толерантності.

Структура. Мета і завдання дослідження визначили структуру роботи. 
Вона складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних 
джерел та літератури.

Розділ 1. Проблеми вивчення Голокосту в Україні

1.1. Візуальні документи як особливі джерела історії
Розмаїття питань та проблем, які піднімалися істориками у ХХ ст. при 

спробах реконструкції реальності минулого та адекватного проникнення 

в свідомість людини, віддаленої від історика пологом часу призвели поміж 
іншого до «лінгвістичного повороту» 1970-х рр., теоретики та послідовники 
якого намагалися подолати черговий «бар’єр німоти» джерел. Їх здобутком 
стала зміна ставлення до незаперечної цінності та «прозорості» джерела як 
істини в останній інстанції й «твердого факту». Текст джерела інтерпрету-
вався ними скоріше «лінгвістичною реальністю», а не об’єктивним фактом, 
який говорив про минуле так, «як це було насправді» (Леопольд фон Ранке), 
позаяк дослідники добирають та інтерпретують факти у відповідності до 
мови їх досвіду, що «думає замість людини» і впливає на зміст описуваного. 
Тому історичні твори є скоріше літературними текстами, а не точним описом 
минулого і описані події кожен автор може інтерпретувати по своєму, в за-
лежності від власних світоглядно-ідеологічних пріоритетів, що говорить про 
потенційно нескінченну кількість «історичних реальностей» (Гейден Вайт), 
які конструюють дослідники [18].

Поряд із «лінгвістичним поворотом» на дослідницьке поле новітньо-
го історіописання не аби як вплинув «візуальний поворот», у межах якого 
сформувалася нова дослідницька парадигма «візуальних студій» (Visual 
Studies) та нове міждисциплінарне співтовариство. Багато хто з дослідників 
у гуманітаристиці відповідно до викликів часу почав більш активно залуча-
ти та аналізувати у процесі роботи різноманітний візуальний матеріал. Він 
надзвичайно багатогранний, часто складний і не однозначний, тож при його 
опрацюванні науковці послуговуються досягненнями семіотики, психоана-
лізу, марксистської критики, «культурних досліджень», постструктуралізму, 
фемінізму тощо [11].

Ще у 1953 р. один із засновників школи «Анналів» Люсьєн Февр, говоря-
чи у своїй статті, вміщеній у збірці «Битви за історію» про коло джерел істо-
рика, зазначав, що це може бути усе (у тому числі й візуальне), що, належачи 
людині, залежить від неї, служить їй, виражає її, вказує на її присутність, 
діяльність, смаки і способи буття. Спільнота «Анналів», як ніхто до того, 
намагалася змальовувати минуле у всеосяжному синтезі, що спричинило 
у результаті зміну ставлення істориків до джерел та широке використання 



263262

при роботі з ними поряд із суто історичними методів суміжних з історією 
наук – соціології, антропології, етнології, психології, географії. Все це вкупі 
дало можливість надзвичайно збагатити джерельну історичну базу та методи 
її аналізу й антропологізувати, тобто наблизити до звичайної людини новітнє 
історіописання [18].

Один із теоретиків візуальних досліджень У. Мітчел, який, до речі й увів 
термін – «візуальний поворот» («pictorial turn»), відмічає підвищений інте-
рес гуманітарних наук останніх десятиліть до вивчення візуальної культури 
загалом, у широкому сенсі слова, коли кіно, телебачення, масову культуру 
вивчають з позицій сучасних філософських і соціологічних теорій. Поштовх 
цим дослідженням дала літературна теорія (марксистська і неомарксистська 
критика, «нова критика», постструктуралізм і деконструкція), яка означила 
кордони вербального в осмисленні нелітературних феноменів [18].

Дослідники, сфера інтересів яких торкається специфіки вивчення візу-
альних матеріалів сучасною гуманітаристикою, говорять про світові проце-
си культурних змін останніх десятиліть, які характеризуються все ширшим 
і масштабнішим використанням візуальних образів.

Візуальні джерела показують історичні події та факти у вигляді конкрет-
них статичних і динамічних образів, які містять як явну, так і приховану зако-
довану інформацію. Вона доповнює наші судження про історію і допомагає 
зробити її більш «очевидною», тому, вилучаючи, вивчаючи та використовую-
чи її, дослідник може не аби як збагатити дослідницький арсенал та способи 
аналізу, відкриваючи перед собою світ минулого у іншому ракурсі. Аналіз ві-
зуального торкається усіх сфер життя і, таким чином, допомагає бачити ми-
нуле у конкретиці, деталях та динаміці. При реконструкції, наприклад, акту-
альної у сучасному вітчизняному історіописанні історії повсякденності роль 
зображальних і речових джерел не лише зростає, а й спостерігається певна 
зміна їх пріоритетності стосовно вербальних текстів. Візуальні образи міс-
тять властиві різноманітним явищам щоденності специфічні деталі і нюан-
си, які не можуть передати інші види джерел, тож візуальні носії інформації 
є незамінними для дослідника. Вони виступають своєрідними артефактами 

свого часу, і, як жодне інше джерело, здатні передати нам дух, атмосферу ми-
нулого, проливаючи світло на конкретний спосіб існування людини у соціумі 
у сукупності її щоденних практик і ритуалів, з дрібницями побуту, зовніш-
нього вигляду, емоційного стану, поведінки тощо [11].

Візуальні джерела іноді надають історику інформації для роздумів біль-
ше, ніж письмові документи, оскільки їх мова несвідомо проговорює те, про 
що суспільство переважно мовчить, вона менше піддається цензурному тис-
ку влади і, таким чином, містить менше лакун, ніж вербальні тексти.

Візуальними дослідженнями вже не одне десятиліття займається захід-
ний науковий світ. На пострадянському просторі вони теж не є вже нови-
ною, але здійснюються переважно науковою спільнотою Росії і стосуються 
в основному сфери соціології й антропології, де з 90-х рр. минулого століття 
візуальні джерела перестали розглядатися лише як ресурс, а стали об’єктом 
і основним сюжетом досліджень. Доробок же ж історичної науки на цих те-
ренах допоки невеликий [11].

Різні види і групи зображальних джерел були предметом дослідження 
таких українських істориків та мистецтвознавців, як М. Грушевський, Я. За-
паско, Я. Ісаєвич, М. Дмитрієнко, Л. Маркітан, Д. Степовик, Р. Тхоржев-
ський, С. Хведченя, С. Висоцький, С. Кілессо та ін.

Зоровий ряд сприйняття інформації є так само важливим, як і слуховий, 
дотиковий, інтелектуальний. Безпосередня фіксація історичної інформації 
у момент дії – одна з головних властивостей переважної більшості різно-
видів зображальних джерел. Ці документи (фото-, кіно-, відео-), по-перше, 
образно відображають конкретику часу і місця; по-друге, самі є артефакта-
ми (зліпками, слідами) цієї епохи, отже, її прямими документами (попри за-
пропонований ними зоровий ряд чи панораму); по-третє, закодована в них 
інформація потребує семантичного (знакового) прочитання і розуміння. Від-
повідно, вони часто не поступаються за інформативністю джерелам друко-
ваним чи писаним. Завдяки саме «візуальності» їм варто віддавати перевагу.

При реконструкції історичних подій (епох, верств, середовища, людини) 
можна не тільки відзначити зростаючу роль зображальних і речових джерел, 
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а й певну зміну їх пріоритетності в компанії з письменними. Адже повсяк-
дення майже не фіксується в офіційних повідомленнях і зведеннях і тому 
складно прочитується. Воно краще надається до ближчого знайомства через 
документи особового походження, що, втім, мають суб’єктивний характер 
і позначені відбитком приватності й виключності. Об’єктив фотографа чи 
оператора схоплює такі деталі і нюанси, властиві тому чи іншому явищу що-
денності, які навряд чи можуть бути зафіксовані в іншому виді джерел. Ві-
зуальні документи конкретизують вербальний контекст контурів подій [11].

Фотографії як візуальні свідчення є порівняно давнім, масовим і доступ-
ним джерелом. Хоча перше фотографічне зображення Джозеф Ніпс зафіксу-
вав після 8-годинного експонування ще у 1826 р., а Луї Дагер почав рекла-
мувати дагеротип у 1839 р., потенціал фотографії як історичного документа 
залишався невизнаним, загалом, аж до Кримської війни (1854–1856) і Грома-
дянської війни в США (1861–1865). З появою фотоапарата марки «Кодак», 
розробленого Джорджем Істматом у 1888 р., був зроблений наступний ве-
ликий крок у використанні фотографії як історичного документа. Коротші 
витримки і портативність «Кодака» збільшили можливості для того, щоб 
домогтися природності зображення на фотографії, значно розширили низку 
сюжетів, котрі могло фіксувати око фотографа, і змінили характер репорта-
жу. Впродовж всього ХХ ст. фотографія допомагала формувати наше уявлен-
ня про самих себе і світ навколо нас і дала нам точки відліку для спогадів про 
недавнє минуле. Світлини зберігаються у архівних і музейних колекціях, ви-
даються у формі буклетів і альбомів тематичного чи хронологічного харак-
теру. Цінні фотосвідчення своєї доби містять сторінки газет. Фотографії су-
проводжують мемуари, наукові праці, нариси тощо. Врешті, у кожній родині 
є свій фотоархів. Отже, світлини – це справді поширене і доступне історичне 
джерело. Втім, воно досить складне для використання у дослідницькій робо-
ті. Насамперед, слід зважено і обдумано відбирати фотодокументи.

Фотографії, збережені в архівах і музеях, мають у зв’язку з цим набуті оз-
наки історичного документу чи музейного предмета. По-перше, фотографії, 
котрі зберігають для історії (в архіві чи музеї), зазнали ретельного відбору 

на кількох рівнях. Спочатку це зробив фотограф, вибираючи сюжет, компо-
зицію, ракурс, тло, передній план тощо. Потім він же, проявляючи негативи, 
далі «редагує» фотографію: що зберегти, що викинути. Наступним кроком 
у відборі «історичного» фото, якщо воно зроблене для газети, стає її редак-
тор, визначаючи вартість фотографії: наскільки вона цікава, наскільки дореч-
на в газетному матеріалі, наскільки позиція газети відповідає пропоновано-
му зображенню. Нарешті, в архіві (музеї) архіваріус (музейний працівник) 
вибирає, які фотографії залишити для нащадків. Його вибір може відбивати 
особисті міркування й культуру, а може бути зумовлений його штатною при-
належністю до певного відомства [18].

Фотографії – це не просто наочні сліди подій у недавньому минулому. 
Вони часто викликають нашу емоційну реакцію на ті події, додаючи їм 
смислу без усякого аналізу. При аналізуванні фотографій дослідник пови-
нен іти шляхом від елементарного опису до історичної інтерпретації. Пер-
винна інтерпретація здійснюється на рівні з’ясування, наскільки типовою чи 
виключною є зображена на фото ситуація; коли вона відбувалася (рік, пора 
року, період,); світлина постановочна чи документальна; про що свідчать на-
писи. Історична інтерпретація має містити висновки про соціальний статус 
зображених, приналежність до вікових і фахових груп, їх матеріальне ста-
новище, їх моральний стан і психологічний настрій. Щоб цілком зрозуміти 
фотографію, потрібно звірятися з іншими формами доказів. Фотографія має 
досліджуватися в контексті, тільки тоді її можна інтерпретувати максималь-
но повно [18]. Також необхідно враховувати наявність основних різновидів 
фотодокументів:

жанрові, показують окремі моменти подій або фактів суспільного, вироб-
ничого, побутового життя;

відові, фіксують зображення окремих предметів, місцевостей;
портретні, зображають одну або декілька осіб.
Прикладом використання фотографії у якості джерела вивчення Голо-

косту на світовому рівні є т.зв. «Альбом з Аушвіцу». Його історія починаєть-
ся 27 січня 1945 р., коли в щойно звільненому Освенцимі бродила дівчина. Її 
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звали Ліллі Джакоб, їй було 18 років, у полум’ї Голокосту вона втратила усіх 
своїх близьких та радних. Ліллі було холодно в цей день 28 січня, і вона наки-
нула на себе німецьку шинель, кинуту похапцем кимось із нацистів-утікачів.

Машинально, рука Ліллі набрела в кишені шинелі на якийсь блокнот. 
Витягнувши предмет з кишені, Ліллі виявила, що це був невеликий фото-
альбом. Відкривши його навмання, Ліллі побачила фотографії свого рабина 
з Брехово, своїх братів, своєї сім’ї. Це були фотографії, зроблені кимось із 
нацистів. Фотографій в альбомі 193, і вони є єдиним наявним свідченням 
процесу, що привів до планового знищення людей в Аушвіці (Біркенау).

Довгі роки, альбом знаходився на горищі у Ліллі Джакоб, яка після війни 
жила в США. У результаті її зустрічі в 1980 р. з відомим переслідувачем 
нацистів Серджіо Кларсфельд, Ліллі передала альбом в Яд-Вашем, де він 
зберігається. Альбом був досліджений, і виданий двічі у вигляді докумен-
тальної книги з коментарями [6].

Прикладом порівняння опису подій у реляції Рузі Ваґнер з фотографіями 
і кінозйомками львівського погрому є робота Івана Химка [20].

Для вивчення Голокосту на теренах України доречно залучити масштаб-
ний масив фотодокументів, частина яких сьогодні є навіть у онлайн-доступі.

1.2. Українська історіографія Голокосту
Однією із важливих особливостей вивчення Голокосту в Україні є те, що 

дуже нечисленні науковці, які є українцями за етнічним походженням, вияв-
ляють інтерес до цієї теми, хоч і пишуть чимало про Другу світову. Більшість 
науковців, які досліджують Голокост, самі мають єврейське походження.

На думку А. Подольського у дослідженні історії Голокосту від початку 
1990-х рр. в Україні зроблено досить багато. Кардинальна відмінність укра-
їнської історіографії від радянської полягає в тому, що ця тематика стала 
спеціальним об’єктом вивчення, одночасно розпочався процес формування 
наукової школи з історії Голокосту в Україні. Українська історіографія Го-
локосту формувалася від регіональних досліджень і публікації мемуарів до 
підготовки узагальнюючих праць із різних аспектів, публікацій фундамен-

тальних збірників документів, дисертаційних досліджень, яких, однак, ще 
надто мало [16, 32].

В українській історіографії Голокосту умовно виділяють такі основні пе-
ріоди історичних розвідок. Перший період (1991–1995 рр.) – поява перших 
публікацій, присвячених історії Голокосту в Україні та Європі. У 1991 р. 
вийшла у світ низка публікацій, присвячених 50-річчю трагедії в Бабино-
му Ярі. Найбільш значними роботами цього періоду відзначились такі до-
слідники як С. Єлісаветська, Ю. Ляховицький, І. Трайнін та ін. Ці розвідки 
в основному базувалися на радянських документах і мали стандартний кон-
текст – доля євреїв України під час нацистської окупації була інтегральною 
частиною долі радянського-українського народу в цей період [9].

На другому етапі розвитку української історіографії (1996–2000 рр.) 
український історик А. Подольський вдало репрезентував тему Голокосту 
в сучасній українській історіографії. Українські діаспорні історики з Кана-
ди та Філадельфії Іван Пол Химка та Іван Чайковський невпинно піднімали 
питання про кількість українських жертв Голокосту, про відношення ОУН до 
західноукраїнських євреїв, аналізуючи «Краківські вісті» та українські пері-
одичні видання 1939–1945 рр. в антисемітському контексті.

В цей період стають актуальними регіональні аспекти проблеми Голо-
косту, які охоплюють Галичину, Поділля, Лівобережжя. Однією з найвідо-
міших робіт є монографія А. Круглова «Винищення єврейського населення 
на Лівобережній Україні (зона військової адміністрації) у 1941–1942 рр.» [9]. 
Автор переклав з німецької мови більше 200 документів і дав їм наукові 
коментарі.

Цей актуальний напрямок дослідження продовжили Ю. Смілянська, 
Д. Титаренко, М. Тяглий. Вони використали пресу окупаційного періоду як 
джерело вивчення історії Голокосту в Радянському Союзі, зокрема в Україні. 
Ними були охоплені такі регіони як Харківщина, Донеччина, Вінниччина та 
Крим [9; 16, 33].

Третій період дослідження – 2001–2009 рр. Слід відзначити вихід 
у 2001 р. праці українського історика М. Тяглого «Нацистська антисеміт-



269268

ська пропаганда в окупованому Криму та її місце у системі Голокосту». 
Поруч із практичною реалізацією так званого «остаточного вирішення єв-
рейського питання», з перших днів окупації нацистська пропагандистська 
машина намагалася розпалити у місцевого мусульманського та християн-
ського населення ненависть до євреїв-зрадників. До проведення такої робо-
ти були залучені місцеві друковані видання, які на своїх шпальтах звинува-
чували у масових вбивствах місцевого населення (до липня 1942 р. 25 тис. 
кримчан)«жидівство» [9].

У 2002 р. продовжив регіональну наукову розвідку С. Басс своєю публі-
кацією «Особливості Голокосту у Дніпропетровську (25.08.1941–25.10.1943) 
і проблеми увічнення пам’яті його жертв». У 2004 р. С. Басс видає моногра-
фію «Книга Пам’яті воїнів-євреїв і жертв Голокосту у Дніпропетровщині» 
у 4-х томах. Історик намагається подати більш-менш сформований на архів-
них даних 16-тисячний список євреїв-воїнів Великої Вітчизняної війни, який 
розвінчує радянський стереотип бездіяльності та скореності євреїв нацист-
ським злочинам [9].

Виділив у самостійний предмет прояви Голокосту на території Сталін-
дорфського району Дніпропетровської області історик А. Венгер. На матері-
алах Державного архіву Дніпропетровської області було зроблено статистич-
не дослідження єврейських жертв даного району, охарактеризовано внесок 
єврейського гетто с. Любимівка у розбудову дороги Дніпропетровськ – Кри-
вий Ріг.

А з 2010 р. 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 [9; 16, 34].

В сучасній Україні чотири інституції займаються дослідженням Голо-
косту. Дві з них розташовані в Києві: Український центр вивчення історії 
Голокосту, очолюваний Анатолієм Подольським, та Інститут юдаїки, ке-
рований Леонідом Фінберґом [1]. Обидві інституції мають свої видання 
і влаштовують проведення конференцій та семінарів. Звісно, Інститут юдаїки 
має ширший мандат, ніж Центр вивчення історії Голокосту (УЦВІГ). УЦ-
ВІГ – громадська організація з дуже обмеженою урядовою підтримкою, тіс-
но співпрацює з голландськими партнерами, зокрема з Домом Анни Франк, 
а також підтримує зв’язки з Яд Вашем та USHMM. Центр видає часопис 
із досліджень Голокосту «Голокост і сучасність», де з’являються публікації 
українською та російською. Інші дві інституції в Україні – це інститут «Тку-
ма» («Відродження») в Дніпропетровську та Харківський музей Голокосту 
«Дробицький Яр» [1].

Іван-Павло Химка зазначає, що інститут «Ткума» активніший як наукова 
установа, ніж Дробицький Яр. Він, як і Центр у Києві, влаштовує конфе-
ренції та семінари. Існує певне суперництво між центрами в Києві та Дні-
пропетровську, що почасти зумовлено і відмінністю в профілях. Київський 
центр за своєю орієнтацією є передусім україномовним, тоді як «Ткума» ви-
користовує переважно російську мову. Також «Ткума» глибше занурена в єв-
рейську спільноту, ніж Центр у Києві [1].

Таким чином, фотографії як складові масиву візуальних джерел доречно 
долучити до вивчення Голокосту в Україні. Оскільки фотографії викликають 
нашу емоційну реакцію на ті події, додаючи їм смислу без усякого аналізу. 
Саме фотографії можуть підтверджувати або спростовувати сукупність на-
працьованого наративу з історії Голокосту в Україні.
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Розділ 2. Голокост в Україні: фотосвідчення

2.1. Значення фотодокументів при вивченні Шоа в Україні
Голокост (у перекладі з давньогрецької – «всеспаління») – планомірне 

і організоване знищення єврейського населення в роки Другої світової війни. 
Жертвами Голокосту стали 6 млн. євреїв (в Україні – приблизно 1,4 млн.). 
Це складало 63% європейського і 36% світового єврейства. Не існує єдиної 
точки зору щодо періодизації Голокосту. Одні вказують на 1933–1945 рр., 
інші на 1941–1945 рр. – тобто на період систематичного масового знищення 
євреїв. Однак і перші, і другі сходяться у тому, що Голокост став для планети 
величезною трагедією, яка в першу чергу зачепила європейське єврейство.

Території Радянського Союзу, окуповані військами Третього рейху вклю-
чали в себе республіки та регіони Російської Федерації, які входили в склад 
СРСР до 17 вересня 1939 р., а також приєднані Радянським Союзом у 1939–
1940 рр. країни Прибалтики – Литву, Латвію и Естонію; Західну Білорусь та 
Західну Україну, які на той час були частиною Польщі; Бессарабію та Північ-
ну Буковину, які раніше належали Румунії. Тобто майже вся територія сучас-
ної України на час Другої світової війни була у складі СРСР.

Слід зазначити, що переважна більшість євреїв в Російській імперії про-
живала на українських і польських землях внаслідок запровадженої росій-
ською владою дискримінаційної смуги осілості. І з початком окупації фа-
шистськими військами територій Радянського Союзу їх спіткала велика 
небезпека, оскільки антисемітизм був основою, одним із найважливіших 
принципів нацистської ідеології. Ця ідеологія, насамперед, визначалась не 
тільки ідеологічними настановами, а й особистим розумінням нацистськими 
вождями (в першу чергу, самого Адольфа Гітлера).

Війна проти Радянського Союзу була визнана Гітлером зовсім не схо-
жою на ті, які він вів до цього з Францією, Польщею, Британією. Про це 
йшла мова в Директиві № 21 (про операцію «Барбароса»), де Гітлер зазна-
чив, що «майбутній похід є більшим, ніж збройною боротьбою. Це зітк-
нення двох світоглядів…Єврейсько-більшовистську інтелігенцію слід зни-

щити… це завдання є настільки складним, що його не можна покласти на 
армію» [23, с. 102–103].

Окупована територія України була поділена на декілька зон і знищення 
євреїв на цих територіях проходило по-різному та у різні строки. Україн-
ських євреїв знищували у три етапи:

22 червня 1941 р.  ̶  до зими 1941–1942 рр. ̶ знищення переважної більшо-
сті євреїв на території рейх комісаріату «Україна».

1942 р. – знищення майже всіх євреїв дистрикту «Галичина», генерально-
го округу «Волинь-Поділля» рейх комісаріату, а також воєнної зони».

Початок 1943 р.  ̶  жовтень 1944 р. – останній етап «остаточного вирішен-
ня», знищення євреїв, які ще залишилися живими на окупованій території, що 
продовжувалось до звільнення України радянськими військами [23,с. 103].

Більшість загиблих в Україні євреїв було розстріляно та поховано в ярах 
і колективних могилах. Виконавцями розстрілів були передусім т.зв. «ай-
нзацгрупи» (Einsatzgruppen) C і D, румунські загони, а також німецька та 
українська поліція. Не було докладено майже жодних зусиль, аби розстріли 
відбувалися таємно, тож чимало не-євреїв ставали добровільними або недо-
бровільними свідками винищень або свіжих масових могил. Крім того, з За-
хідної України євреїв депортували в табори смерті в Аушвіці, Белжеці тощо. 
Слід зауважити, що айнзацгрупи знищували не тільки євреїв, а й циган, ду-
шевно хворих, військових комісарів, політпрацівників, тощо [1].

Найжахливішим злочином нацистів на території України стала трагедія, 
що відбулася у київському Бабиному Ярі.

28 вересня 1941 р. гітлерівська влада розповсюдила по Києву оголошен-
ня – наказ усім євреям зібратися вранці 29 вересня на розі вулиць Мельнико-
ва і Дігтярьовської, маючі при собі документи, цінності, білизну і теплі речі. 
Нацисти намагалися сформувати думку, що на євреїв чекає переселення. Як 
завжди, за невиконання німецького наказу загрожувала смертна кара. Деякі 
євреї, які не повірили у «легенду про переселення», намагалися втекти та 
переховатися у Голосіївському лісі, але окупанти схопили їх і розстріляли 
там же.
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Масові розстріли у Бабиному Ярі розпочалися 29 вересня і тривали кілька 
днів. За даними німецьких документів, під час «акції» було знищено близько 
35 тисяч євреїв, за іншими даними – набагато більше. Жахіття Бабиного Яру 
передають жанрові фото масових розстрілів, зроблені 1 жовтня 1941 р. Йо-
ганном Хале, фотографом 637-го німецького загону пропаганди 6-ої Армії.

Більшість киян була приголомшена цими розстрілами в Бабиному Яру. 
За свідченнями викладача Київського педагогічного інституту В. Тверсько-
го, ніхто з них не відчував зловтіхи (саме на це розраховували організатори 
«кривавої акції»). Були серед українців і ті, хто ризикував власним життям 
задля спасіння людей – кияни врятували більше 140 євреїв. Можна сказати, 
що своя трагедія Бабиного Яру відбулася в усіх містах України.

Так вважається, що другим за кількістю розстріляних у ньому євреїв є так 
званий «Кременецький яр», в якому поховано за різними даними від 15000 
до 30000 євреїв [12]. Чомусь про Кременецький голокост майже не згадують, 
а ці знищення не менш колосальні, аніж у Бабиному Яру. Одним із джерел 
інформації, який було використано під час Нюрнберзького процесу над вій-
ськовими злочинцями був щоденник 16-річного кременчанина Романа Крав-
ченко-Бережного, який народився у Кременці в 1926 р. і був свідком знищен-
ня євреїв в Кременці [21]. Текст цього щоденника підтверджується низкою 
жанрових фотографій, з яких ми обрали найпоказовішу.

Крім розстрілів, євреї України пройшли крізь гетто та концтабори. Гет-
то, створені нацистами на українській землі. були двох типів – «відкритого» 
і «закритого». Мешканці «відкритих» гетто проживали у своїх квартирах ра-
зом із родинами. Сюди переселяли євреїв з інших міст і містечок. Ці гетто 
були тимчасовими – звідси шлях євреїв пролягав до іншого гетто, концтабо-
ру, або місця розстрілу.

До «закритих» гетто – ізольованого кварталу або району міста – пересе-
ляли всіх євреїв міста чи містечка.

Для організації гетто гітлерівці відводили найбідніші, занедбані райо-
ни міст і містечок. Єврейське майно підлягало конфіскації. Мешканці гетто 
страждали від нестачі харчів, в деяких місцях бракувало води.

Концтабори створювалися на свій контрольованій ними території. На те-
ренах України створювалися так звані трудові табори для євреїв. На каторж-
них роботах цих «фабрик смерті» в’язні ремонтували дороги, працювали на 
фабриках, у каменоломнях.

Одним з найбільших та найстрашніших таких таборів був Яновський та-
бір у Львові, де було знищено 200000 в’язнів.

Намагаючись обґрунтувати репресії проти євреїв, діячі нацистської про-
паганди доводили, що євреїв, по-перше, переслідують та женуть з усіх євро-
пейських країн – союзників і сателітів Німеччини. а по-друге, антисемітизм 
зростає навіть у країнах антигітлерівської коаліції. Та й взагалі, для місцево-
го населення окупованих територій формувався черговий міф, за яким анти-
семітизм – це природне явище, споконвіку притаманне людству, що намага-
лося «звільнитися з-під жидівського панування».

Накази, об’яви, оголошення, попередження, інструкції нацистських оку-
паційної влади, що оприлюднювалися для місцевого населення, не тільки 
ілюструють встановлення нацистського «нового порядку». Вони відігравали 
роль і в антисемітській обробці свідомості населення окупованих територій 
України.

Використовуючи «метод кнута і пряника», поряд із загрозами страти за 
рятування євреїв, нацисти заохочували місцевих мешканців доносити на єв-
реїв, що ховаються від окупантів. Доносшувачу, за повідомлення якого вда-
валося затримати єврея, що переховувався, була обіцяна винагорода від СС 
та поліцій.

Опис страшних реалій з якими довелось зіткнутись євреям Львова опи-
суються у реляції Рузі Ваґнер. Описані події мали місце у вівторок після 
зайняття Львова німцями. Німці напали на Радянський Союз у неділю 22 
червня 1941 р. і були у Львові уже в понеділок 30 червня. Отже, жахливе 
пережиття, описане в реляції, мало відбутися 1 липня 1941 р. Таке датування 
збігається з хронологією львівського погрому, поданою німецьким дослідни-
ком Дітером Полем [20].
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Рузя Ваґнер розпочинає свою реляцію коротким описом першого дня 
погрому, коли виконавці ловили євреїв-чоловіків, щоб вони видовбували 
трупи з трьох львівських в’язниць. Ловлення євреїв добре відоме історикам 
Голокосту, тому що воно зафіксоване не лише в багатьох інших реляціях, а й 
також у тижневих кіноновинах (Wochenschau), що їх німці демонстрували 
у кінотеатрах. Видовбування трупів також підтверджено у фільмах і фото-
графіях. Німецькі кіноновини показували, як чоловіки в костюмах, оскільки 
їх схопили з вулиці, несли трупи з в’язниці і клали їх в акуратні ряди [20]. 
Фото також відбиває цей момент: чоловік, вбраний в костюм, взутий відпо-
відно до ходження по місту, а не до викопування трупів, тримає в руках кайло 
і видовбує труп.

Вагнер зауважує, що євреї, які працювали навколо трупів, «більше не 
поверталися додому». Цей факт також добре відомий спеціалістам з істо-
рії Голокосту в Галичині і підтверджується іншою фотографією з колекції 
Престона. Відомості Вагнер про масові погроми у Львові підтверджуються 
низкою фотографій.

Загалом візуальне свідчення жахить Голокосту в Україні представлено 
безліччю фотографій, частина яких знаходиться в онлайн-доступі.

Але при підготовці даної роботи, ми зіткнулися з некоректною подачею 
візуального ряду до тексту. Так на сайті http://kremenec.at.ua/ згадується про 
трагедію кременецьких євреїв, але подається фотографія відома під назвою 
«Останній єврей в Вінниці». Дане фото було зроблено офіцером німецької 
айнзатцгруппи, що займалась ліквідацією осіб єврейського походження.

2.2. Фотографія як складова «мегатексту» підручника «Голокост 
в Україні: пошуки відповідей на питання історії»

У радянський період у навчальному плані не було місця для Голокосту. 
Наприкінці радянської епохи, а також у перші роки незалежної України, 
школярам принагідно розповідали про особливу долю євреїв під час Дру-
гої світової війни, але лише в 1993–1994 рр. Міністерство освіти офіційно 
включило тему Голокосту в навчальний план [1]. Починаючи з 1996 р., в курс 

історії України було включено уроки про німецьку окупацію України, а курс 
світової історії мав містити уроки про «єврейський Голокост у Європі». Ці 
теми спершу було розраховано на учнів середніх шкіл десятого класу, а зго-
дом перенесено на одинадцятий рік навчання. Постанова 1996 р. не принесла 
особливих плодів десь аж до 2000 р., коли з’явилися нові підручники, в яких 
Голокост було включено в історичний наратив. Утім, аналіз головних під-
ручників, проведений Йоганом Дітчем (Johann Dietsch), засвідчив тенденцію 
уникання теми Голокосту в історії України, тоді як у курсі світової історії 
його трактували як щось, що відбувалося в Німеччині та Польщі. Майже 
нічого не було сказано про історію Голокосту на українських територіях [1]. 
Аби виправити таку ситуацію, директор Українського центру вивчення іс-
торії Голокосту в Києві опублікував стосторінковий ілюстрований текст, 
присвячений саме Голокосту в Україні, розрахований на учнів десятого та 
одинадцятого класів.

Вивчення Голокосту не було надто ефективним і на рівні старшої шко-
ли. Олена Іванова використовує аналіз дискурсу, щоб дослідити знання уч-
нів старших класів Харкова про Голокост, а також їхнє ставлення до нього. 
Її висновок такий: «Попри дуже скупу, фраґментарну і навіть спотворену 
інформацію в деяких підручниках із історії, більшість студентів знали про 
Голокост. Але їхні знання були поверховими, хоча і з сильним домішком 
емоцій» [1].

Ситуація по університетах не набагато краща. 2000 р. Міністерство осві-
ти та науки дало дозвіл на викладання спеціального курсу з історії Голокосту. 
Його слухали на історичних факультетах університетів у Чернівцях, Доне-
цьку, Харкові, Києві, Львові, Луцьку, Миколаєві, Одесі, Симферополі, Запо-
ріжжі тощо. Іванова знову дослідила знання студентів про Голокост, цього 
разу у Львові, Харкові та Полтаві. Її висновок такий: «Загалом зміст колек-
тивної пам’яті студентів про Голокост дуже вбогий, не надто інформативний 
і доволі чужий для них» [1].

Україна не є членом Цільової групи з питань міжнародної співпраці у ви-
кладанні, увічненні пам’яті та вивченні Голокосту (Task Force for International 
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Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research). І все ж дві 
місцеві структури працюють над покращенням стану освітнього вивчення 
Голокосту в країні. Це – Український центр вивчення Голокосту в Києві та 
Всеукраїнський центр вивчення Голокосту «Ткума» в Дніпропетровську.

Саме керівник Всеукраїнського центру вивчення Голокосту «Ткума» 
І. Щупак є автором навчального посібника для учнів старших класів серед-
ніх загальноосвітніх навчальних закладів «Голокост в Україні: пошуки від-
повідей на питання історії».

Підручник з його «мегатекстом» є спробою викладання історії такого 
явища як Голокост, із дотримання відповідних вимог: 1) Розуміння Голокосту 
як складової національної та всесвітньої історії; 2) Пояснення сутності Го-
локосту, коректність дефініцій; 3) Пояснення передумов Голокосту; 4) Ви-
світлення антисемітського характеру нацистської ідеології; 5) Наведення ос-
новних фактів реалізації «остаточного вирішення єврейського питання», що 
розкривають означену проблему, та точність у їх викладенні; 6) Емоційний 
та особистісний (через долі конкретних людей) виклад навчального матеріа-
лу, використання документів, свідчень, що пробуджують співчуття до жертв 
нацистів та повагу до героїв опору; 7) Характеристика єврейського опору 
Голокосту; 8) Згадування реакції країн та народів на Голокост; 9) Увага до 
подвигу рятівників євреїв – Праведників народів світу; 10) Підведення учнів 
до формування ними власних висновків на наукових та гуманістичних за-
садах, актуалізація матеріалу про Голокост, підкреслення важливості уроків 
Голокосту [23].

Безпосередньо подіям Голокосту в Україні присвячено матеріал на сто-
рінках 99–112. На доповнення текстового компонента, а також з метою «під-
ключення» емоційної складової до посібника включено декілька фотографій. 
Так, на сторінці 105 вміщено відове фото Бабиного Яру. Фото фактично пе-
редає ландшафт місцевості, яка стане місцем масового розстрілу киян-єв-
реїв, а також представників інших національностей. Бабин Яр уже давно 
став певним «символом» Голокосту українських євреїв. Додавши відносний 
прикметник, будь-яке місце масових розстрілів євреїв умовно називають  

Бабиним Яром. В Україні – це Прилуцький, Дробицький (Харків), Галиць-
кий (Закарпаття) і т. д. Тиражування інформації про місця пов’язані з масо-
вим знищенням єврейського населення, ймовірно, вплинуло на пам’ять оче-
видців. Примітно, що очевидці розстрілів у Бабиному Яру описують деякі 
моменти абсолютно однаково. А це говорить про те, що спогади про Голо-
кост – це елемент соціальної пам’яті. Класик соціальної психології Р. Лебон 
стверджує, що вплив, якому піддається індивід протягом життя, він ділить на 
три групи: вплив предків, вплив безпосередньо батьків, вплив середовища. 
Далі, на прикладі раси Р. Лебон говорить про наявність соціальної пам’яті на 
макрорівні, в масштабах великої групи і на прикладі тривалих між поколін-
них зв’язків. Раса, на його думку, складається не тільки з живих індивідів, 
які утворюють її в даний момент, але також з довгого ряду мертвих, які були 
їхніми предками [14].

На сторінці 109 вміщено також видову фотографію дротяної огорожі 
Яновського табору, місця де за підрахунками дослідників було ліквідовано 
понад 200000 в’язнів. Ось ця проста фотографія дає можливість сформувати 
у школярів розуміння того фактичного «вододілу» який розділив представ-
ників єврейської національності й всіх інших в умовах «остаточного вирі-
шення єврейського питання».

Отже, фотографії дають змогу не лише сформувати емоційний фон для 
сприйняття писемного матеріалу з історії Голокосту в Україні, а й допов-
нюють його. Багато тверджень у свідченнях тих, хто пережив Голокост або 
став його свідком, знаходять незалежне підтвердження у фотографіях. Іноді 
фотографії виступають у ролі самодостатніх історичних джерел.

Висновки
Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки:
Візуальні джерела (фото-, кіно-, відео- матеріали) показують історичні 

події та факти у вигляді конкретних статичних і динамічних образів, які міс-
тять як явну, так і приховану закодовану інформацію. Фактично візуальні 
документи конкретизують вербальний контекст контурів подій.
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В українській історіографії Голокосту умовно виділяють такі основ-
ні періоди історичних розвідок: І період (1991–1995 рр.) – поява перших 
публікацій, присвячених історії Голокосту в Україні та Європі; ІІ період 
(1996–2000 рр.) – спеціалізація та регіоналізація досліджень; ІІІ період 
(2001–2009 рр.) – поява якісних монографічних досліджень та подальший 
розвиток регіональних студій; IV період (з 2010 р.) – поглиблення спеціа-
лізації досліджень та активізація діяльності потужних наукових центрів (2 
Київських, Дніпропетровського та Харківського). Саме фотографії можуть 
підтверджувати або спростовувати сукупність напрацьованого наративу з іс-
торії Голокосту в Україні.

Фотодокументи розміщенні у вільному доступі дають змогу не лише 
сформувати емоційний фон для сприйняття писемного матеріалу з історії 
Голокосту в Україні, а й доповнюють його. Багато тверджень у свідченнях 
тих, хто пережив Голокост або став його свідком, знаходять незалежне під-
твердження у фотографіях. Іноді фотографії виступають у ролі самодостат-
ніх історичних джерел.
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Гусєва Катерина

НАЦИСТСЬКА МАШИНА ЗНИЩЕННЯ ЄВРЕЇВ НА 
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ГОЛОКОСТУ

Вступ
Двадцяте сторіччя було одним із найдраматичніших в історії людства. 

Війни, революції, встановлення диктатур, найвидатніші винаходи, що під-
несли людську цивілізацію до неосяжних височин, та нові види озброєнь, 
здатні знищити все живе, зліт людського духу та людиноненависницькі ідеї, 
які втілились у масових вбивствах, геноциді. Але навіть в цьому, насиченому 
подіями сторіччі було унікальне за масштабом впливу на людську історію 
явище – трагедія Голокосту.

Вивчення теми Голокосту – один із основних компонентів сучасної іс-
торичної науки й загальноєвропейської культури. Голокост став жахливою 
трагедією європейської цивілізації, порушив основи людського розуму та 
поставив питання про відповідальність громадян світу, про обов’язок кож-
ного виступати проти агресії.

Голокост – це втрачене майбутнє єврейського народу, це початок кінця 
всіх євреїв. Кожний третій єврей світу й кожний другий єврей Європи був 
убитий. Шість мільйонів! Ця цифра добре відома, і все ж зрозуміти й усвідо-
мити це неможливо.

Але ще важливіше, ніж пам’ятати цю страшну цифру, – це відчути, що 
кожний убитий єврей був людською істотою, що він, як і кожний з нас, мрі-
яв про щастя, спокійне життя, успіх. Але кожному з них довелось померти 
в страшних муках, і це сталося тільки тому, що він належав до того самого 
народу, який приніс у світ величні слова:

Не убивай.
Не відчувай ненависті до брата свого в серці своїм.
Полюби ближнього свого, як самого себе.
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Голокост – це не проти «когось», це завжди «проти всіх», ось чому це яви-
ще за своїми часовими кордонами й соціально-психологічними наслідками 
має дуже широкий радіус ураження людської цивілізації.

Результатом Голокосту стало знищення 1 млн. 700 тисяч євреїв в Україні. 
За підрахунками істориків, на її території діяло 600 гетто, близько 200 кон-
цтаборів, виявлено більш ніж 300 місць масового знищення євреїв. Уся Укра-
їна полита єврейською кров’ю, уся вона стала суцільним Бабиним Яром.

Напередодні 70-ї річниці перемоги над фашизмом ми повинні пам’ятати 
жахливі, сповнені крові події та явища, такі, як Голокост, саме тому тема 
представленої роботи актуальна сьогодні.

Головна мета роботи – розкрити нацистський механізм знищення євреїв 
в Україні під час Голокосту, вшанувати пам’ять загиблих.

Для реалізації цієї мети були поставлені наступні завдання:
1. З’ясувати форми й методи політики фашистів стосовно євреїв у роки 

Другої Світової війни на території України.
2. Показати маштаби та наслідки політики Голокосту на території 

Украйни.
3.Опрацювати документальні матеріали та літературу, що містять свід-

чення представників єврейського народу, які пережили Голокост на території 
України, особливо в дитячому віці.

Об’єкт дослідження – політика Голокосту під час Другої Світової війни.
Предмет дослідження – нацистський механізм знищення євреїв під час 

політики Голокосту.
Ця робота може бути застосована вчителями для підготовки та прове-

дення уроків з історії України й учнями, які бажають поглибити свої знання 
з даної теми.

Дану тему досліджували Стефан Брухфельд, Ханна Арендт, Іцках Арад, 
Бені Веррціберг, Прімо Леві, Гвідо Кнопп, В. П Смирнов., І. Я. Щупак, 
Ж. М. Ковба та інші.

Розділ 1. Голокост як геноцид єврейського народу

1.1. Сутність політики Голокосту
У період Другої світової війни нацисти винищили на території Німеч-

чини та окупованих країн Європи 6 000 000 євреїв і знищили тисячі єврей-
ських громад. Це була найтрагічніша епоха за всю історію єврейського на-
роду. Нацистська Німеччина проводила стосовно євреїв політику тотального 
знищення та отримала назву «остаточне вирішення єврейського питання». 
У відповідності з цією політикою всі без винятку євреї – чоловіки й жінки, 
діти і люди похилого віку – були приречені на винищення. Сам факт при-
належності до єврейського народу зумовлював загибель людини. Звичайно, 
убивали не лише євреїв. Жертвами нацистського терору стали й представ-
ники багатьох інших народів: українці, білоруси, поляки і т.д., однак по 
відношенню до них не проводилося політики тотального знищення – вона 
була призначена тільки для єврейського народу. Лауреат Нобелівської премії, 
письменник Елі Візель наступним чином окреслив цю трагічну ситуацію: 
«Не всі жертви нацизму були євреями, але всі євреї були жертвами нациз-
му» [8, с. 1]. У цьому й полягає особливість єврейської долі в період цієї ка-
тастрофи порівняно з долею інших народів, що населяли окуповані території 
Європи.

Одна з найбільш похмурих сторінок цієї трагедії – знищення радянського 
єврейства. Саме в СРСР розпочався сам нацистський геноцид, і доля євреїв 
у цьому сенсі дуже відрізнялася від тієї, яка чекала білорусів, українців, росі-
ян, литовців, латишів, естонців і представників інших народів, що населяли 
цю країну. Ліквідації підлягали абсолютно всі радянські євреї на окупованих 
територіях. Коли радянська армія розгорнула вирішальний контрнаступ, на 
звільнених територіях євреїв уже майже не залишилося, за винятком тих, які 
билися в партизанських загонах, а також небагатьох, які перебували в райо-
нах, що контролювалися румунської адміністрацією – фашисти просто не 
встигли знищити їх під час свого відступу.
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Голокост (синонім – геноцид) у широкому розумінні – це цілеспрямоване 
систематичне переслідування й знищення людей за ознакою їх расової, ет-
нічної, національної приналежності, сексуальної орієнтації або генетичного 
типу як неповноцінних, шкідливих.

Історія знає багато прикладів трагедій людства – чи то Європа, Азія або 
Африка. Наприклад, Голодомор в Україні у 1932–1933 рр. – сутність гено-
циду лишається незмінною, але унікальність трагедії 1933–1945 рр. полягає 
в тому, що тотальному знищенню підлягали мільйони людей тільки тому, що 
вони народилися євреями [17]. Початком геноциду єврейського народу став 
прихід до влади націонал-соціалістської партії на чолі з Адольфом Гітлером 
у Німеччині.

А. Гітлер в листі 1919 р. писав: «Антисемітизм через емоційну причину 
найде своє вираження в погромах. Але антисемітизм розуму повинен вести 
до планомірного законного придушення й ліквідації привілеїв євреїв… Ос-
танньою метою цього постійно повинна бути ліквідація євреїв взагалі» [9, 
с. 23].

Антисемітизм поряд з ідеєю світового панування стає ідеологічним 
стрижнем нацистського режиму, який мобілізував усі ресурси для «остаточ-
ного вирішення єврейського питання».

1.2. Методи та форми Голокосту на Україні
Нацистський Голокост відрізняється своєю особливою жорстокістю. Єв-

рейське населення знищували різними шляхами: розстрілювали, спалювали, 
душили в газових камерах, ставили медичні досліди, для чого євреїв відправ-
ляли до гетто, концтаборів, таборів примусової праці та таборів смерті.

Гетто – це частина міста, виділена для тимчасового мешкання євреїв.
Гітлерівці відводили під ці поселення найстаріші райони міста. Зазви-

чай євреїв попереджали за кілька днів про переселення. Майно підлягало 
конфіскації, із собою дозволяли брати лише те, що можна було нести в ру-
ках. Ще до переселення німці забирали всі цінності, дозволялося мати при 
собі невелику кількість грошей. Мешканці гетто дуже часто страждали від 
нестачі харчів, в деяких місцях – як в Трансністрії – бракувало питної води.  

З метою контролю за дотриманням установленого порядку в цих поселен-
нях гітлерівське командування створювало «єврейські ради» – «юденрати», 
а також «єврейську поліцію». Серед керівників та рядових членів цих тимча-
сових організацій були люди, що хотіли полегшити становище своїх співві-
тчизників, були й негідники та зрадники. Але вижити, врешті-решт, шансів 
не було майже ні в кого [15, с. 107].

Гетто, створені нацистами на українській землі, були двох типів – «від-
критого» і «закритого». Мешканці «відкритих» гетто проживали у своїх 
квартирах разом із родинами. Сюди переселяли євреїв з інших міст і міс-
течок. Ці гетто були тимчасовими – звідси шлях євреїв пролягав до іншого 
гетто, концтабору або місця розстрілу. До «закритих» гетто – ізольованого 
кварталу або району – переселяли всіх євреїв міста. Зазвичай після перебу-
вання в гетто люди потрапляли до концтаборів та таборів примусової праці 
(трудових таборів). Найбільшими гетто на території України було Луцьке, 
Львівське та гетто в м. Берестечку Волинської області.

Концентраційні табори – це місця примусового утримання або ув’яз-
нення значної кількості людей, як правило, у тимчасових приміщеннях 
і в примітивних побутових умовах. Поняття «концтабір» спочатку означа-
ло спеціально обладнане місце масового утримання ув’язнених, цивільних 
і військовополонених найчастіше у воєнний час. Проте Друга світова війна 
назавжди змінила думку людства з приводу подібних установ.

Нацистські концтабори в Німеччині створювалися відразу після прихо-
ду Адольфа Гітлера до влади з метою ліквідації політичних, противників, 
а також виконання програми «оздоровлення нації», сутність якої полягала 
в знищенні цілих народів, визнаних расово неповноцінними (євреїв, циган 
тощо), певних соціальних груп та фізично або психічно неповноцінних осіб. 
Розгалужена мережа нацистських концтаборів діяла на території Німеччини, 
Австрії, Польщі, в окупованих районах СРСР та в багатьох інших країнах. 
«Фабриками смерті» були концтабори в Освенцимі, Треблінці, Майданеку, 
у яких щоденно шляхом розстрілів, отруєння в газових камерах, ін’єкцій  
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отрути знищувалися тисячі людей. Водночас значна кількість в’язнів гинула 
від непосильної праці, фізичного виснаження та хвороб [14, с. 78].

Серед найбільших концтаборів на території України періоду фашистської 
окупації – Янівський під Львовом (винищено 200 тис. чол.), Гросс-Лазарет 
Славута на Хмельниччині (150 тис. чол.), Сирецький у Києві. Усього в кон-
цтаборах і тюрмах гітлеревського рейху за весь період його існування утри-
мувалося 18 млн. осіб, з них 11 млн. було знищено [26].

Табір примусової праці для євреїв – місце ув’язнення осіб єврейської 
національності з метою їх використання на тяжких роботах, перетворений 
з гетто або новостворений з вивезенням працездатних євреїв із гетто, – під-
порядковувався керівництву поліції та СС. Табори примусової праці для 
євреїв почали створювати після розпорядження райхсміністра окупованих 
східних областей про введення примусової праці для євреїв від 16.08.1941 р. 
На території України гітлерівці та їхні сателіти створили кілька сотень таких 
таборів. Через них пройшло близько мільйона людей, більшість з яких заги-
нули. Під час Голокосту вони відіграли подвійну роль: з одного боку, це була 
одна із форм масового знищення євреїв шляхом непосильної праці, з іншо-
го – давався примарний шанс для виживання [21].

З початком війни всі ці «установи» стали працювати за двома основними 
напрямками: ліквідація расово нижчих суб’єктів і трудова діяльність. Осо-
бливо чітким цей розподіл став після того, як у 1942 р. було прийнято рі-
шення про «остаточне вирішення єврейського питання». Багато ув’язнених, 
найчастіше за расовою ознакою, підлягали негайному знищенню. Інші – 
у зв’язку з їх нездатністю до праці. Але велика кількість євреїв працювали 
в таборах на виробництві необхідної для Німеччини зброї, сировини та іншо-
го. За саботаж на подібних виробництвах загрожувала негайна страта.

Ув’язнені були розділені на певні категорії та носили на своєму одя-
зі відповідні ознаки відмінності. Людей розрізняли за національною озна-
кою, за видом злочинної діяльності (політичний супротивник режиму або 
кримінальник), за сексуальною орієнтацією. Кожному привласнювався по-
рядковий номер. Політичні супротивники режиму відзначалися червоним  

трикутником, карні злочинці – зеленим. Соціально та політично неблагона-
дійні особи носили чорний трикутник, гомосексуалісти – рожевий, а цига-
ни – коричневий. Євреї додатково відзначалися шестикутною зіркою Давида.

Ще одною формою знищення було створення таборів смерті. Табір смер-
ті – територія, спеціально виділена й обладнана для масового знищення лю-
дей. Як висловився один есесовець, це були «прості, але справно працюючі 
конвеєри смерті». Процесс знищення партії в’язнів тривав одну-дві години. 
Пережили ці табори кілька сотень людей.

Наприкінці 1944 р., коли німці стали залишати захоплені райони Східної 
Європи, де було дуже багато таборів, величезні маси ув’язнених переганя-
лися на захід, щоб і надалі служити робочою силою, а сліди звірств окупан-
ти намагалися ретельно усунути. У цьому пересуванні людей брали участь 
близько 700000 чоловік, з яких 200000 були євреями. Багато з них загину-
ли від голоду й холоду в дорозі, а ті, що дійшли до пунктів призначення, 
були приречені на участь в агонії Рейху, коли всім було зрозуміло, що кінець 
близький, але ніхто не міг оцінити, наскільки. Охорона тоді особливо лю-
тувала й дуже часто, тікаючи, вбивала стільки змучених людей, на скількох 
вистачало патронів. Коли радянські війська та союзники знаходили все нові 
й нові табори, повні не схожих на людей в’язнів, їх охоплював жах і подив, 
як люди могли так поводитися з людьми.

У другій половині 1941 р. на Україні різними способами було
винищено понад 500 тис. євреїв. До початку 1942 р. на Україні було зни-

щено приблизно 1/3 оставшихся євреїв. Окупанти та їхні посібники фактич-
но повністю «очистили» від євреїв Київську, Миколаївську, Херсонську об-
ласті, вбили більшість решти євреїв у Чернігівській, Сумській, Полтавській 
областях, Криму. Малося на Україні до початку 1942 р. приблизно 1,1 млн. 
євреїв, з яких 470–480 тис. жили у Східній Галичини, 170–175 тис. на Воли-
ні, 175–180 тис. на Поділлі, 100 тис. Закарпатській Україні. Крім того, в так 
званої «Трансністрії» (територія між Дністром і Південним Бугом) румун-
ські окупанти зосередили понад 25 тис. євреїв з Південної Буковини, близько 
9 тис. з повіту Дорохой, 20–25 тис. з Бессарабії, а також перемістили сюди 
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50–55 тис. євреїв з Північної Буковини (Чернівецька область). Переважна 
більшість євреїв, які залишилися на Україні, 1942 р. не пережили. Загальні 
втрати євреїв України у 1942 р. можна оцінити приблизно в 750 тис. осіб 
(включаючи можливо невраховані жертви). У це число входять приблизно 
230 тис. євреїв, які були вивезені в табір Белжець і там знищені в газових 
камерах.

До початку 1943 р., за півтора року оккупаціі від рук фашистів пали 1 млн. 
200 тис. осіб. Євреї залишалися в основному у Східній Галичині (Львівська, 
Тернопільська та Івано-Франківська області), а також у Вінницькій, Закар-
патській, Черновіцькій, Одеській, Волинській, Черкаській областях.

У Східній Галичині, за офіційними німецькими даними, на 31.12.1942 р. 
перебувало 161 514 євреїв (у тому числі кілька тисяч в районі Любачув 
у Польщі), зібрані в основному в 33 гетто. Так, в 17 гетто Львівської області 
перебували близько 87 тис. Євреїв, в 13 гетто Тернопільській області – близь-
ко 40 тис. євреїв і в трьох гетто Івано-Франківської області – понад 7 тис. єв-
реїв. Крім того, 23–24 тис. євреїв перебували в робочих таборах і командах: 
3 тис. в п’яти таборах (Станіслав – близько 450 осіб, Болехів – 1800 осіб, 
Вишків – 400 осіб, Брошнів – 100 осіб, Небилів Івано-Франківської області), 
понад 6 тис. В 14 таборах і 3 тис. В більш ніж 20 маєтках у Тернопільській 
області та 12 тис. В 16 таборах під Львівської області (у тому числі 3,5 тис. 
в Янівському таборі, 2,5 тис. в Дрогобиче, 1,5 тис. у Бориславі).

У Вінницькій області перебувало 74–75 тис. євреїв, у тому числі в окупо-
ваній німцями частині області – приблизно 3,5 тис. (близько 1,5 тис. в гетто 
Хмільника та близько 2 тис. в таборах вздовж траси Літин-Вінниця-Воро-
новиця-Немирів-Райгород-Гайсин-Краснопілка) і в окупованій румунами 
частини – понад 70 тис. (20 тис. місцевих і більше 50 тис. депортованих 
з Бессарабії і Буковини). У Закарпатській області перебувало 100 тис. євреїв, 
у Чернівцях – 15 тис., в Одеській області – 3,5–4 тис. (У тому числі 2,5 тис. 
в гетто Балти), у Волинській області (гетто Володимир-Волинський) – 
1,5 тис., у Черкаській області – кілька сот євреїв у робочих таборах. У за-
гальній складності на Україні ще залишалися в живих 350 тис. євреїв.

За 8 місяців 1943 р. було знищено майже половина всіх загиблих в 1941–
1942 рр., а це 128,3 тис. євреїв, більшість з яких у Львівській та Тернопіль-
ській областях. В кінці року цей процес притормозився. У загальній склад-
ності в у вересні – грудні 1943 р. на Україні загинуло приблизно 10 тис. 
євреїв, у тому числі 7 тис. у Львівській області, 1,5 тис. у Волинській, 0,9 тис. 
у Вінницькій, 400–500 чоловік в Тернопольської, близько 150 в Одеській. 
Всього ж у 1943 р Україна втратила до 150 тис. євреїв (включаючи можливо 
неврахованих). З них приблизно 10 тис. були вивезені для знищення за межі 
України.

На початку 1944 р. євреї ще перебували в основному в румунській зоні 
окупації України («Трансністрія», Чернівці), а також в Закарпатській Укра-
їні, яка входила тоді до складу Угорщини. У «Трансністрії «перебувало 65–
70 тис. євреїв, в основному з числа депортованних, у Чернівцях – 15 тис. 
і в Закарпатській Україні – близько 100 тис. Під німецьким контролем пе-
ребували (без урахування переховуючихся) 4–5 тис. євреїв: по 1,5 тис. В та-
борах в Дрогобичі та Бориславі, декілька сот у Львові, кілька сот в Товсте 
та околицях (Тернопольская область), кілька десятків в Івано-Франківську. 
У березні, коли німці окупували Угорщину, під їх контроль підпали і євреї 
Закарпатської області. У загальній складності до початку 1944 р. на Україні 
залишалися 185–190 тис. євреїв. У загальній складності на Україні в січні – 
липні 1944 р. були вбиті приблизно 1300 євреїв і понад 100 тис. євреїв депор-
товані в концтабори в Польщі.

Таким чином, підводячи підсумки можна підрахувати, що у 1941–1944 рр. 
було винищено різними способами більше 1,5 млн. євреїв: більше 500 тис. 
у другій половині 1941, понад 750 тис. в 1942 р, до 150 тис. в 1943 р, більше 
100 тис. в 1944 р.

Голокост не є для України чимось зовнішнім, а, навпаки, є частиною укра-
їнської історії. Необхідно пам’ятати про жертви Голокосту, бо саме пам’ять 
не дасть приспати наше сумління в теперішні непрості часи [11].
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Розділ 2. Нациська машина знищення євреїв на території 
України під час Голокосту

2.1.Нацистська машина знищення євреїв (за спогадами 
очевидців)

Дотримуючись політики всесвітнього панування, Адольф Гітлер вирішив 
повністю змінити світ. Він мріяв про створення тисячолітньої імперії та за-
явив, що для цього треба вбити мільйон євреїв – чоловіків, жінок і дітей. Він 
бачив у єврейському народі з його чорним волоссям і смаглявим кольором 
шкіри темну сторону людського роду, тоді як біляві й блакитноокі арійці ста-
новили його світлу частину. Гітлер вірив, що світ вступив у критичну фазу 
(він буде чи арійським, чи єврейським) і що Бог послав його возвеличити 
расу арійців. «Борючись проти євреїв, я борюсь за Божу справу» [12, с. 76].

Під час війни німці застосовували такі основні способи знищення єврей-
ського населення: перебування в гетто, у концтаборах, де вони помирали від 
поганого життя та тяжкої праці, фізичних та моральних знущань, експери-
ментів, та масові розстріли по всій території України.

Створювати гетто на українських землях розпочали в липні–серпні 
1941 р., в основному на західних землях України. На території Рейхскоміса-
ріату «Україна» та в зоні військового управління нацисти знищували євреїв 
переважно без створення гетто. Також гетто були на теренах Трансністрії, 
у румунській зоні окупації, де частина євреїв дочекалася визволення. Осно-
вну масу гетто в Україні було ліквідовано до початку 1943 р.

Одним з найяскравіших прикладів цих подій було Луцьке гетто. Ось як 
описував життя в ньому очевидець тих подій, Йосеф Рецептор (1904–1986), 
житель міста Луцька: «На вулицях ловили євреїв і били їх до смерті. Стало 
неможливо з’являтися в місті. Голод, холод і хвороби панували в гетто. Хліб-
ні пайки були урізані. Золото, коштовності, гроші скінчилися. Люди бороли-
ся з голодом і холодом як тільки могли. Для фізично виснажених і морально 
пригноблених життя в гетто ставало все більш нестерпним. Зникала остання 
надія на порятунок… Темної серпневої ночі 1942 всіх євреїв Луцька повезли 

на смерть. Людей привезли до трьох глибоких ровів, кожен довжиною близь-
ко двохсот метрів і вісім-десять метрів шириною. Це були могили, які євреїв 
днем раніше змусили вирити для своїх батьків, дітей, братів, дружин. Тіла 
загиблих були покладені в ями як дрова, одні над іншими…» [17].

Подібне відбувалося і в невеличкому містечку Берестечко у Волинській 
області, яке було зайняте німецькими військами 23 червня 1941 р. Ці страш-
ні дні назавжди залишились у спогадах Григорія Андрійовича Лотоцького, 
який писав, що «… 8 серпня 1941 року у містечку було розстріляно 300 євре-
їв. Приблизно тоді ж було створено гетто. Місцем його розташуванням став 
сучасний район Берестечківської музичної школи (колишній єврейський 
храм – Синагога). Гетто тягнулось від школи, понад річкою і закінчувалось 
аж біля сучасного мосту від Берестечка до Стариків. До жовтня 1941 року 
в гетто було звезено із навколишніх сіл до 3 тисяч євреїв» [19].

«Їх везли хурами, – згадує Ганна Іванівна Лотоцька, – усіх разом: і чолові-
ків, і жінок, і дітей. Хтось плакав, хтось молився, хтось їхав мовчки. Вздовж 
вулиці стояло місцеве неєврейське населення. Багато хто з людей сміявся, 
обзивав їх жидами, кидав по них яблуками та камінням. І раптом одна жидів-
ка повернулась до людей і гірко та голосно сказала: «Чого ви радієте? Нами 
розчинили, а вами замісять!..» [19].

Приблизно того ж часу було створене Львівське гетто. 1 жовтня 1941 р. 
на стінах будинків з’явилися оголошення з повідомленнями про його ство-
рення. Оскільки в цей час у місті ще залишалося близько ста тисяч євреїв 
(з липня по жовтень 1941 р. було знищено більше 15000), гетто повинно було 
охопити весь район Замарстинівської вулиці, район Знесіння, частину Клепа-
рова й колишній єврейський район по обидва боки Сонячної вулиці, відомий 
під назвою «Третього району». Євреям було наказано за два тижні покинути 
свої квартири й переселитися в гетто. Місто було розділено на чотири ча-
стини. Кожні три дні повинна була звільнятися одна з частин. «Арійські» 
жителі того району, що призначався під гетто, могли залишатися там до січня 
1942 р [20].
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Між 5 і 7 січня 1943 р. Львівське гетто офіційно оголосили єврейським 
табором. Нацисти проголосили, що в ньому можуть перебувати тільки ті, хто 
має «робочу карту». Більше 20 тисяч людей розстріляли як «антисоціальні 
елементи». 27 липня 1944 р. радянські війська взяли Львів. З усіх 100 тисяч 
євреїв, зігнаних в гетто в 1941 р., вони знайшли менше трьохсот, які ховали-
ся в тайниках або в каналізації [20]. За спогадами Є. Наконечного, «кожного 
ранку збирали більше тисячі євреїв і розподіляли їх між трьома в’язницями. 
Декілька сотень одразу ж призначили до роботи, примусивши розбивати це-
ментні перекриття й витягувати трупи. Інших євреїв зганяли на невеличке 
в’язничне подвір’я або в якусь камеру й відразу розстрілювали. Але й «ща-
сливчики», яким було доручено розкривати могили, не повернулися додому. 
Тих, хто втрачав свідомість від смороду з розритих могил, піднімали й одра-
зу розстрілювали» [1, с. 45].

За спогадами рабина Давида Кахане, особлива трагедія розігрувалася у м. 
Львові під залізничним мостом на вул. Зрудляна й пізніше одержала назву 
«акції під мостом»: «Ця «Акція» була організована зразково. Після оголо-
шення указу про створення гетто вийшло розпорядження, щоб усі євреї пе-
реїжджали з міста в гетто тільки через Зрудлянський міст. Всі інші вулиці й 
мости охоронялися гестапо й СС, які хапали будь-якого єврея та спрямову-
вали його до Зрудлянського моста. На контрольному пункті, що знаходився 
там, старанно перевіряли кожного єврея й кожний єврейський візок. Усі цінні 
речі конфісковувалися, а їхнім власникам лишали тільки дрантя. Але не це 
було головною метою «акції під мостом». Там відокремлювали всіх літніх 
і калічних і вели до таємничого будинку справа від моста, звідки ніхто не 
повертався» [19].

У Львові під час Другої світової війни було знищено найбільшу кількість 
єврейського населення в Україні.

Окрім гетто, дуже багато евреїв перебувало й знищувалося в таборах 
різного типу. Одним з найвідоміших був Янівський концентраційний табір 
у Львові. Янівський концентраційний табір – табір примусової праці, ство-
рений нацистською владою у жовтні 1941 р. на вулиці Янівській у Львові, 

куди зганяли політичних в’язнів, військовополонених, а найбільше – євреїв. 
Цей табір був транзитним, звідки зазвичай депортували до Белжецького ви-
нищувального табору. Німці ліквідували його в середині листопада 1943 р., 
винищивши більшість в’язнів. За час існування Янівського концентраційно-
го табору в ньому знищено від 50 до 200 тис. людей. Під час тортур, катувань 
і розстрілів в концентраційному таборі «Янівський» завжди грала музика. 
Оркестр складався з ув’язнених, вони грали одну й ту ж мелодію – «Танго 
смерті». Автор цього твору залишився невідомим. У числі оркестрантів були 
професор Львівської державної консерваторії Штрікс, диригент опери Мунд 
та інші відомі українські музиканти.

Головним місцем для масових розстрілів у Янівському концтаборі був рів 
на відстані 0,5 км від нього, що називався «Долиною смерті». За весь час 
функціонування табору в ньому було проведено декілька масових акцій зі 
знищення в’язнів, переважно євреїв. У 1942 – на поч. 1943 рр. ліквідовували 
насамперед непрацездатних, фізично виснажених та хворих людей. Однак 
наприкінці весни 1943 р. почали розстрілювати всіх осіб єврейської націо-
нальності. Знищення людей відбувалось за списками. Поспішність нацистів 
була обумовлена швидкими змінами на радянсько-німецькому фронті та під-
готовкою німців до відступу з Галичини [21].

Ось як пише у своїх спогадах про цей табір рабин Давид Кахане: «Львів-
ський концентраційний табір на вулиці Янівській був особливо відомий. 
Ув’язнених Янівського табору спіткала ще страшніша доля. Їх катували, 
доки їх не спіткала смерть. Щодня ліквідувалися цілі робочі бригади. Остан-
ня ліквідаційна акція в таборі була здійснена 23 листопада 1943 року. Відпо-
відно до офіційної версії, ця операція поклала кінець існуванню євреїв у мі-
сті. Незначні залишки єврейського населення Львова ховалися в пивницях та 
на горищах, або, роздобувши «арійські» документи, вели жалюгідне життя 
сучасних маранів» [19].

Сирецький концтабір – один з концтаборів, що їх було створено нациста-
ми в Києві під час окупації міста в 1941–1943 рр. Призначався для ув’язне-
них за рішенням ґестапо, підпорядковувався інспекції концтаборів Третього 
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рейху. За німецькими джерелами, з липня 1942 р. до весни 1943 р. він функ-
ціонував як зовнішня команда (відділення) концтабору Захсенгаузен, мав 
назву «Kiev-West» («Київ-Захід»). За даними Надзвичайної державної комі-
сії зі встановлення та розслідування злочинів німецько-фашистських загарб-
ників, яка працювала в Києві після його визволення від окупантів, у таборі 
утримувалося в грудні 1942 р. до 2 тис. в’язнів, у 1943 р. – близько 1,5 тис. 
осіб (у т. ч. жінки) [22].

Перше місце за кількістю жертв серед усіх методів вбивства займають 
масові розстріли євреїв, які відбувалися по всій території України.

Одним із перших злочинних і страшних актів був масовий розстріл єв-
рейського населення 16 жовтня 1941 р., коли за підписом коменданта Рамдо-
ра та мера міста, підлого зрадника Тедосенка, був оголошений наказ, що всі 
євреї міста повинні прибути о 9 годині ранку в Засулля, взявши теплий одяг 
і на три дні харчів.

Одне з наймасштабніших знищень євреїв в історії Голоксту відбулося 
в урочищі на північно-західній околиці Києва – Бабиному Яру.

Бабин Яр – місцевість у Києві, де під час гітлерівської окупації міста було 
здійснено акції масового знищення спочатку євреїв, а згодом – комуністів, 
підпільників, військовополонених, українських націоналістів тощо (близько 
100 тис. осіб). Бабин Яр, як і Аушвіц на теренах Польщі, вважають символа-
ми Голокосту й взагалі людської трагедії [5, с. 13].

Перший розстріл відбувся 27 вересня – були знищені 752 пацієнта психі-
атричної лікарні ім. Івана Павлова, яка знаходилась поблизу Бабиного Яру. 
Цього ж дня німецьким комендантом міста було видано наказ усім євреям 
разом з речами з’явитись 29 вересня з документами й цінними речами в збір-
ний пункт біля Бабиного Яру для евакуації. Зранку 29 вересня понад 30 тисяч 
євреїв прибули на північну околицю Києва невеликими групами. Їх розстрі-
лювали по 30–40 чоловік і скидали в яр. Після того, як він наповнювався 2–3 
рядами тіл, мертвих присипали землею.

Таким чином ми бачимо, що методи вбивства та знущання над людьми 
були різноманітними. Були знищені не тільки люди – була знищена унікальна 

місцева єврейська культура, знищена пам’ять про те, що вона (ця культура) 
століттями була невід’ємною частиною культури Східної Європи. Євреї на 
цих землях, які колись були центром світового єврейства, перетворилися на 
маргінальну меншість. У певному сенсі, нацисти зі своїми завданнями щодо 
остаточного вирішення єврейського питання справилися успішно. Історія 
Бабиного Яру страшна й повчальна. Десятки тисяч жертв – це реальна ціна 
за людську безвідповідальність і маніакальне бажання панувати над світом. 
Водночас це повчальний урок для нас, нинішнього покоління, яке має знати 
всю правду та завжди пам’ятати про одну з найбільших трагедій людства.

2.2. Знищення дітей як найбільша трагедія єврейського народу
Нацисти узаконили вбивство єврейських дітей на тій підставі, що не-

можливо позбутися бур’янів, не витягнувши коріння. Оскільки діти були 
«зародком», з якого могла вирости нова єврейська загроза, їх потрібно було 
знищити. Без цього, стверджували нацисти, війна буде програна, євреї заво-
юють світ.

Таким чином, було вбито 1.5 мільйона дітей, включаючи понад мільйон 
євреїв і десятки тисяч циган, німецьких дітей з фізичними та розумовими 
вадами, які перебували в лікарнях, польських дітей і дітей, що проживали на 
окупованій території Радянського Союзу. Методи їхнього знищення можна 
розділити на такі категорії: вбивство дітей по прибутті до таборів смерті, 
знищення безпосередньо після народження або в лікарнях, вбивство дітей, 
народжених в гетто або таборах, під час каральних або, як їх називали, ан-
типартизанських операцій. Єврейські і деякі неєврейських підлітки (13–18 
років) мали шанс вижити в тому випадку, якщо вони могли бути використані 
як робоча сила в примусово-трудових таборах. У гетто гинуло безліч дітей 
через відсутність їжі, одягу, даху над головою. Нацистське керівництво бай-
дуже ставилося до масової смертності дітей, так як вважало, що діти з гетто 
непридатні для будь-якої корисної діяльності, тобто, вони дармоїди. Їх неча-
сто використовували на примусових роботах, тому була велика ймовірність 
їх швидкої депортації в концтабори або табори смерті (поряд зі старими, хво-
рими та інвалідами), де їх зазвичай вбивали [19].
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В 1941 р. на теренах України вперше було розстріляно єврейських дітей. 
За спогадами в’язня концтабору в Міхайлівці Запорізької області Абрама 
Львовича Бурштейна, який потрапив до табору підлітком, у ньому разом із 
дорослими знаходились діти: «У Михайлівці був табір смерті. Годували теж 
погано. З Теплика привозили буханець хліба на кожного на 10 днів. Хто був 
слабенький, не міг втриматися і з’їдав буханець за день-два, до наступного 
разу не доживав. На роботі він киркою працювати не міг, і його розстрілю-
вали. Приблизно німці знищували по 10 чоловік на день. Мене та ще одного 
підлітка взяли засипати хворих, яких розстрілювали в лісі» [1, с. 73].

Абраму Львовичу вдалось вижити в цьому таборі смерті, але потім його 
було відправлено на примусові роботи на Поділля: «Навесні 1942 року було 
наказано виставити єврейську молодь для роботи на дорогах. До вечора ми 
працювали на заводі, а вночі нас повезли в Теплик під начальством Йосипа 
Венгера. Вранці нас повезли на машинах. Ми пару днів сиділи в табірних, 
так як йшли сильні дощі. А потім нас погнали в кар’єр (з охороною вдень 
і вночі, під кулеметом). Старші в’язні відкопували скелі, а ми, хлопчики, ки-
рками розбивали на щебінь. Техніки ніякої не було. Годували нас майже ніяк. 
На 10 днів буханець хліба на одну людину. «Кава» без цукру, а ввечері – так 
званий суп, у якому плавали гнила картопля й буряк» [1, с. 74].

Фаїна Грубер була однією з тих дітей, життя яких знаходилось на воло-
сині під час німецької окупації. Зараз жінка зі сльозами на очах згадує своє 
дитинство: «Напівроздягнених нас, малих дітей тримали до ночі. А потім ви-
везли в Красилів у гетто. Скинули в зруйнований коридор без вікон і дверей. 
Усе навколо – за колючим дротом. Не можна було дивитися на муки дітей. 
Нас пустив колишній мешканець с. Кузьмина в кімнату. П’ятдесят чотири 
чоловіка з малими дітьми ввійшло туди. По черзі присідали, щоб дати ногам 
трохи спочити. Через кілька днів завелись хвороби, смерть. Вмирали діти, 
старі. Але ми заздрили вмерлим, що більше не мучилися. Ми знали, що нам 
смерть. Але в Перемогу вірили…» [27].

Є багато випадків, коли дітей, яких відправляли до концтаборів на тяжку 
працю і в яких не було дитинства, і в зрілі роки не відпускало минуле. Пере-

житі в ранньому віці приниження, страх, тягар непосильної праці й знайде-
ні внаслідок цього захворювання заважали повноцінному життю [10, с. 12]. 
Авербах Валентина Григорівна згадує, як вона потрапила на цегельний за-
вод, де робили глину на конвеєр для виготовлення цегли: «Потім з однією ді-
вчиною нас перекинули на сушку цегли, ми її сушили й випалювали. Робота 
була дуже важка, але ми з цією дівчиною подружилися й підтримували один 
одного» [13, c. 9].

Трагедія Бабиного Яру залишила відбиток не тільки на долі дорослих, а й 
дітей. Про це ми можемо дізнатися зі свідчення Н. Горбачової, яка жила не 
далеко від Бабиного Яру, на вул. Тираспільській, 55, кв. 2. Вона згадувала, 
що 22 вересня 1941 р. особисто бачила, як «протягом цілого дня в Бабин Яр 
рухалось приблизно 40 вантажних автомашин, які були переповнені єврей-
ським населенням – чоловіками, жінками й дітьми, причому деякі жінки три-
мали на руках грудних дітей. Ми побачили, що в метрах 15 від початку Баби-
ного Яру німці заставляли роздягатися привезених ними євреїв і наказували 
їм бігти вздовж яру, розстрілюючи тих, що втікали, з автоматів і кулеметів. 
Я особисто бачила, як німці кидали грудних дітей у яр. У ньому знаходилися 
не тільки розстріляні, але й поранені, а також живі діти. Ці ж німці закопува-
ли яр, при чому було помітно, як невеликий шар землі ворушився від рухів 
живих людей» [23].

Німці застосовували різні форми знущання над дітьми. Про це згадує 
Людмила Заворотня: «Дітей не тільки вбивали. Я згадала, як їх зігнали ра-
зом, маленьких і большеньких, накрили брезентом і чимось отруїли за кілька 
хвилин. Мені врізалася в пам’ять жінка у великій картатій хустці, які носять 
у селах, і хлопчик 6–7 років поруч з нею. Він притискався до неї та плакав. 
Через деякий час солдати йшли юрбою й жваво перемовлялися» [23].

Життєва ситуація Клавдії Даниловни Прокопець доводить жорстокість та 
бездушність німців щодо дітей: «Я жила з двома малюками – дітьми. Німці 
відбирали в нас все, що можна. Відібрали корову. Взимку на голови дітей я 
надягала хусточки. Одного разу німецький солдат підійшов і зірвав їх з ди-
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тячих голівок. Зняв взуття, намотав на ноги хусточки замість онуч і пішов 
своєю дорогою» [2, с. 27].

Свідчення Портної Іди Іллівни:«У сестри був син Йося, восьми років. 
Коли їх вели на розстріл, він вирвався від мами й побіг. Німець його наздог-
нав і кинув у колодязь. Тітка Поля, побачивши це, почала кричати, плакати, 
і німець застрелив її біля колодязя» [4, с. 20].

Були такі випадки, що дітей заривали в землю живими, що гірше за 
смерть. Такі діти помирали в страшних муках. Як показав один зі свідків, 
який був присутній при масову вбивстві дітей у Румбульському лісі, «на роз-
стріл ганяли жінок з дітьми, дітей було дуже багато, у деяких матерів було 
2–3 дитини. Вони йшли в колонах під посиленою охороною поліції. Три ве-
ликі партії дітей шкільного віку. У кожній партії було не менше 200 дітей. 
Вони страшно плакали, гукали своїх матерів, благали про допомогу. Всі ці 
діти були знищені в Румбульском лісі. У них не стріляли, а вбивали ударами 
автоматів і рукоятками пістолетів по голові й звалювали прямо в яму. Коли 
закопували в могилу, то ще не всі були мертві, і гойдалася земля від тіл зако-
паних дітей, жінок, старих» [24].

Зі спогадів К. Солонинкіной, яка проживала у м. Харкові на момент фа-
шистської окупації: «По дорозі, що веде до бараків тракторного заводу, йшли 
сотні й тисячі жінок, старих і дітей. Багато везли на санчатах хворих, що 
не могли рухатися самостійно. Були й такі, що везли сякий-такий домашній 
скарб на санях і на возах кіньми. Люди думали, що це їм знадобиться, дума-
ли, що будуть жити. По дорозі на узбіччях я бачила багато трупів, особливо 
людей похилого віку, які присіли відпочити та вже не піднялися, замерзли. 
Молоді хлопці з місцевих жителів знущалися над євреями, кидали камінням, 
вигукували: «Батько Гітлер прийшов! Бий жидів!» [4, с. 54]. Але були випад-
ки, коли дітям вдавалося врятуватися. Доказом цього є свідчення Перель-
цвайг Любові Борисівни, яка своїм героїчним вчинком показала, що завжди 
треба залишатися людиною: «Коли почалася війна та німці окупували Дні-
пропетровськ, то почали шукати євреїв по всьому місту. Всю нашу родину 
німці вивели з підвалу й погнали до Універмагу з іншими людьми. Там було 

багато старих людей, які не могли йти, таких німці розстрілювали на місці. Я 
йшла з мамою і сестрами. Нас привели в парк навпроти універмагу Славутич 
на вулиці Кірова. Там вже були викопані окопи. Потім німці почали брати по 
200 чоловік з натовпу, підводили їх до окопів і розстрілювали. Вони стріляли 
до ночі. Наша партія була найостаннішою. Ми підійшли до ями, мама мене 
тримала за руку. Поруч зі мною стояла жінка, на руках у неї була маленька 
дитина. До неї підійшов німець, вихопив дитину, роздяг його й кинув у яму. 
Тут же почали стріляти. Я вирвалася від мами й кинулася вниз до цієї дити-
ни, щоб прикрити її своїми тілом. Вона спочатку плакала, потім замовкла, 
а на мене почали сипатися трупи» [3, с. 55].

Про масові вбивства дітей свідчить розстріл дітей у Білій Церкві, який 
відбувся 20 серпня в 1941 р. Як розповідає один із свідків (на жаль, його ім’я 
не збереглось в документах до наших часів), «дітей привезли на гусенічно-
му тягачі. До подальших подій я вже не мав відношення. Українці стояли 
навколо і з жахом дивилися, як дітей знімали з тягача. Їх ставили над ямою 
і розстрілювали так, що вони падали прямо в яму. Піднявся невимовний 
крик. Мені важко про це розповідати. Особливо врізалася в пам’ять малень-
ка білява дівчинка, яка схопила мене за руку. Її теж розстріляли. Яма була 
недалеко від гаю. Розстріл відбувався о пів на четверту – чотири пополудні, 
після переговорів з фельдкомендантом. У деяких дітей стріляли по 4–5 разів, 
поки ті не вмирали» [25].

Діти, які залишалися самі, дорослішали швидше. Вони міркували, як до-
рослі, вони вже не думали про прогулянки та іграшки, вони просто мріяли 
про спокій. Яніна Гешелес – маленька дівчина, яка залишилась в свої дванад-
цять років сама. Про життя цієї дитини можно дізнатися з іі щоденника: «На-
впроти нас, на «Пісках» бухало полум’я палаючих трупів. Сморід отруював 
повітря. Я тужила за матусею, але не впадала у відчай, лише заздрила їй, що 
для неї все вже скінчилося. А я дивлюся на той вогонь, у якому вона, може, 
саме тепер палає, і знаю, що теж у ньому згорю. Такі хвилини, коли я мірку-
вала подібним чином, траплялися вже рідко. Я хотіла скористатись останні-
ми днями й насміятися досхочу, але наші усмішки були штучними» [2, с. 78].
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Арнольд Давидович – людина, яка так ож пережила Голокост. Він був ще 
дитиною, але в його пам’яті залишилося багато спогадів, якими він вирішив 
поділитися: «Я бачив, як вони вішали комсомольців, у них на шиї висіла таб-
личка «партизан». Я бачив, як під нашими вікнами застрелили одного хлоп-
ця, бачив, як мій товариш у своїм дворі поліз на шовковицю, вони зняли його 
й побили до напівсмерті. У нас у дворі випадок був: була сім’я, батька в них 
репресували, а мати була єврейка, і троє дітей. Хтось їх заклав, напевно, хо-
тів забрати квартиру. Вона не пішла до німців, а взяла дітей і на кладовищі 
себе й дітей отруїла».

Крім постійного ризику бути схопленим німцями важкими залишалися й 
побутові умови. У спогадах А. Д. Ривкінд чимало місця присвячено проблемі 
голоду: «Голодувати – голодували, макуху, бувало, їли, мама ходила, вимі-
нювала речі на продукти. Ми провели в окупації дві зими, але важче було 
взимку 1942–1943 років, стояли жахливі морози. Зими були дуже страшни-
ми, море замерзло, можна було на той бік протоки пройти, де стояли наші, 
а можна було вліво на 5 кілометрів пройти, а не обходити 18, щоб обміняти 
речі, багато хто так і робив». Іншою проблемою стало практично повна від-
сутність медикаментів: «Був ще такий випадок: від голодухи в мене почався 
фурункульоз, дружина Івана Григоровича робила мені переливання крові – 
не допомагало, дріжджі з пивзаводу приносили й прикладали – теж не до-
помагає, у нас у дворі стояли солдати, і молодий хлопчина – німець зайшов 
до нас, побачив мене, потім прийшов і приніс цілу жменю якихось пігулок. 
Після них у мене все зажило, як на собаці, і навіть рубців не залишилося» [6, 
с. 138].

Таким чином, убивство безвинних дітей та нелюдськи знущання над 
ними – найстрашніший та кривавий злочин нацизму. На жаль, дуже бага-
то людей нічого не знають про Голокост, який забрав мільйони людських 
життів.

Сучасна Німеччина усвідомила уроки минулого. У цій демократичній 
країні реально діють закони, за якими заборонена фашистська ідеологія; 
кримінальним злочином є заперечення Голокосту. Але спокута провини ви-

являється не тільки в законах та деклараціях. Німеччина надає допомогу та 
притулок людям, яких переслідують за національною ознакою; докладає зу-
силь для відродження єврейської общини, що була знищена під час нацист-
ської диктатури.

Висновки
У наші часи тема Голокосту не втратила своєї актуальності. Cкільки б 

книжок або фільмів не виходило про Голокост, ця катастрофа не вміщується 
у свідомість людини.

Підводячи підсумки можна зробити висновок про те, що трагедія Голо-
косту до сьогодні залишається найбільшим актом геноциду в історії людства. 
Незважаючи на наявність регіональних особливостей політики Голокосту 
в Україні, її результат був єдиним – всі виявлені в зоні окупації євреї підляга-
ли знищенню. Усі інші категорії населення отримували надію на інтеграцію 
в майбутній «новій Європі». Форми та методи «остаточного розв’язання єв-
рейського питання» в окупованій Україні залежали від часу та особливостей 
входження регіонів до окупаційних адміністративних утворень, територіаль-
ної близькості до лінії фронту, наявності каральних структур, демографічної 
ситуації в місцях компактного проживання євреїв. Загальними тенденціями 
політики Голокосту в Україні слід вважати повну відкритість нацистських 
заходів, експлуатацію антисемітських настроїв, швидке переростання масо-
вих акцій знищення в тотальні, перебування євреїв в особливому правовому 
становищі, яке передбачало їх дискримінацію, створення гетто та таборів 
праці, використання каральних органів, обмежене використання технічних 
засобів знищення, намагання знищити свідчення проведеного геноциду 
і пам’яті про них.

Проблему Голокосту завжди вивчати важко, описувати її ще важче. Коли 
читаєш те, що відбувалося в гетто, мимоволі жахаєшся, як це можна було пе-
режити. Коли слухаєш розповіді очевидців, які бачили все своїми очима, не 
можеш повірити як це можна було винести. Сьогодні не можна уявити наше 
життя без прав людини, соціальної допомоги, охорони здоров’я. Коли ж ви-
вчаєш проблему Голокосту, мимоволі захоплюєшся людьми, які знайшли 
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в собі сили пережити всі кошмари і позбавлення, не впустити власної гідно-
сті і реалізувати себе після війни.

Також необхідно підкреслити, що пам’ять про ці події важлива не тільки 
як нагадування і засудження злочинів нацистів, але також як повчання про 
небезпеку переслідування людей на основі раси, етнічного походження, ре-
лігії, політичних поглядів або сексуальної орієнтації.

Історія Голокосту навчає і того, як сучасна техніка та технологія можуть 
бути використані для знищення людей. На мою думку, потрібноно вплива-
ти на психіку молоді – показувати фільми та фотознімки, що свідчать про 
Голокост. Через перебільшення кількості на телебаченні, в кіно бойовиків, 
а також комп’ютерних ігор, що дозволяють вбивати людей, видовище смерті 
стало чимось майже буденним. І все ж треба спонукати людей замислитися. 
Будь-яка людина – українець, єврей, поляк, грузин – повинен знати, що в се-
редині двадцятого століття упродовж багатьох років відбувалося винищення 
цілого народу, і, що найстрашніше, інший світ це допустив.
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Погоріла Анна

ЄВРЕЙСЬКІ ДІТИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПІД ЧАС 
ГОЛОКОСТУ

Вступ
Актуальність дослідження. Провадження політики Голокосту на те-

риторії України є однією зі складних проблем національної історії, в якій 
знайшли відображення попередні результати багатовікового міжетнічного 
діалогу. Разом з тим, «єврейське питання» на українських теренах, нацист-
ський геноцид щодо євреїв під час Другої світової війни варто розглядати 
в контексті міжнаціональних відносин, що формувались на території Украї-
ни, з огляду на національний розвиток інших народів.

Вивчення історії Голокосту в контексті історії України та всесвітньої іс-
торії, розвиток історичного мислення, яке передбачає загальне розуміння 
історичного процесу в його різноманітності й суперечності, застосування 
історичних знань і набутих умінь є дуже актуальним у наш час.

Мета нашої науково-дослідницької роботи: визначити та проаналізувати 
різні прояви нацистської політики по відношенню до євреїв-дітей Дніпропе-
тровська під час німецької окупації 1941–1944 рр.

Виходячи з цього, ми ставимо такі задачі:
Визначити етапи Голокосту в Дніпропетровську та його особливості.
З’ясувати умови життя дітей під час німецької окупації.
Відтворити найяскравіші спогади врятованих дітей.
Зробити підсумок виконаної роботи.
Під час виконання науково-дослідницької роботи використовувалися такі 

методи: описовий, синтез і узагальнення.
Хронологічні рамки дослідження обумовлені періодом нацистської 

окупації територій Дніпропетровщини – 1941–1944 рр. – під час якого про-
вадилася політика винищення євреїв.
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Практичне значення роботи полягає у тому, що її матеріали можуть 
бути використані під час уроків, присвячених Дніпропетровщини, у день 
вшанування пам’яті жертв Голокосту, також може використовуватися на уро-
ках історії України, всесвітньої історії, на виховних заходах з теми толерант-
ності, також тими, кому не байдужа доля інших народів, тим, кого хвилює 
проблема ксенофобії та антисемітизму в суспільстві минулого і сучасності.

Джерельна база нашої роботи заснована на фондах Яд Вашема – націо-
нального меморіалу катастрофи Голокосту. Нами відібрано ті документи, які 
дозволять виконати поставлені завдання. Це включає спогади очевидців, які 
проживали на цій території і документи, які допоможуть нам більш детально 
ознайомитись з цим питанням.

Блок документів включає в себе саме такі:
А. «…Єврейські діти, батьки яких розстріляні…». З донесення дивізійно-

го пастора Корнмана [12].
«…Заборонено народжувати єврейських дітей…». Із щоденника в’язня 

Шяуляйського гетто [13].
«Юдішарундшау», 16 червня 1933 р. «Що доводиться терпіти єврейській 

дитині в німецькій школі?» [14].
«Практика заганяти жінок і дітей в болота не дала очікуваного результа-

ту…». З повідомлення штурмбаннфюрер СС Магилл від 12 серпня 1941 р. 
про акцію в районі Прип’ятських боліт (Білорусія) [15].

Спогади представлені такими розділами:
Спогади дітей у гетто.
Спогади Яровінської Фріди Наумівни та Самуїла Зіновійовича Чепурняка.
Структура роботи складається з вступу, двох розділів, висновків, списку 

джерел та літератури.

Розділ 1. Етапи формування Голокосту
«Голокост» (Holocaust) – від давньогрецького «Holocaustosis», що означає 

«всеспалення», «знищення вогнем», «жертвопринесення».

У сучасній науковій літературі і публіцистиці позначає політику нацист-
ської Німеччини, її союзників та посібників з переслідування і знищення 
6 млн. євреїв у період 1933–1945 рр.

Напередодні Другої світової війни на теренах України (у її сучасних ме-
жах) проживало близько 2,7 млн. євреїв. За кількістю євреїв Україна займала 
в середині 1941 р. перше місце в Європі і друге в світі. Особливістю роз-
селення євреїв була їхня висока концентрація у міських поселеннях. Так, 
тільки у п’яти містах (Одеса, Київ, Львів, Харків, Дніпропетровськ) у сере-
дині 1941 р. мешкало 25% усіх євреїв України. Друга особливість соціаль-
но-економічного життя євреїв полягала в наявності єврейських колгоспів, 
більша частина яких перебувала в складі п’яти єврейських національних 
районів (Калініндорфський, Новозлатопільський, Сталіндорфський, Фрай-
дорфський, Лариндорфський).

Єврейських шкіл в області було 56, в них навчалося 19989 дітей. 5518 учнів 
навчалися на рідній мові, було 177 вчителів. У області працювало 4 техніку-
ми. Також в Дніпропетровську функціонували єврейські профтехкурси [15].

У 1933 р. у Дніпропетровську було 8 національних районів: 3 німецьких, 
2 російських, 2 єврейських та 1 болгарський. У районах жили представники 
тільки цих національностей.

У 1934 р. були знищені ще 3 синагоги. Багато євреїв займали відпові-
дальні посади: з 63 районних газет у 11 редакторами були євреї, директо-
ром Дніпропетровського інституту патології та гігієни труда був професор 
І. Я. Штрум, начальником управління проектування та реконструкції міста – 
Р. Б. Треслинг, директором заводу ім. Коминтерну – Л. М. Варшавский, ди-
ректором заводу ім. Петровського – Бирман, головним диригентом Театру 
опери та балету – А. Клибсон [2].

Протягом 1935 р. з Дніпропетровської області було направлено до м. 
Біробіджану 235 єврея-переселенця. Пік сталінських репресії на Дніпропе-
тровщині прийшовся на 1937 – першу половину 1938 рр. За цей час в області 
було заарештовано 29 521 осіб. Були заарештовані ректора ДГУ –українець 
Куіс та росіянин Ефимов. Репресіям підвергались й студенти. Всі, хто ви-
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ражались проти радянської влади були або розстріляні, або відправлені до 
таборів.

Напередодні Другої світової війни населення Дніпропетровської області 
складало 2273427 осіб. З них: 79,7% – українці, 11,4% – росіяни, 5,7% – єв-
реї, 0,4% – поляки, 1,2% – німці, 1,1% – білоруси (згідно за переписом насе-
лення 1939 р.) [15].

Окупація українських земель, як зміна владних режимів, почалася з бе-
резня 1939 р., коли угорські війська перейшли кордон проголошеної неза-
лежною Карпатської України. Це була територія колишньої Підкарпатської 
Русі, що входила до складу Чехословаччини і на якій проживало 352124 тис. 
мешканців, у т. ч. 13,8% євреїв. У вересні 1939 р., із вторгненням німецьких 
військ у Польщу, до складу створеного Генерального Губернаторства Рейху 
увійшли приблизно 15 тис. км2 українських етнічних територій, де прожива-
ло понад 500 тис. чоловік, переважно українців, але й 0,95% євреїв. Це були 
землі Холмщини, Лівобережного Надсяння, Лемківщини, Підляшшя – так 
зване Закерзоння. 17 вересня 1939 р. західноукраїнські землі, де проживало 
мало не 13 млн. чол., із них 21% євреїв, були зайняті радянськими військами. 
Усередині 1940 р. до складу СРСР була включена Північна Буковина з на-
селенням 853 тис. чоловік, з яких 11–12% становили євреї. Отже, у складі 
СРСР опинилися сім новостворених областей, фактично всі українські землі, 
які входили до складу Польщі та Румунії [3].

22 червня 1941 р., з нападом Німеччини на Радянський Союз, усі україн-
ські території стали ареною військових дій, а невдовзі потому опинилися під 
нацистською окупацією.

Можна виділити 4 основні етапи формування Голокосту:
I етап (січень 1933–серпень 1939) складався в примусі євреїв до еміграції 

за допомогою заходів законодавчого характеру;
II етап (вересень 1939–червень 1941) складався в переселені євреїв до 

спеціальних єврейських кварталів (гетто);
III етап (червень 1941–осінь 1943 складався в захоплені нацистами країн 

і областей з місцями компактного проживання єврейського населення;

IV етап (зима 1943–травень 1945) – деякі нацистські керівники намага-
лися використовувати євреїв для встановлення зв’язку з союзниками, в той 
час як інші (передусім Гітлер) продовжували вимагати тотального знищення 
тих, хто ще залишався в живих [1].

1.1. Катастрофа в Дніпропетровську
Більшість наявних робіт, присвячених Голокосту в Україні, де єврейське 

населення було досить численним і не змогло евакуюватися через швидке 
захоплення цієї території німецькими військами, написані на основі свідчень 
уцілілих євреїв і їх науковий рівень не дуже високий. Часто вони носять емо-
ційний і поверхневий характер. Процес знищення євреїв розтягнувся на 2 
роки [15].

Винищення єврейських дітей було частиною нацистської програми «бо-
ротьби за чистоту раси». Діти знищувалися як «небажані елементи суспіль-
ства, що представляють потенційну небезпеку для Німеччини».

Від рук нацистів та їх посібників загинуло більше мільйона єврейських 
дітей по всьому світу. Знищенню також піддавалися розумово і фізично не-
повноцінні діти з Німеччини, Польщі, України та окупованих нацистами те-
риторій СРСР.

Дітей-євреїв, що постраждали від Голокосту, можна розділити на такі 
групи:

діти, вбиті відразу після прибуття в табір смерті;
діти, вбиті одразу після народження;
діти, народжені в гетто і таборах смерті, яким вдалося вижити завдяки 

людям, що переховували їх від нацистів;
діти від 12 років, які стали жертвами медичних експериментів, а також 

використовувалися в якості робочої сили. [5]
Маленькі діти, на думку нацистів, не мали особливої цінності – їх не 

можна було використовувати в якості робочої сили. Діти, особливо безпоміч-
ні малюки, ставали першими жертвами убивць та ґвалтівників. Їх використо-
вували як матеріал для медичних дослідів, вони гинули від непосильної фі-
зичної праці, від голоду та хвороб, ставали об’єктами моральних, фізичних 
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знущань та насильства. Їхніми тілами заповнювалися сотні малих та великих 
Бабиних Ярів, їх труїли газами та розривали на шматки натреновані пси, та 
подібні до цих псів банди озвірілих погромників.

Голокост був основною частиною гітлерівських планів підкорення світо-
вого панування, найважливішим елементом ідеології, політики та практики 
нацистської Німеччини 1933–1945 рр. Його мета – «остаточне розв’язання 
єврейського питання», тобто повне фізичне знищення євреїв в усьому світі. 
Однією з держав, де нацисти вирішили в першу чергу реалізувати цю мету, 
була Україна. Тут геноцид євреїв прийняв відкриту и найбільш деспотичну 
форму. За кілька місяців в Україні майже не залишилося жодного єврея, ок-
рім переховувавшихся, за виключенням районів окупації румунами. Майже 
у всіх населених пунктах Дніпропетровщини німецьке військове команду-
вання видає накази про необхідність реєстрації єврейського населення, мо-
тивуючи це переселенням в інші місця для проживання чи праці, або, як це 
було у Дніпропетровщині, для сплати штрафу, начебто, через викрадення 
у великих розмірах. Всі євреї з 10-річного віку повинні були носити пов’язки 
на рукаві з Зіркою Давида. Проводячи масові розстріли мирного населення, 
нацисти не шкодували нікого: ні дітей, ні жінок, ні старих. Головна мета – 
знищення нації, не маючої права на існування [15].

Важливим джерелом про знищення євреїв в період окупації слугують 
показання свідків-очевидців тих трагічних подій, а також людей, які дивом 
залишилися живими. Кажучи про цей жахливий злочин нацистів не тільки 
перед єврейським народом, а й перед всім людством, дивує продуманість 
і витонченість знищення людей. Якщо ми будемо роздивлятись кожний ви-
падок окремо, то з документів можемо винести «відпрацьований сценарій»: 
виявлення євреїв та напів-євреїв, направлення їх в польові комендатури, збір 
в одному місці, відбирання коштовностей, та під пильним наглядом спеці-
альних караючих органів супровід на місця розстрілів. Таким місцем в Дні-
пропетровську стала територія ботанічного саду, де під час 13 і 14 жовтня 
1941 р. нацисти знищили більше 11 тис. людей. Сюди нацисти відправили 
літаки, які повинні були заглушити крики нещасних людей. Крім того, до-

рослих людей тут розстрілювали, а дітей виривали з батьківських рук, кида-
ли в яр і заживо закидали землею.

В ніч на 10 липня 1941 р. фашисти вперше бомбили обласний центр –Дні-
пропетровськ [2]. Місто було окуповано 25 серпня 1941 р. Відомо, що через 
місяць після окупації у місто прибула оперативна команда № 6, яка за період 
з 28 вересня до 4 жовтня розстріляла 178 євреїв Дніпропетровська.

2 жовтня комендант міста, генерал-майор Майнгольд, видав наказ, згідно 
якого єврейське населення мало сплачувати штраф у розмірі 3 млн. марок 
(30 млн. рублів). Штраф міг бути сплачений частинами – 12 або 20 жовт-
ня та 1 листопада. Пункт прийому знаходився на вул. Харківській, і багато 
хто виконав цю вимогу. Але вже 13 листопада було розстріляно 10 тисяч 
євреїв Дніпропетровська. Ще 1 000 євреїв були розстріляні з 5 до 25 жовтня 
оперативною командою № 6, ця ж команда стратила ще 156 євреїв протягом 
листопада.

До початку листопада міське управління провело перепис населення 
міста, євреїв було зареєстровано 7962 людини. Більшість єврейського насе-
лення Дніпропетровська не було своєчасно проінформовано про смертель-
ну небезпеку, яка їм загрожувала, і не встигло вчасно евакуюватися. Плано-
мірне знищення євреїв цілком відповідало передвоєнним планам фашизму: 
«остаточне розв’язання єврейського питання». Так, за вказівкою начальника 
поліції СД м. Дніпропетровська, майора Вільгельма фон Мульде, польового 
коменданта полковника фон Альберті і міського коменданта майора кавале-
рії фон Гедельмана були розвішані об’яви, які говорили, що усі євреї мусять 
зібратися біля універмагу з усіма речами, що вони мали. Так, понад 11 тис. 
мирних жителів міста єврейської національності були зібрані біля централь-
ного універмагу на пр. К. Маркса. В них відібрали речі, що вони принесли 
з собою, розбили на колони по 800–1000 чоловік і під конвоєм відправили 
на територію лісорозсадника навпроти транспортного інституту, де всі вони 
13–14 жовтня 1941 р. були розстріляні, а то і заживо кинуті в яр. Несамо-
виті крики та стогони людей було чути на відстані декількох кілометрів. Їх 
не в змозі був заглушити ні шум тракторів, що працювали спеціально для 
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цього, ні шум літаків, що кружляли над місцем розстрілу. Розстріл людей 
єврейської національності продовжувалось з 5 години 14 листопада до 17 го-
дини 15 листопада 1941 р. З метою приховування своїх злодіянь фашистські 
нелюди, наповнивши яр трупами і засипавши зверху землею, на цьому місці 
справили посадку дерев.

Взимку більша частина євреїв, які залишились, була розстріляна у про-
титанковому рову, який тягнувся від нинішнього парку Писаржевського до 
вулиці Енергетичної [16].

У місті працювали школи, інститути, промислові підприємства, друкува-
лися журнали та газети. Всі видання були насищенні антиєврейськими ма-
теріалами. Так, 29 листопада з’явилася замітка про вигнання євреїв з ВУЗів. 
Також, якийсь Дм. Денисенко надрукував статтю, де він писав: «Обов’язок 
кожного свідомого українця і чесного громадянина повідомляти німецьких 
карним СД або Військовому командуванню про всіх тих замаскованих жидів, 
які не носять нарукавних знаків…» [15].

Газети не мали право публікувати листи від євреїв та для євреїв. Комен-
дантський час для євреїв встановлений з 16.00, хоча для всього населення він 
починався о 19.00. Була оголошена заборона на прийом євреїв на роботу, та-
кож існувала заборона на змішанні браки з євреями. Заборонялося надавати 
медичну допомогу єврейському населенню, норма видачі хліба було значно 
нижча, ніж для інших жителів міста. Всі обмеження поширювались на на-
щадків євреїв до 3-го коліна.

Німецькі окупанти в Дніпропетровську й області, як і по всій Україні, 
створили єврейські гетто [1].

Територія Дніпропетровського коксохімічного заводу, де було влаштова-
не гетто на 4–5 тис. чоловік, стала останнім місцем мешкання для багатьох 
городян єврейської національності.

У лютому 1942 р. євреї, які залишились в живих, були розміщені у ро-
бочих таборах, які знаходились на території області, в цьому ж році вони й 
були розстріляні.

Можна виділити низку особливостей Голокосту в Україні:

Звинувачення в «жидобільшовизму» тільки на Україні;
Почалось тотальне знищення єврейства, включаючи дітей мішаних 

шлюбів;
Тільки тут в акціях брали учать військові підрозділи;
Тільки на Україні прийнялися до проведення акцій одразу після окупації 

території;
Розподіл України на райони: район військового рейхскомісаріату, не вій-

ськовий адміністративний район, район Трансністрії (підпорядкований Ру-
мунії). У кожного – свій план знищення євреїв в різні терміни. В Західній 
Україні проходили періодичні акції погромів, гетто існували до кінця 1943 р. 
Не існувало права лівобережного гетто – практично одразу євреїв знищували, 
була розповсюджена система заручників: з 100 заручників 90 були євреями;

Тільки на Україні проводились тотальні розстріли всього єврейського на-
селення, включаючи жінок та дітей;

Відзначається повна незалежність німців від загальної думки;
Вперше акції знищення не приховуються від місцевого населення, а про-

водяться на його очах;
Розроблення методів приховання улік. Вперше група 10–05 в складі гру-

пи С в Бабиному Ярі;
До України знищення були не такі масові, схоже, німці розраховували на 

швидку перемогу;
Доля активності партизанського руху на Україні залежала від успіхів або 

невдач на фронті;
Голокост України характеризується могутнім рухом опору, як стихійного, 

так и організованого [4].

1.2. Евакуація
Першою умовою евакуації була можливість скористатися транспортним 

засобом. Найбільш ефективним транспортом, враховуючи відстані, про які 
йде мова, був поїзд. Однак для того, щоб потрапити на потяг, треба було 
отримати дозвіл на евакуацію. Якщо людина або родина не належали до 
категорій населення, яким був даний пріоритет в евакуації, отримати такий 
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документ було важко, іноді неможливо. Уже в евакуації без цього документа 
також було неможливо отримати продовольчі картки, без яких практично не 
існувало способу добути їжу [3].

Посвідчення Естер Чижикова, вдови загиблого офіцера РККА Ісака 
Чижикова, видане в Ташкентському військкоматі, дозволило Естер та її роди-
ні вижити в евакуації. Мільйони людей евакуювалися без дозволів і докумен-
тів. Вони фактично самостійно добиралися до тилу. Іноді вдавалося отрима-
ти дозвіл по дорозі. Існують свідчення придбання таких дозволів за хабарі. 
Багато отримували відповідні документи вже в місцях евакуації, знайшовши 
роботу. Навіть ті, хто отримував картки, голодували. Так, на непрацюючу 
людину, як правило, виділялося 200 г хліба в день. Привілейованим непра-
цюючим людям, а також дітям у дитячих закладах належало 600 г. на день. 
Працюючі, як правило, отримували від 600 до 800 г. на день. Саме цим пояс-
нюється той факт, що більшість підлітків в евакуації, починаючи з віку 12–13 
років, прагнули потрапити на роботу. Для багатьох це була єдина можливість 
вижити. Фізичні умови життя були різними. Так, співробітники евакуйова-
них підприємств часто жили в бараках, а перший час навіть у наметах з вели-
кою кількістю людей. Нерідко сім’я займала триповерхові нари за кількістю 
членів сім’ї, відділяючись від інших жителів барака простирадлами. На піз-
ніших етапах будували картонні і дерев’яні перегородки. В інших місцях лю-
дей селили по ущільненню. Тобто до сім’ї в квартиру підселювали ще одну 
сім’ю. Ті, хто міг, знімав собі житло, часто за цінні речі, привезені з дому. Ті, 
у кого були в тилу родичі та знайомі, як правило воліли звертатися до них [5].

1.3. Документи щодо дітей

А. «…Єврейські діти, батьки яких розстріляні…». З донесення 
дивізійного пастора Корнмана

20 серпня 1941 р. близько 15 годин, до Кормана прийшли двоє священ-
ників, які повідомили про те, що неподалік виявлено близько 90 маленьких 
дітей, які дуже сильно кричать і порушують цим спокій солдатів. Все діти 
сиділи без води та їжі. Від українського поліцейського вони дізналися, що це 

єврейські діти, батьки яких розстріляні. Це почула група німецьких солдатів 
і почала обговорювати.

Обидва військових священика були з 4-го відділення 607-го польового ла-
зарету, їхні прізвища: Вильчек (євангелічний) і Тевес (католицький). Вильчек 
запропонував, щоб дітей розстріляла українська поліція.

Коли Бобель наказав розстріляти дітей, почалася суперечка, молоді люди 
не можуть це зробити, оскільки вони самі ще діти, а люди Хофмера мають 
своїх дітей. Тоді Хофмер запропонував, щоб дітей розстріляла українська по-
ліція, яка підпорядкована фельдкоменданту. Всі погодились з таким розвит-
ком подій. Солдати заздалегідь вирили яму. Доставлених дітей ставили над 
ямою і розстрілювали так, що вони падали в неї. Розстріл відбувався о пів на 
четверту-чотири пополудні, на наступний день після переговорів з фельдко-
мендантом. У деяких дітей стріляли по 4–5 разів, поки ті не вмирали [12].

«Практика заганяти жінок і дітей в болота не дала очікуваного 
результату…». Рапорт про хід акції на Прип’яті з 27 липня по 11 

серпня 1941 р.
Більшу частину населення складали українці, трохи меншу – білоруси, 

а ще меншу – поляки і росіяни. Євреї жили у великих населених пунктах, де 
складали великий відсоток населення (іноді до 50–80%). Коли війська всту-
пали на певну територію, українці зустрічали їх з хлібом і сіллю. Більшість 
населення віддавало перевагу єврейським лікарям, у містах переважали єв-
рейські ремісники та велика кількість емігрантів старого рейху.

Командири, які проводили умиротворення перебували в контакті з місце-
вими бургомістрами і обговорювали з ними справи, щодо місцевого населен-
ня; такі контакти використовувалися для перевірки чисельності і складу на-
селення. Перевірялася наявність комуністів, червоноармійців або колишніх 
більшовиків. У більшості випадків місцеві жителі доповідали самі, що вони 
бачили бандитів та інших підозрілих осіб.

Практика заганяти жінок і дітей в болота не дала очікуваного результату, 
тому що болота не так глибокі, щоб людина могла в них потонути. Цьому 
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перешкоджало також те, що на глибині приблизно метр в більшості випадків 
був твердий ґрунт. Помітно було, що в цілому населення в хороших відно-
синах з єврейським сектором. Проте воно енергійно допомагало при облавах 
на євреїв [15].

«…Заборонено народжувати єврейських дітей…». Із щоденника 
в’язня Шяуляйського гетто

13 липня 1942 р. наказ поліції безпеки. Відповідно до наказу начальника 
поліції безпеки, пологи в гетто були дозволені тільки до 15 серпня 1942 р. 
Після цієї дати заборонено народжувати єврейських дітей як у лікарнях, так 
і вдома. У той же час дозволено переривати вагітність шляхом абортів. На 
вагітних жінок лягає велика відповідальність, якщо вони не підкоряться цьо-
му наказу, виникне небезпека і вони будуть страчені разом зі своїми сім’ями. 
Юденратів ставить до відома про це все населення гетто.

24 березня 1943 р. Протокол наради Шяуляйського юденрата розповідає 
нам про те, як на засіданні постало питання запобігання пологів в гетто. 
Також згадувалося про те, що євреї не можуть народжувати дітей у гетто, 
але все одно ведуть себе безвідповідально і суперечать. Вказано на те, що 
в гетто близько 20 вагітних жінок і тільки двоє з них відмовляються робити 
аборт (для однієї жінки- це вже буде 3-й аборт і вона не хоче ставати безплід-
ною, а інша – на восьмому місяці вагітності); доктор закликає погодитись на 
аборт, навіть шляхом залякування і брехні. Доктори пропонують заборони-
ти приймати пологи, реєструвати всі випадки вагітностей і вмовляти жінок 
на аборти. Але вони не готові вбивати дитину, якщо вона народиться (через 
прискорення вагітності) живою.

Наслідки народження дітей можуть стати страшними не тільки для сім’ї 
новонародженого, тому всі підписали цей документ [13].

«Юдіша рундшау», 16 червня 1933 р. Що доводиться терпіти 
єврейській дитині в німецькій школі?

Як розповідає цей документ, у школах нового рейху змінилися не тільки 
учні, а й вчителі. Додали нові предмети, а це перекроїло навчальну програ-

му. Однокласники і вчителі були недоброзичливі, оскільки всім пояснюва-
ли, що війна була програна саме через євреїв, і у більшості нещасть винні 
лише вони. Саме тому, ніхто не дивувався, коли писали «євреї, збирайтеся, 
а то пошкодуєте».Коли зустрічаютьоднокласників: «ми не хочемо тебе тут 
бачити». Для євреїв були «єврейські лави», щоб підкреслювати поділ між 
євреями і християнами [14].

Отже, Голокост у Дніпропетровську почався у 1941 р., коли Німеччина 
вирішила остаточно розв’язати «єврейське питання». Можна виділити різні 
групи дітей, які постраждали від рук нацистів і ознайомитись з документа-
ми, які підтверджують всю жорстокість до цієї нації.

Розділ 2. Свідоцтва, листи, щоденники

2.1. Спогади дітей у гетто
«Я не бачив, як дітей завантажували у вантажівку. Пізніше директор 

єврейського поштового відділення розповів мені, як ці витончені німецькі 
панове закидали дітей до вантажівки: вони хапали їх за руки чи за ноги й ки-
дали до кузова, начебто це були мішки з картоплею…». Рабин Давид Кахане, 
Львівське гетто, Україна [8, с. 100].

«Знущанням не було кінця: фашисти давали нам курити самокрутки, 
наповнені порохом, який вибухав від вогню і обпікав обличчя хлопчаків…». 
Семен Меллер, Хмельницька обл., Україна [6, с. 327].

У дітей відібрали дитинство, вони залишилися без допомоги дорослих, 
самі повинні були займатися справами дорослих: добувати їжу для себе 
і батьків, ліки для хворих, зброю для підпільників. Як дорослі, вони мужньо 
воювали в партизанських загонах і підпільних організаціях.

«Від голоду і холоду багато хто вмирав, помер і мій середній брат. Що 
найбільше врізалося в пам’яті – це звільнення. Вперше в житті я поклав 
у рот щось солодке – це була цукерка, яку нам дав солдат-визволитель… «. 
Абрам Куперман, Чернівецька обл., Україна [7, с. 271].
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«Діти помирали від хвороб і в страшенних муках від голоду. Ніхто не міг 
їм допомогти. Не було ні їжі, ні ліків… «. Абрам Криштейн, Вінницька обл., 
Україна [6, с. 243].

«Мені було 15 років, коли я почала працювати в лікарні прибиральницею. 
Було дуже важко. Пам’ятаю, що там була бібліотека – і це було свято для 
мене, коли після роботи мені вдавалося почитати якусь книгу…». Олексан-
дра Контарович, Дніпропетровськ, Україна [8, с. 65].

У багатьох гетто видавали продовольчі картки, на які можна було отри-
мати основні види продуктів: хліб і картоплю. Діти також мали такі картки. 
За картками можна було отримувати невеликі порції їжі, які були мізерними 
і не могли вгамувати голод.

Зазвичай роздачою продовольчих карток займалася єврейська рада. Якщо 
дитина втрачала або в неї крали таку картку, вона не могла отримати їжу. 
Той, у кого ще були гроші, міг придбати їжу на чорному ринку, але більшість 
мешканців гетто не мали коштів і були змушені займатися щоденними по-
шуками їжі. Щоб вижити, багатьом доводилося контрабандно доставляти на 
територію гетто продовольство. Зазвичай цим займалися діти. Їх невисокий 
ріст і щупла статура дозволяли пролазити через проломи в стіні, що оточува-
ло гетто. Маленькі контрабандисти піддавалися постійній небезпеці, але не 
полишали спроби добути їжу за межами гетто.

«Немає дитинства, немає і не було. Дитинство закінчилося. Немає дру-
зів, і це не обговорюється, і ніхто не шукає друзів, товаришів. Всі шукають 
лише їжу. Це було почуття і дорослих, і дітей – знайти їжу, щоб існувати, 
щоб жити…». Ісраель Ернст, Львівське гетто, Україна [8].

«У 15 років я стала робітницею на фабриці, допомагаючи утримувати 
родину. Мій брат Самуїл вчився в столярній майстерні, батьки тяжко хво-
ріли. З усієї родини працювала лише я…». ТільдаГалперт, Закарпатська об-
ласть, Україна [6].

«О 6-й починалася робота. Я не могла ні виконати норму, ні всидіти 
увесь час на місці, я була ще дитиною і дуже хвилювалася за батьків…». 
Яніна Гешелес, Львів, Україна [7, с. 61].

Незважаючи на важкі умови, євреї намагалися продовжувати життя в його 
звичному та буденному розумінні. У деяких гетто євреям було дозволено від-
кривати школи, в інших – навчання було підпільним. Для дітей школа була 
своєрідним притулком, де можна було зустрічатися, вчитися, грати, а іноді й 
отримати трохи їжі.

2.2. За спогадами Яровінської Фріди Наумівни
Як розповідала Фріда Наумівна, коли почалася війна, їй було 10 з полови-

ною років. У серпні почали бомбити Дніпропетровськ. Їм доводилося хова-
тися в бомбосховищі сусіднього будинку. Їх сім’я стала замислюватися про 
те, щоб покинути місто. Середній брат в цей час навчався в училищі ВПС 
в місті Свердловську. Старший брат Ханан до цього часу закінчив перший 
курс Медичного університету, відповідно був призовного віку, тому вони не 
могли евакуюватися, поки його не заберуть до армії. І щоб сім’я швидше ева-
куювалася, Ханан добровільно пішов в армію. Після чого вони поїхали в Ро-
стовську область. Побула їх сім’я там не довго. Звідти вони їхали в теплуш-
ках. В них було багато людей, тому доводилося спати не тільки на лавках, 
а й на підлозі, валізах, одним словом, на чому попало. Вночі поїзд не їхав, 
а стояв десь в степу. У цей час пропускали ешелони зі зброєю, солдатами, 
котрі їдуть на фронт. Оскільки умови проживання були жахливі (не вистача-
ло води, їжі), то на кожній зупинці когось ховали. Так вони їхали два місяці. 
Кінцевою зупинкою був Узбекистан.

Їх поселили в одному з аулів Манганскій області, Чимкенті. Жили по три 
сім’ї в кибитці. Кибитка – це глиняне будова без вікон, тільки з одним отво-
ром-дверима, в кутку було відведено місце для вогнища, а над цим місцем 
діра в стелі, щоб дим не затримувався в будинку. Фріда Наумівна не пішла 
в школу, тому що приїхали вони, коли навчальний рік вже почався. Її мама 
пішла працювати в полі, тому що іншої роботи там не було. Там їй видавав-
ся пайок: юшка і шматочок хліба. Грошей майже не було. У довоєнний час 
батько Фріди працював столяром, а в Чимкенті для нього роботи не було, 
тому йому доводилося шукати роботу в сусідніх аулах. Іноді йому платили 
не грошима, а продуктами або макухою від бавовни. Мама з макухи робила 
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тюфтельки, котлети, хоч узбеки говорили, що макуха від бавовни не мож-
на їсти, тому що від нього сліпнуть. Але їм було все одно, тому що нічого 
іншого не було. Коли почався сезон абрикос, узбеки викидали кісточки за 
ворота, діти евакуації, підбирали, роздрібнювали і їли їх. З часом мама поча-
ла брати Фріду з собою на роботу і їй за роботу давали пайок. Але тому що 
вона була маленька і всю роботу зробити добре не могла, то мамі доводилося 
виконувати свою роботу і половину Фрідиної, але тільки так щоб ніхто не 
бачив. Одного разу вони почули українську пісню. Повіяло чимось рідним. 
Всі сім’я вибігла з будинку подивитися, хто співає. Співали два вершники. 
«На душі стало так добре». Через деякий час вони знайшли старшого брата. 
В одному з листів він написав: «Мене одружили. Мені видали гвинтівку… «. 
В останньому листі, отриманому від нього, було сказано про те, що він в 30 
кілометрах від Сталінграда. Після цього він пропав без вісті.

«Потім ми переїхали в Барнаул до маминого брата. Там умови прожи-
вання були вже кращі. Папа міг вільно працювати, я пішла в третій клас. 
Було вже не так голодне. Там нас розшукав середній брат, який вчився на 
той момент в льотному училищі. У Барнаулі мене прийняли в піонери. Мама 
з клаптиків тканини пошила мені синю спідничку, білу кофточку і червону 
краватку. Піонери ходили в госпіталь, допомагали хворим солдатам: догля-
дали за ними, влаштовували їм концерти, писали під диктовку листи. Папа 
влаштувався в Дніпропетровський театр російської драми. І ми разом з теа-
тром повернулися в Дніпропетровськ.

Це було жахливе видовище. На проспекті Карла Маркса з боку готелю 
Україна вцілів лише сам готель. Було страшно ходити вулицями, але ми все 
одно були раді, що повернулися додому. Поруч з нашим балконом був балкон 
сусіднього будинку. І одного разу вночі сусідка по балкону почала стукати 
палицею у вікно, щоб розбудити нас, і кричала, що війна закінчилася. Всі 
вибігли на вулицю. Люди співали, танцювали, сміялися, а ми плакали. Ми 
плакали і від печалі, що з нами немає старшого брата Ханана, і від радості, 
що війна закінчилася. Це була ніч з восьмого на дев’яте травня», – згадує 
Фріда Наумівна.

2.3. За спогадами Самуїла Зіновійовича Чепурняка
Коли з 25 серпня місто окупували німці, він їх зовсім не боявся, тільки 

відчував гостру цікавість.
На початку окупації вони з мамою проживали тимчасово у її сестри на 

Літейній вулиці. Всі вважали, що при вступі німців будуть бої на західній 
околиці – Чечелівці, де була їх квартира. Насправді, все виявилося по-іншо-
му. Боїв у місті не було, але потім, протягом місяця, радянська артилерія дов-
бала саме вулиці, розташовані вздовж Дніпра. Дісталося і Літейній. Тітчин 
будинок був зруйнований снарядом.

Вже десь 25 вересня був розклеєний наказ з орлом і свастикою замість 
герба, німецькою та українською мовами, який проголошував, що єврейське 
населення грабувало і продовжує грабувати, у зв’язку з чим німецька влада 
обкладають всіх євреїв контрибуцією в розмірі стількох-то (здається трид-
цяти) мільйонів рублів. Начебто ніхто не домагався виконання цього наказу 
і він залишився стусаном в зад євреям, яких вже інакше, як «жиди» не на-
зивали. За цим пішов інший наказ – про носіння євреями пов’язок із зіркою 
Давида, причому, малися на увазі навіть жителі, у яких були євреями предки 
Бог знає в якому коліні. Вони повернулися до себе додому, до Чечелівки…

13 жовтня було незвично холодно. Всім євреям потрібно було з’явитися 
до магазина «Люкс», що в центрі міста, взявши з собою тільки необхідні та 
цінні речі. Звідти повинні були кудись відправляти. А куди – питати не було 
ні в кого, тому що до цього часу всі жителі були як «скотина безмовна» – куди 
велять, туди і йшли.

Оскільки Самуїл і його мама жили на околиці, то потрапили в центр тіль-
ки о четвертій годині, і хтось сказав, що потрібно приходити завтра. Зав-
тра, чотирнадцятого, наказ скасували. Вони вже знали, що всіх розстріляли. 
Убили тітку Самуїла, вбили її чоловіка і двох дітей. Отже, вони запізнилися 
на розстріл і їх сім’ю залишили в живих до особливого, як тоді говорили, 
розпорядження…

Звичайно ж, всі перебували в постійному страху бути повезеними кудись 
для розстрілу. Жах охоплював ночами, коли чувся мотор автомобіля поблизу.
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Слабкі надії виникали, коли з місцевої газети між рядків можна було діз-
натися, що німці десь відступили. Чийсь хлопчик років десяти намагався 
втекти, вистрибнувши з машини на ходу, але його зловили. Знайомі з німця-
ми люди розповідали, що ті хвалилися – всіх вбили, а трупи пустили під лід 
на Дніпрі.

Розпочалася подорож Самуїла і його мами тривалістю десять місяців 
і довжиною тисячі три кілометрів. Спочатку вони їздили по Україні, а по-
тім пішли на Північний Кавказ. Отже, в перші дні після втечі їх подорож 
проходила через багаті, ще не пограбовані окупантами села. Тут урожай був 
по-хазяйськи прибраний і поділений між жителями. Ночувати до себе, селя-
ни пускали майже охоче.

Загальний напрямок Самуїла руху спочатку був на південь, і вони з ма-
мою пояснювали, що їдуть в Нікополь до родичів. Там були навіть чисто 
єврейські селища з будиночками, а не хатами; з молодими деревами навколо. 
Це були найстрашніші час в їх багатомісячному поході. Вони потрапили як 
би в пастку. У більшості сіл, євреїв розстріляли ще на початку вересня сорок 
першого року. Вже півроку євреї лежали в ровах і самими виритих ямах: 
і жінки, і чоловіки, і старі, і дітки. Найчастіше говорили про те, які євреї 
погані; далі думки про те, чи потрібно їх розстрілювати, розходилися. Одні 
говорили – потрібно, інші – що жорстоко; шкодували деякі. В одному із се-
лищ вони застали ще живих євреїв… [11].

Отже, все євреї вимушені були переховуватися та евакуюватися заради 
виживання. Це були найжорстокіші і найжахливіші часи для всього людства.

Висновки
Під час науково-дослідницької роботи визначені та проаналізовані різні 

прояви нацистської політики по відношенню до євреїв-дітей Дніпропетров-
ська під час німецької окупації 1941–44 рр.

Виходячи з цього, виконані задачі по визначенню етапів формування Го-
локосту в Дніпропетровську та його особливості. З’ясовані умови життя ді-
тей під час німецької окупації. Відтворені спогади врятованих дітей.

Майже всі жертви нацистського терору в Дніпропетровську залишилися 
безіменними. Причину цього іноді вбачають у тому, що виконавцями наказів 
окупаційної влади здебільшого були нашвидкуруч сформовані місцеві полі-
цейські підрозділи. Не будучи наділеними німецькою педантичністю, вони 
не переймалися обліком страчених громадян.

Натомість відомо, що окупаційна влада здійснювала постійний контроль 
за кількістю та національним складом населення шляхом систематичних пе-
реписів. Контроль окупаційної влади за кількістю євреїв, що проживали в мі-
сті за відсутності обліку страчених пояснюється тим, що знищення цивільно-
го населення за расовою ознакою було для окупаційної влади не самоціллю, 
а засобом для перетворення міста на територію, вільну від євреїв.

Нацистський терор щодо євреїв та євреїв-дітей був дуже жорстоким. Під 
час аналізу документів, ми з’ясували, що до дітей-євреїв було дуже упере-
джене ставлення, хоча на це не було вагомих підстав. Зі спогадів людей, які 
пережили ці жахливі часи, ми бачимо всю жорстокість, майстерно продумані 
і відпрацьовані схеми знищень, страх, який переживали всі євреї, неофіційну 
евакуацію заради врятування і права на життя та існування народу.

Від рук нацистів та їх посібників загинуло більше мільйона єврейських 
дітей по всьому світу. Знищенню також піддавалися розумово і фізично не-
повноцінні діти з Німеччини, Польщі, України та окупованих нацистами те-
риторій СРСР.

Маленькі діти, на думку нацистів, не мали особливої цінності – їх не 
можна було використовувати в якості робочої сили. Діти, особливо безпоміч-
ні малюки, ставали першими жертвами убивць та ґвалтівників. Їх використо-
вували як матеріал для медичних дослідів, вони гинули від непосильної фі-
зичної праці, від голоду та хвороб, ставали об’єктами моральних, фізичних 
знущань та насильства.

З проаналізованих спогадів можна побачити, що всі діти євреї намагалися 
евакуюватися разом з батьками. Хтось біг до родичів, хтось у інші країни, 
хтось жив у гетто. Євреї мали меншу порцію їжі, гірші умови проживання, 
гірше ставлення до себе, але все одно хотіли жити.
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Отже, ці часи були неймовірно жахливими для всього людства, тому 
у наш час, вивчення та розповсюдження цієї теми – єдиний вихід для того, 
щоб уникнути цього жахіття у майбутньому.
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Чередник Дарина

ПОРАЗКА НІМЕЧЧИНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 
У ДЗЕРКАЛІ РАДЯНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЛІСТИКИ

Вступ
Друга Cвітова війна – подія всесвітнього історичного значення. Перемога 

над Німеччиною та її сателітами значною мірою визначила хід і характер піс-
лявоєнного світового розвитку. Протягом усіх воєнних років вона незмінно 
входила в коло тих історичних подій, до яких була прикута увага суспільства. 
Як свідчать результати соціологічних досліджень, сьогодні суспільство оці-
нює ДСВ як одну з найважливіших подій світової історії XX століття [75].

У нашій країні і за кордоном з історії ДСВ був створений великий обсяг 
літератури. Знання та уявлення про війну, оцінки її основних подій і резуль-
татів, образ війни як історичної події, займаючи важливе місце в духовному 
житті суспільства, не були незмінними протягом післявоєнного часу. При 
цьому історія ДСВ була і є предметом гострих дискусій. Запеклі суперечки 
в різні роки викликали книги і фільми про війну, картини і меморіальні спо-
руди. Однак проблеми формування певного образу ДСВ, місця і ролі цього 
образу в свідомості і суспільному житті до останнього часу не були предме-
том історичного дослідження.

Невід’ємною частиною історичного компонента суспільної свідомості, 
важливим чинником духовного життя суспільства був комплекс уявлень 
і оцінок ДСВ. Саме тому вивчення історичної свідомості суспільства, його 
змісту, каналів формування, динаміки, певних образів найважливіших істо-
ричних подій, є особливо актуальним, має не тільки наукове, але і практич-
не значення.

Розглянута проблема вперше стає предметом спеціального, комплексного 
аналізу. Зміст і динаміка картини ВВВ, її образу як історичної події в сві-
домості суспільства не були предметом спеціального дослідження у науці, 
однак окремі аспекти розглянутої проблеми розроблялися представниками 

ряду гуманітарних наук: філософами, соціологами, літературознавцями, іс-
ториками, мистецтвознавцями.

Ряд теоретичних питань, що мають безпосереднє відношення до теми до-
слідження, розглянуто в роботах A. B. Гулиги [73, с. 16], Ю. А. Левади [81, 
с. 192], Б. Р. Могильницького [82, с. 23], М. А. Барга [67] та ін. Вони поклали 
початок дослідженню історичної свідомості як самостійної форми [69].

У філософській, соціологічній та історичній літературі отримало широ-
ке поширення визначення історичної свідомості як сукупності різноманіт-
них стихійно сформованих або створених наукою форм, в яких суспільство 
усвідомлює своє минуле, свій рух у часі [72]. Опоненти підкреслювали, що 
крім усвідомлення часових відносин і зв’язків, історична свідомість відо-
бражає характер зв’язку між подіями і поколіннями. Ряд вчених, серед яких 
Ю. А. Левада [80, с. 191], Ю. Н. Афанасьєв [66, с. 7–9], практично ідентифі-
кували сутність історичної свідомості з соціальною пам’яттю. При такому 
підході за нею закріплювалася, перш за все, функція констатувати, фіксувати 
і відновлювати у разі необхідності утримання минулого історичного розвит-
ку, важливих подій і явищ.

Під час ДСВ відбулася повна перебудова кіновиробництва. У радянсько-
му кіно за мету ставили мобілізацію духовних сил радянського народу. Кіне-
матограф в ці роки став найкращим засобом політичної агітації. Ось як про 
це говорив Р. В. Александров: «Потребами фронту і тилу з перших днів війни 
жила і наша художня кінематографія. Був переглянутий план виробництва 
художніх і документальних фільмів. З нього вилучили всі твори, які не мали 
прямого відношення до теми захисту Батьківщини».

Найбільш частими були документальні зйомки. На екран виходили опе-
ративні випуски кіножурналів і тематичні короткометражні та повнометраж-
ні фільми – кінодокументи, які сповіщали людей про події на війні.

Безліч спеціальних фільмів, створених майстрами науково-популярної 
кінематографії, знайомила учасників війни з тією різноманітною технікою, 
якої озброювала їх країна для боротьби проти фашистських загарбників, ці-
лий ряд фільмів розповідав про тактику сучасного бою; значна кількість ін-
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структивних картин допомагала населенню районів, піддавалися авіаційного 
нападу противника, організувати місцеву протиповітряну оборону.

Також випускали і художні фільми. Прагнучи відобразити події ВВВ, 
режисери художньої кінематографії звернулися до короткометражної агіта-
ційної новели. Героїчна і сатирична новела в кіномистецтві повинна була 
зайняти таке ж місце, яке посів у літературі фронтовий нарис [84].

Мета: дослідити висвітлення поразки Німеччини в Другій світовій війні 
крізь призму радянської документалістики. Для досягнення означеної мети 
вважаємо за доцільне виконати такі завдання:

охарактеризувати події Другої світової війни;
розглянути роботу пропагандистської машини радянської влади;
проаналізувати та класифікувати документальні кінохроніки.
Об’єкт дослідження: образ Німеччини та її поразки у Другій світовій 

війні. Предметом виступає радянська документалістика періоду ДСВ.
Хронологічні рамки дослідження: 1942–1947 рр. Захоплений саме цей 

період, так як саме в середину війни починаються активні збори докумен-
талістики тих часів. Також береться до уваги кілька років після закінчення 
військових дій для того, щоб розглянути ставлення громадян СРСР до Німеч-
чини і війни в цілому.

Для висвітлення різних аспектів історичної свідомості ми використовува-
ли опубліковані матеріали. Джерелом послужили збірники документів з пи-
тань культури, освіти, друкування, літератури і мистецтва. Були використані 
фото і відеодокументи з фільмів «Хроника Великой Отечественной вой-
ны» [62], «Город-герой» [17], «Важные моменты со Второй Отечественной 
войны» [12] та ін. Використані відеоролики із збірки «Из архива СССР» [64], 
а також кадрів радянської хроніки.

Структура роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків, додат-
ків та списку літератури та використаних джерел.

Розділ 1. Загальна характеристика подій Другої світової війни
Друга світова війна стала найкровопролитнішим і найжорстокішим вій-

ськовим конфліктом за всю історію людства. У ній брала участь 61 держава.

Причинами Другої світової війни стали дисбаланс сил у світі і проблеми, 
спровоковані підсумками Першої світової, зокрема територіальні суперечки. 
Переможці у Першій світовій – США, Англія, Франція – уклали Версаль-
ський мирний договір на максимально вигідних для себе і на найбільш при-
низливих для переможених країн – Туреччини та Німеччини – умовах, що 
й спровокувало зростання напруженості у світі. У той же час, прийнята на-
прикінці 1930-х рр. Англією і Францією, політика умиротворення агресора 
дала можливість Німеччині різко збільшити свій військовий потенціал, що 
прискорило перехід фашистів до активних військових дій.

Членами антигітлерівського блоку були СРСР, США, Франція, Англія, 
Китай (Чан Кайши), Греція, Югославія, Мексика і т. д. З боку Німеччини 
у Другій світовій війні брали участь Італія, Японія, Угорщина, Албанія, Бол-
гарія, Фінляндія, Китай (Ван Цзинвэй), Таїланд, Ірак і т. д.

Багато держав-учасників Другої світової війни не вели дій на фронтах, 
але допомагали, поставляючи зброю, продовольство, медикаменти та інші 
необхідні ресурси.

Початок Другої світової війни припав на 1 вересня 1939 р. В цей день 
Вермахт раптово почав агресію проти Польщі. Незважаючи на відповідне 
оголошення війни Францією, Великобританією та деякими іншими країна-
ми, реальна допомога Польщі надана не була. Вже 28 вересня Польща була 
захоплена. Мирний договір між Німеччиною та СРСР було укладено в той 
же день. Отримавши, таким чином, надійний тил Німеччина починає актив-
ну підготовку до війни з Францією, яка капітулювала вже в 22 червня 1940 р.

Німеччина розпочинає масштабну підготовку до війни на східному фрон-
ті з СРСР. План «Барбаросса» був затверджений вже в 1940 р., 18 грудня. Ра-
дянське керівництво отримувало повідомлення про готуючийся напад, однак 
побоюючись спровокувати Німеччину і вважаючи, що напад буде здійснено 
в більш пізні терміни, не привело у бойову готовність прикордонні частини.

Дії, які розгорнулися в період від 22 червня 1941 р.– 9 травня 1945 р. ма-
ють особливо важливе значення. Багато найважливіших битв та подій Другої 
Світової розгорталися на територіях сучасних Росії, України, Білорусії [70].
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22 червня Німеччина ввійшла на територію СРСР і до кінця року змогла 
завоювати Литву, Латвію, Естонію, Україну, Молдову та Білорусію – війська 
рушили вглиб країни, щоб захопити Москву. Радянські війська зазнавали ве-
личезних втрат, жителі країни на захоплених територіях опинилися в німець-
кому полоні і частина з них була вивезена до Німеччини на роботу. Однак, 
незважаючи на те, що радянська армія програвала, їй все ж вдалося зупинити 
німців на підході до Ленінграду (місто було взято в блокаду), Москві і Нов-
городу. План «Барбаросса» не дав бажаних результатів, битви за ці міста 
тривали аж до 1942 р.

Період корінного перелому – радикальна зміна сил у ході ВВВ, що ха-
рактеризується переходом ініціативи в руки СРСР і радянської армії, а також 
різким зростанням військово-економічного становища Радянського Союзу. 
Сталінградська битва поклала початок корінному перелому в ході Другої 
Світової війни.

У 1942 р. взимку радянське командування зробило кілька спроб перехо-
пити ініціативу і розпочати контрнаступ, однак і зимовий, і весняний насту-
пи були невдалими – німці все ще повністю контролювали ситуацію, а ра-
дянські війська втрачали все більші території. У цей же період Німеччина 
отримала серйозне підкріплення, що тільки посилило її сили.

Наприкінці червня 1942 р. німці почали наступати на півдні з боку Ста-
лінграда, де розгорнулися протяжні і дуже жорстокі бої за місто. Сталін, ба-
чачи ситуацію, видав наказ: «Ні кроку назад», в якому говорив про заходи 
щодо зміцнення дисципліни і порядку в Червоній Армії і заборону самовіль-
ного відходу з бойових позицій. Необхідно було організувати оборону, чим 
радянське командування і зайнялося, перекинувши до Сталінграда всі сили. 
Битва за місто тривала кілька місяців, однак взяти Сталінград німцям так і не 
вдалося, незважаючи на величезні втрати з боку радянської армії.

Початок корінному перелому було покладено в другий період Сталінград-
ської битви разом з операцією «Уран», згідно з якою планувалося об’єднати 
кілька радянських фронтів і взяти з їх допомогою німецьку армію в кіль-
це, змушуючи її капітулювати, або ж просто знищити противника. Керували 

операцією генерали Р. К. Жуков і А. М. Василевський. 23 листопада 1942 р. 
німці були повністю оточені, а до 2 лютого 1943 р. знищені. Сталінградська 
битва закінчилася перемогою Радянського Союзу.

З цього моменту стратегічна ініціатива перейшла до СРСР на фронт по-
чала активно надходити нова зброя і обмундирування, що в короткі терміни 
забезпечило технічну перевагу. Взимку-навесні 1943 р. СРСР зміцнив свої 
позиції, відвоювавши Ленінград і почавши наступ на Кавказі і Доні.

Остаточний перелом стався разом з битвою на Курській дузі (5 липня – 23 
серпня 1943 р.). На початку року німцям вдалося домогтися певних успіхів 
в південному напрямку, тому командування прийняло рішення почати насту-
пальну операцію на Курському виступі, щоб знову перехопити ініціативу до 
своїх рук. 12 липня відбулася велика танкова битва, яка закінчилася повним 
розгромом німецької армії. Радянський Союз зміг відвоювати Білгород, Орел 
і Харків, а також нанести серйозні втрати армії Гітлера.

Радянський Союз зміг повернути свої території, звільнити військовопо-
лонених і остаточно перехопити воєнну ініціативу в свої руки, впевнено зни-
щуючи армії противника.

Після поразки під Сталінградом у Німеччині вперше за весь час війни 
було оголошено триденний траур, що стало знаком для союзних європей-
ських військ, які переконалися в тому, що гегемонія Гітлера може бути пова-
лена, а сам він знищений.

Доказом того, що перелом відбувся, стала Тегеранська конференція, на 
якій зустрілися в 1943 р. глави СРСР, США і Великобританії. На конференції 
обговорювалися питання відкриття другого європейського фронту, і страте-
гія боротьби з Гітлером. Фактично, період корінного перелому став початком 
падіння Німеччини.

Незважаючи на те, що Німеччині вдалося істотно наростити силу своєї 
армії, вона все ще поступалася радянській, і СРСР продовжував відігравати 
провідну наступальну роль у військових діях. Радянська армія продовжувала 
просуватися в бік Берліна, відвойовуючи захоплені території. Був відвойова-
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ний Ленінград, і до 1944 р. радянські війська рушили в бік Польщі, а потім 
і Німеччини.

8 травня Берлін був узятий, а німецькі війська оголосили про безпереч-
ну капітуляцію. Берлінська операція поклала кінець Другої Світової війни. 
В результаті стрімкого наступу радянських військ, Німеччина змушена була 
здатися, всі шанси на відкриття другого фронту і укладення миру з союз-
никами були розірвані. Гітлер, дізнавшись про поразку своєї армії і всього 
фашистського режиму, вчинив самогубство [79].

Розділ 2. Поразка Німеччини в дзеркалі радянської 
кінодокументалістики

У СРСР завжди інтенсивно займався пропагандою і розробкою нових під-
ходів у цій галузі. Необхідність утримувати під контролем і змушувати одна-
ково думати величезну кількість людей, що живуть на гігантській території, 
вимагала впровадження ефективних та інтенсивних методів інформаційної 
обробки громадян та виховання їх в однаковому дусі. Пропаганда вплива-
ла на суспільство різними формами: у пресі, на радіо, в плакатній графіці, 
через культуру, за допомогою релігії. Так, джерелами пропагандистсько-
го характеру були фотодокументи, фронтовий і тиловий фольклор, марки, 
медалі, рукописні альманахи, листи [71, с. 5–9]. Засоби пропагандистської 
комунікації ділилися на дві групи: засоби, які можуть автономно і безпосе-
редньо використовуватися в пропагандистській роботі, і технічні засоби, які 
виконували лише функцію переносу змісту пропагандистського характеру. 
У першій групі можна виділити наочні та усні засоби пропаганди. У другій 
групі, приймаючи за основу технічні можливості, можна розрізняти засоби 
інформації з невеликим радіусом дії ЗМІ та пропаганди [78].

У Радянському Союзі була найбільша і наймогутніша система пропаган-
ди масового впливу. Прикладом агітації того часу була «наочна агітація», 
яка грала важливу роль в СРСР. Вона містила у собі всі методи візуального 
впливу. З точки зору Калніста [77], головними формами наглядної агітації 
були плакати і виставки. Найважливішою темою плакатів вважали війну. 

У плакатах зображували людину, яка грає покірну роль або становили епізо-
ди мобілізації, створення народного ополчення.

Також вважали агітацією святкове оформлення міст, масово театралізо-
вані дії, урочисте відкриття пам’ятників за планом «Монументальної пропа-
ганди». Мітинги, зібрання, демонстрації, газети, листівки також використо-
вували для широкого охоплення радянської агітації [83, с. 9–17].

Вищим ідеологічним органом управління всією сферою культури став 
відділ агітації і пропаганди ЦК РКП(б) (Агітпроп), виступаючим (під різ-
ними назвами) у цій своїй ролі протягом всієї подальшої історії радянської 
держави [87, с. 1–2].

Важливим елементом пропаганди було формування образу І. В. Сталіна. 
Сталін поставав перед читачем, глядачем мудрим вождем, якого радянський 
народ зобов’язаний всіма своїми звершеннями, борцем за мир, головним па-
тріотом і інтернаціоналістом. Газети систематично публікували відретушо-
вані фотографії керівника партії і держави: високий чоловік з гладким облич-
чям, батько нації, скромний у своїй величі та мудрості. Зустріч з реальним 
Сталіним – людиною низького росту, рідкими волоссям, оспою на облич-
чі, який міг бути грубим, неосвіченим і нещадним, справляла суперечливе 
враження на радянських людей і зарубіжних комуністів: суміш вшанування 
й обожнювання, страху і здивування; а деякі з першого погляду просто не 
впізнавали вождя [86, с. 2–7].

Вороги в пропагандистських матеріалах постають то жалюгідними і без-
порадними, то жорстокими монстрами. У деяких випадках центральною 
ланкою пропагандистського матеріалу стає не сам ворог, а нелюдяність і руй-
нівність його дій. Це пов’язано з необхідністю одночасно придушити в своїх 
солдатах страх до ворога, вселити в них рішучість і деперсоніфікувати образ 
супротивника – зробити так, щоб він не сприймався як людина і у нього було 
легше стріляти. Як правило, в таких матеріалах сильні мотиви захисту своєї 
країни, свого дому, а також мотив помсти.

Часто використовувалися в непривабливому вигляді образи політичних 
лідерів ворожої держави. В пропагандистській кінопродукції бойові та осо-
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бисті якості ворожих солдатів описуються найчастіше як дуже низькі. Часто, 
перебуваючи у безпеці, вони виглядають нахабними й дурними, але прояв-
ляють боягузтво в бою. Ворога в такому кінофільмі виявляється дуже легко 
вбити. Так, наприклад, в заключному епізоді радянського художнього філь-
му «Два бойца» (1943) [18] головні герої удвох безперешкодно розстрілюють 
наступаючі колони німців [74].

В даній системі ідеології залякування «образом ворога» служило засобом 
формування «радянського патріотизму». Офіційне утримання державного 
патріотизму включало в себе відданість державі та народу, сумлінну працю 
на благо суспільства.

Якщо судити виходячи з того, які цінності просувала преса, які життєві 
сценарії пропонувала, наскільки впливала на аудиторію, то певна ефектив-
ність пропаганди була. Там, де влада бачила, що є якісь проблеми, посилю-
валися агітація і пропаганда. Ефективність партійно-радянської пропаганди 
пояснювалася, насамперед, тим, що у людини просто не було ніякої альтерна-
тиви наявним тоді ЗМІ, підкріплювалася і таким фактором, як репресії [85].

Досвід постановок антифашистських фільмів виходив багато в чому 
з практики міжнародного співробітництва, в тому числі між радянськими 
і німецькими діячами культури. Художники сприймають фашизм (радянська 
пропаганда на всіх рівнях витіснила слово нацизм і замінила його абсурд-
ним – фашизм) як загрозу науковим, культурним цінностям. Їм ще нічого 
невідомо про практику тотальних знищень, незабаром взятої на озброєння за 
правилами Третього рейху. Але в ранніх фільмах вже був присутній конфлікт 
між багатствами людського розуму і ворожою йому нацистською ідеологією.

У середині 1930-х рр. на знімальних майданчиках з’явилися люди, для 
яких Німеччина не була «закордонним матеріалом». Це були представники 
німецької творчої інтелігенції, які приїхали в Радянський Союз. У першу 
чергу серед них був Ервін Пискатор, великий режисер, один із творців полі-
тичного театру, який у своїх сценічних роботах не раз використовував кіно.

Пафос шедеврів радянського кіно був узятий на озброєння художниками, 
які щиро сподівалися, що німецька дійсність дасть їм необхідний матеріал. 

Але до перемоги ще потрібно було прийти. Боротьба з фашизмом тільки 
розгорталася. Західні художники озиралися назад – на революційну історію 
СРСР, вбачаючи в ній прообраз боротьби свого народу. У другій половині 
1930-х рр. одна за одною вийшли картини, які склалися в своєрідну три-
логію, хоча вони належали різним майстрам. Це «Болотные солдаты» [10] 
А Мачерета, «Професор Мамлок» [51] А. Мінкіна і Р. Раппопорта та «Семья 
Оппенгейм» [56] Р. Рошаля. У них виникла Німеччина, яку стали називати 
«гітлерівською». Антифашистська тема зазвучала в повну силу. Не буде пе-
ребільшенням сказати, що воєнні роки пройшли в історії світового кіно під 
знаком пропаганди.

Центральним виразом кінопропаганди були змонтовані кадри хроніки 
(нерідко постановочні) і всілякі «агітки» із закликами краще працювати, 
сміливіше воювати, не щадити свого життя тощо. Також виходило чимало 
художніх стрічок, які оформляли ті ж гасла в більш яскравій «упаковці» і, як 
правило, демонстрували полярне ставлення до «наших» і «ворогів».

Дослівно за два дні після початку війни московські і білоруські кінохро-
нікери були вже на передовій і в тилу ворога. Це був найоперативніший кі-
нозапис. Ні один великий бій в Західному напрямку, а пізніше жоден числен-
ний партизанський загін не залишалися без уваги кинохронікерів. Це були 
білоруські оператори (М. Беров, В. Вейнерович, Ст. Цеслюк) і кінохронікери 
ЦСДФ (Р. Кармен, Вл. Цитрон, Абба Кричевський та інші). Найчастіше пра-
цювали без асистентів: для них в бойових літаках, на яких закидали операто-
рів на фронт, просто не було місця.

Існували трактати з питання висвітлення війни. Особливо – в період пере-
будови. Дехто схилявся до думки, що масова пропаганда була упередженою. 
Кінематограф також постраждав. Люди вважали, що знімали та показували 
тільки героїчні епізоди і сюжети, а «чорні»: ураження, відступ, масове ви-
нищення радянських військ, штрафні підрозділи – залишилися за кадром. 
І дійсно, спираючись на кінохроніку СРСР, можна стверджувати цей факт.

Знімалася правда, але не вся. Брехні не було в кінодокументалістиці, але 
замовчування – було.
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У роки війни антифашистські фільми зайняли собою весь екранний про-
стір. Героїчні характери, такі як Степан Кочет («Секретарь райкому» [55] 
В. Пир’єва), Парасковія Лук’янова («Она защищает Родину» Ф. Эрмле-
ра [35]), Олена Костюк («Радуга» М. Донського [52]), Федір Таланов («На-
вал» А. Роома [32]), впаяні в масові сцени, складалися в колективний на-
родний образ, який підіймав тему боротьби з навалою в рівень з класичним 
досвідом літератури і мистецтва.

Для документальних фільмів не потрібно було писати сценарій. Ці філь-
ми знімали оператори, а потім вже монтували і випускали на екран. Ролі ви-
конували самі бійці, тому часто при перегляді фільму в залі пізнавали своїх 
родичів. Частіше за все, за відсутністю сценарію, свідомо під час монтажу 
сюжети фільмів компілювалися на означену тематику.

В різних кінофільмах постать Гітлера, готова щохвилини зігнутися свас-
тикою, рухалася по екрану, як за газетним листом. Його зображували обріс-
шим щетиною і кігтями, фюрера, який потрапляв в клітку.

Треба відзначити, що ВВВ фіксувалася і аналізувалася вже сучасника-
ми в фото- та кіно-матеріалах. Особливу цінність становили документаль-
ні фільми про війну. Справжніми майстрами радянського документального 
кіно зазначеного періоду були Слуцький Михайло, Яків і Йосип Посельські, 
Роман Кармен, Борис Макасеєв, Владислав Микоша.

Вже в перші місяці війни 260 документалістів перебували в діючій армії: 
«Союзкиножурнал» випускав фронтові репортажі постійно. Фронтові кіно-
групи очолювали відомі режисери і оператори: Марк Трояновський, Кармен, 
Медведкін, Михайло Ошурков та ін. У 1942 р. вийшов фільм «Разгром не-
мецко-фашистских войск под Москвой» [53] (реж. Л. Варламов, В. Копа-
лин). Картина, яка змалювувала поразку гітлерівської армії, користувалася 
величезним успіхом у населення і стала першим лауреатом премії «Оскар» 
в радянських країнах. У роки Другої світової війни величезне значення набув 
репортаж. Хроніка ВВВ входила до журналів, бойових кінозбірників і пов-
нометражних фільмів про найбільші перемоги радянської армії, починаю-
чи з фільму «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» [53] (1942, 

режисер Ст. Л. Варламов Копалин) і закінчуючи фільмом «Берлин» (1945, 
режисер Ю. Я. Райзман) [4].

Документальне кіно військового часу здійснило великий вплив на сувору, 
реалістичну стилістику багатьох художніх стрічок про війну. Цінність радян-
ської військової хроніки часом «підточувалась» явними інсценуванням. Зов-
сім як в ігровому кіно, тут були навіть дублі одної і тої ж події. Скажімо, в од-
них кадрах боїв за Берлін солдати цілком реалістичні, вони явно з фронтового 
пекла – в лахмітті, змучені і покриті кіптявою. Зате в інших кадрах по Рейх-
стагу молодцювато строчить із автомата добре поголений і підстрижений 
«за статутом» боєць в відпрасованій гімнастерці з пригвинченим Орденом 
Бойової Слави – «відмінник бойової і політичної підготовки». Всього було 
знято шість випусків «Союзкиножурнала» по роках. Теми документальних 
фільмів про війну були різними, висвітлювалися окремі етапи звільнення за-
хоплених територій від ворога, як наприклад, у фільмі «Битва за нашу Сове-
сткую Украину» [7] 1943 р., «Освобождение Вены» 1945 р. [38] Фільми при-
свячувалися героям війни, як фільм «Александр Иванович Покрышкин» [3].

Звичайно, і в документальному кіно важко було очікувати подачі об’єк-
тивного і неупередженого розбору теми, подачі матеріалу. Лакування дійсно-
сті мало місце й тут. Влада поспішала конструювати свій образ війни, точні-
ше, перемоги, головним організатором і творцем якої був Сталін. Цей образ 
підкріплювався створеними ще під час війни пропагандистськими міфами, 
герої яких приносили себе в жертву на вівтар перемоги. Все, що хоч якимось 
чином могло порушити створений образ війни як перемоги, витіснялося 
з публічного простору. Ховалися цифри втрат і на фронті, і серед мирного 
населення, занижувалася кількість військовополонених. Поступово слабша-
ла і тема відплати ворогові, яка була так розповсюджена під час війни. Може 
бути, цим пояснюється послаблення інтересу до Нюрнберзького процесу. І 
образ німця – смертельного ворога і завойовника – змінюється, це тепер жа-
люгідні, голодні, в обірваних шинелях полонені, які змінюють свої вироби 
на хліб.
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Одним з найвідоміших радянських документалістів був Роман Кармен. 
Роман Кармен – не просто кінорежисер і оператор, це ціла епоха в історії ра-
дянського документального кіно, і це людина, яка ніколи не прислужувалася, 
а завжди служила своїй Вітчизні. Кармен був автором сценарію, режисером 
і керівником зйомок пропагандистського фільму «Суд народов» (1947) [60] 
при Нюрнберзькому процесі. Крім того зняв «25-й Октябрь» (1943) [1], «Ор-
ловская битва» (1943) [36], «Майданек» (1944) [29], «Повесть о нефтевиках 
Каспія» (1953) [46]. Будучи блискучим оператором, Кармен створив доку-
ментальне обґрунтування створеного радянською пропагандою міфу про 
Велику Вітчизняну війну. Після смерті І. В. Сталіна залишився провідним 
кіно-документалістом СРСР, знімаючи пропагандистські фільми. Серед його 
робіт «Покорители морей» (1954) [48], «Великая Отечественная» (1965), 
«Серце Корвалана» (1975) [57]. Був керівником і автором кіноепопеї «Вели-
кая Отечественная» (1979) [14]. З 1960 очолював операторське відділення 
ВДКу. У 1960 отримав Ленінську, в 1975 – Державну премію.

Складність і важливість роботи над документальними кінофільмами 
Олександра Довженка складно недооцінити. Він завжди проявляв себе но-
ватором нових методів та ідей, зумівши розробити унікальні методи і засо-
би для художньої зйомки військової кінопубліцистики. Довженко О. одним 
з перших почав використовувати історичну документальну кінохроніку во-
рога, озвучуючи її дикторським голосом і текстом, застосовуючи особливий 
монтаж, він зраджував сенс Ворожого документального фільму і доносив до 
глядача зовсім інший сенс.

Оператори і режисери експериментували з комбінованими зйомками, 
розширювали візуальний словник кіномистецтва, мали можливість керувати 
великими групами статистів.

У воєнні роки люди дізналися справжню ціну духовності. Була надія, що 
світ, пройшовши через горнило випробувань, очиститься, забуде про війни, 
згадає ідеали братерства і свободи. Творці вирішили, що якщо військові ви-
пробування не зробили людей краще, то цю задачу може вирішити нове мис-

тецтво, яке не прославляло переможну війну, а проклинало людиновбивство 
і дозволяло знову пережити унікальний духовний досвід.

В СРСР одним з перших фільмів такого роду стали легендарні «Летят 
журавли» [28], новаторські не тільки тематично, але і технічно.

Магістральним напрямком в ідеології країн Західної Європи було роз-
межування з минулим. Як і в країнах-переможницях, так і у переможених 
державах знімалися стрічки про людей, що протистоять нацизму – про змов-
ників проти Гітлера або про супротивників мілітаристського курсу «Країни 
східного сонця» [68].

Найвідомішими радянськими кінооператорами були:
Школьников Семен Семенович (нар. 14.01.1918), кінорежисер, кіноо-

ператор, 3-кратний лауреат Сталінської премії (1943, 1947, 1951), народний 
артист Естонської ССР (1978). Закінчив школу ФЗУ, Інститут підвищення 
кваліфікації творчих робітників ВДУК (1939). Працював слюсар-механіком 
на заводі «Серп и Молот». З 1934 був помічником оператора, з 1939 асистен-
том на Московській студії кінохроніки; в 1935 р. зняв власний перший само-
стійний сюжет (для кіножурналу «Пионерия»). Під час радянсько-фінської 
війни 1939–1940 був воєнним оператором у партизанських загонах.

Сущинський Володимир Олександрович (23.08.1912–22.02.1945), кі-
нооператор, лауреат Сталінської премії (1946), капітан. Закінчив Саранський 
енергетичний технікум (1930), операторський факультет ВДУК (1941). З 
1930 працював у Всесоюзному політехнічному інституті, у 1934–1936 про-
ходив термінову службу у рядах РСЧА. З початком ВВВ став воєнним опера-
тором, з лютого 1942 – оператор фронтової кіногрупи Волховського, з січня 
1943 – Ленінградського, а потім Українського фронтів. Матеріали відзняті 
Володимиром Олександровичем увійшли до випусків кіножурналів, доку-
ментальних фільмів: «День войны» (1942) [19], «За Родину» (1943) [24], 
«Битва за Севастополь» (1944) [9], «В Верхней Силезии» (1945) [11]. Вва-
жався майстром бойового репортажу, до того ж всього він розповідав про 
битви, у яких сам брати участь. Разом з передовою частиною Сущинський 
брав участь у форсуванні Сивашу, взяття Севастополя, форсуванні Дніпра, 
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був поранений, але не зупиняв зйомки. Фатально поранений уламком снаря-
ду в голову під час звільнення Бреслау. Пам’яті Сущинського присвячений 
документальний фільм «Фронтовой оператор» (1946) [61].

Шнейдеров Моїсей Абрамович (5.11.1915–15.12.1985), кінорежисер 
і оператор, лауреат Сталінської премії (1942), заслужений діяч мистецтв Лат-
війської ССР (1965). Закінчив операторський факультет ВДІК (1939). У ВВВ 
був фронтовим оператором. Брав учать у створені документального фільму 
«Разгром немецких войск под Москвой» (1942) [53]. Потім був кінооперато-
ром на 1-ому Білоруському фронті; приймав участь в зйомках фільму «Паде-
ние Берлина» [40], до того ж зняв епізод з поставленням Червоного знамені 
над Рейхстагом. З 1945 був оператором Центральної студії документальних 
фільмів. З 1948 – ВКП. З 1949 р. працював у Ризькій кіностудії. Брав участь 
у постановці великої кількості фільмів, найвідомішим з яких був «Мы шли 
с Ильичем» (1967–1969) [30].

Лебедєв Олексій Олексійович (12.03.1905–1988), оператор, режисер-до-
кументаліст, 2-кратний лауреат Сталінської премії (1942, 1946), заслужений 
діяч мистецтв РРФСР. З 1925 працював у кіно. Закінчив операторський фа-
культет Державного технікуму кінематографу (1929). Керував виїзними кі-
но-редакціями на найкрупніших новобудовах. Серед його операторських ро-
біт: «Киров» (1939) [27], «Весна Литвы» (1941) [16]. У ВВВ був фронтовим 
оператором, керівником фронтових кіногруп, до того ж і групи ВПС РСЧА. 
Брав участь у зйомках фільмів: «Разгром немецких войск под Москвой» 
(1942) [53], «День войны» (1942) [19], «Венгрия» [15], «Берлинская конфе-
ренція» [5], «Парад Победы» [42], «Освобожденная Чехословакиия» (усі – 
1945) [39]. З 1944 – член ВКП.

Макасеєв Борис Костянтинович (29.05.1907–13.12.1989), режисер 
і оператор документального кіно, 4-кратний лауреат Сталінської премії 
(1946, 1947, 1948, 1951), заслужений діяч мистецтв РРФСР (1965). З 1924 р. 
працював у кіно. Закінчив Державний технікум кіно (1927). У 1931–1935 
працював в команді кіно-поїзда «Союзкинохроники», потім був направле-
ний до Іспанії. Зняті їм матеріали були використані у випусках «К событиям 

в Испании» (1935–1937). У 1935–1941 викладав у ВДІК. У ВВВ почав фрон-
тові кіногрупи Південно-Західних і Західних фронтів. Зняті Макасеєвим 
матеріали увійшли в кіножурнал «На защиту родной Москвы» (1941) [31], 
фільм «Разгром немецких войск под Москвой» (1942) [53]. Також проводив 
зйомку у партизанських відрядах (фільм «Народные мстители»; 1943 [34]), 
у фронтовій кіногрупі Чорноморського флоту (фільм «Битва за Севасто-
поль»; 1944 [9]). Брав участь у зйомках фільмів «Парад Победы» [42] и «Бер-
линская конференция» (1945) [5], «Суд народов» (1946) [60]. З 1973 р. пра-
цював у Науково-дослідницькому кіно-фото-інституті.

Ошурков Михайло Федорович (5.11.1906–28.11.1995), оператор і ре-
жисер документального кіно, 4-кратний лауреат Сталінської премії (1942, 
1948, 1949, 1950), лауреат Державної премії СРСР (1969), народний артист 
РРФСР (1979). Закінчив Державний технікум кіно (1928). З 1933 викладав 
у ВДІК операторське мистецтво. У 1920–1930 рр. знімав пропагандистські 
фільми, найвідоміші з них – «ДнепроГЕС» (1929) [22], «Киров» (1939) [27], 
«День нового мира» (1940) [20]. У ВВВ керував фронтовими кіногрупа-
ми. Матеріали Ошуркова увійшли у документальні фільми «День войны» 
(1941) [19], «69-я параллель» (разом з В. Н. Біляєвим, 1942) [2], «Победа на 
Правобережной Украине» (1944) [44], «Освобожденная Чехословакия» [39], 
«Освенцим» [37], «Берлин» [4], «Парад Победы» [42], «Разгром Япо-
нии» [54], «Подписание акта капитуляции Японии» [47] (всі – 1945). Після 
завершення війни продовжував працювати в документальному кіно, серед 
фільмів післявоєнного часу «День победившей страны» [21] (1947), «Похо-
роны Сталина» [49] (1953; фільм не вийшов на екрани), «Служу Советско-
му Союзу» [58], «Народа верные сыны» (1968) [33], «Великая армия труда» 
(1977) [13] та інші. З 1958 р. став членом КПРС.

Зважаючи на великий обсяг джерел, вважаємо за доцільне запропонувати 
їх класифікацію, в основу якої покладено тематично-сюжетний принцип. За-
галом нами виокремлено три групи:

Першою виділеною групою стала група «про першість та величність 
СРСР». Це були кадри про вдалі бої для радянської сторони, про звільнен-
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ня міст та сіл, окупованих німецькими військами, про переможні паради та 
ін. Оператори знімали, як радянські солдати зупиняли фашистські полчища, 
завдавали їм нищівної поразки, розвіювали міф про непереможність фашис-
тів і зривали їх план перемоги війни. У роликах було показано якими прин-
ципами керувалися уряди Радянського Союзу і Німеччини, були показані два 
полюси – І. Сталін і А. Гітлер, їх політичні, військові та дипломатичні заяви, 
а також їх конкретні дії. На екрани з’являлися кінофільми, які готували кра-
їну, народ і збройні сили до захисту Вітчизни. Показані головні завоювання 
ВВВ – це найважливіші битви, що визначили долю країни, хід і результати 
Другої світової війни. Битва за Москву, Сталінградська і Курська битви, бит-
ви за Ленінград, за Кавказ, за Дніпро і Правобережну Україну – всі ці події 
знімалися операторами, а потім виходили у світ. Також не менше захоплен-
ня викликали і кадри зйомки Параду Перемоги в Москві, параду союзних 
військ у Берліні, зустріч і прийом Прапора Перемоги на Центральному аеро-
дромі в Москві.

Кіно було чорно-білим, але неперевершена робота фронтових кіноопера-
торів брала вдалий ракурс, який чітко і зрозуміло демонстрував воєнні події. 
Структура кіно була такою: спочатку демонстрували місце події і мужніх 
радянських воїнів; далі на картині з`являвся сам бій, де радянське військо 
брало верх над німецьким; і в кінці показували щасливі обличчя воїнів і мир-
ного населення. Кіно знімалось з двох камер або більше, одні з них знімали 
загальні плани, а інші – головні події.

Важливе місце займав і звук в цих фільмах. Озвучували кінофільми дик-
тори, але були і такі, де звучали живі голоси учасників воєнних подій. За-
мість дикторського озвучення використовували також військові пісні.

Найвідомішими документальними фільмами були «Сталинград» 
(1943) [59], «Битва за нашу Советскую Украину» (1943) [7], «Берлин» 
(1945) [4], «Победа на Правобережной Украине» (1945) [44] та ін.

Найчастіше в таких фільмах була присутня пропаганда. Цими кінофіль-
мами людей закликали вірити у перемогу своєї держави і боротися понад усе 
за неї. В кінохроніці змальовували радянського солдата як мужнього і спро-

можного на все патріота. Показували радісні та щасливі емоції мирного насе-
лення, всього радянського народу. Головною фігурою був І. В. Сталін, якого 
змальовували зовсім не таким, яким він був насправді. Також не можна не 
сказати про місце Німеччини в цих кінокадрах. Німецького воїна зображува-
ли жалюгідною та слабкою людиною, яка приклонялася перед своїм супро-
тивником. Це робили для того, щоб люди бачили слабкість Німеччини, не ля-
калися її, і для того, щоб показати Радянський Союз як непереможну країну.

Однією з найвідоміших битв вважають Битву під Сталінградом. Про хід 
цієї поразки німців дізналися всі країни з кінофільму «Сталинград» [59]. Там 
описували стан міста та показали загальний вигляд. Солдати будували обо-
ронні укріплення, встановлювали кулемети, командувачі давали установку 
військам. Але кульмінацією фільму стала сама битва. Німецькі літаки літали 
в небі і бомбардували Сталінград, внаслідок чого місто горіло. Але перепра-
вившись через річку Волгу, радянські танки, піхоти, авіації, кавалерії почали 
напад на супротивника. Німці, серед яких були і генерали, були захоплені 
в полон. А радянські війська раділи звільненню Сталінграда. Спираючись на 
цей кінофільм можна сказати, що вже з перших днів війни на смерть стояли 
прикордонники багатьох застав. В критичні моменти льотчики застосовували 
тяжкі удари по ворожих літаках. Сотні і тисячі воїнів вступали в єдинобор-
ство з танками противників. Билися до останнього патрона тисячі солдатів 
і не жаліли себе заради своєї держави. Навіть ті, хто отримував поранення, 
поспішали зайняти своє місце в строю і після лікування знову йшли в бій.

Героїзм радянських воїнів, як вищий прояв морально-політичних і бойо-
вих якостей яскраво проявився і в наступальних боях. Кінострічки яскраво 
демонструють, що такі якості як цілеспрямованість, наполегливість, сміли-
вість, хоробрість, стійкість і мужність, багаторазово посилювали наступаль-
ний порив радянських воїнів. Ці якості стали нормою поведінки солдатів 
і матросів, сержантів і старшин, офіцерів, генералів та адміралів Радянських 
Збройних Сил, які розуміли, що перемогу над ворогом однією обороною не 
здобудеш: здобути її можна лише рішучими наступами. Передивляючись 
радянську кінохроніку, ми розуміємо, як доводилося проривати радянським 
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військам заздалегідь обладнаних, укріплених противником оборонні рубежі; 
які тільки річки не довелося форсувати і які фортеці не довелося штурмува-
ти – і все це заради досягнення перемоги.

І в обороні, і в наступі радянські воїни йшли на самопожертву, яка є най-
вищою моральною категорією. Дивлячись на героїв радянського кіно, багато 
хто брав приклад з радянських воїнів.

Пропаганда впливала на робітничий клас, колгоспне селянство, інтеліген-
цію. Плакатні лозунги та заклики «Всё для фронта, всё для победы» давали 
людям впевненість і зацікавлювали до роботи. Люди відстоювали владу, яку 
створили та закріпили, без якої не можна забезпечити вільного життя ні собі, 
ні дітям, вони готові були віддати всі сили заради перемоги над агресором.

Головними героями фільму «Жить на войне – Фронт и тыл» [23] постає 
провідна сила радянського суспільства – робітники та простий люд. Перегля-
нувши цей фільм, в нас склалося враження, що під час війни люди ще більше 
розкрилися і проявили свою наденергію. Патріотичний порив охоплював не 
тільки старше і середнє покоління, а й молодь і підлітків. В епізодах кінохро-
ніки показують і зовсім молодих бійців, які ставали партизанам або розвід-
никами. Вони проходили в тил до ворога та дізнавалися корисну інформацію 
або допомагали у праці: дівчата йшли у лікарні та допомагали як медсестри, 
а хлопці – допомагали на заводах. Таким чином можна сказати, що кожний 
прагнув вкласти свій посильний внесок у спільну справу якнайшвидшого 
розгрому ворога.

Життя однієї з трьох жінок-фронтовиків було показане у фільмі «Катю-
ша». Ще з юності Катя прагнула потрапити на фронт для того, щоб допомог-
ти вибороти цю перемогу. Не дивлячись на те, що її могли там вбити, вона без 
всяких сумнівів зі своїми співвітчизниками штурмувала фортецю, щоб після 
того завоювати Будапешт. Про її долю знали всі, навіть по радіо передавали 
про її досягнення. Ця жінка – легенда. Масова участь жінок була також не 
вигадкою на війні. Вони ставали на зміну замість батьків та братів, чоловіків 
і синів, та ще й крім цього жінки винесли на своїх плечах основну тяжкість 
праці в промисловості, сільському господарстві, будівництві, на транспорті.

На кадрах хроніки велику силу патріотизму виявили і радянські люди, 
які перебували у тилу ворога. Сподіваючись зламати волю тих, хто опинив-
ся на окупованій території, німецько-фашистське командування встановило 
режим нещадного терору, намагаючись різними способами нашкодити поло-
неним. Партизанський рух мав стійкий, потужний характер. Найвідомішою 
збіркою фільмів про їх діяльність стала «Партизаны против Вермахта». Пар-
тизан надихало те, що зупинено наступ німців під Москвою. І під команду-
ванням Батька Минаю створюється Перша Білоруська партизанська бригада. 
Головний командувач надає допомогу партизанським формуванням. Цьому 
сприяють так звані «Вітебські ворота» – 40-ка кілометровий розрив по лінії 
фронту на стику фашистках армій «Север» і «Центр». Через цей коридор 
в тил ворога відправляли організаторські та диверсійні групи, зброю, боє-
припаси, медикаменти, відповідну літературу. З окупованих територій в ра-
дянський тил йшли жінки, старі, діти. Закінчується один з фільмів цього 
збірника переходом виснажених війною партизанів через лінію фронту на 
відпочинок і на передислокацію своїх загонів. Навіть під загрозою смерті пе-
реважна більшість радянських громадян не корилися загарбникам, а борола-
ся в підпіллі. Сотні тисяч людей билися з ворогом у партизанських загонах, 
як в фільмі «Партизаны. Война в тылу врага» [43].

Ці кадри були показані людям, які працювали в тилу задля своєї армії, 
а також іншим воїнам. Таким чином мирне населення бачило, як відважні 
воїни захищають свою Вітчизну та їх від ворогів, а інші воїни брали приклад 
та вірили у перемогу СРСР над Гітлером.

В другій групі було розглянуто фільми про німецьких солдат та крах 
німецької військової машини. Як повідомляють документальні джерела, 
під час і у післявоєнний час Німеччину зневажали, але не німецький народ 
і державу, а самого А. Гітлера і його армію. Радянська пропаганда за допо-
могою плакатів плекала це почуття до німецьких військ. Люди підтримува-
ли лозунги своєї держави «Вбий!». У хроніці 1943–1945 рр. німецьких сол-
датів прилюдно принижували або навіть відправляли воювати проти своєї 
країни. Цих людей примушували проходити марші, падати на коліна перед 
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радянським населенням, наговорювати на свою країну та інше. Під час вій-
ни в таборах, де утримували військовополонених, панувала дуже жорстока 
атмосфера, йшла боротьба за виживання. Для того, щоб хоч якось поліпши-
ти свою долю, полонені всіляко намагалися довести свою непричетність до 
«титульної нації» фашистських агресорів. Втім, треба сказати, що якими б 
важкими не були умови перебування німців у полоні, вони не йдуть ні в яке 
порівняння з умовами життя в німецьких таборах. Свідомо голодом полоне-
них не морили, така практика не зустрічалася в документальних свідченнях, 
в радянських таборах, але військовополонені працювали.

Німецькі солдати, потрапляючи в полон, відправлялися до концтаборів. 
Судячи з документальних роликів «Из архивов СССР», німцям доводилося 
терпіти жахливі умови життя. Їх змушували переходити взимку в інші кон-
цтабори в тому одязі, в якому вони були захоплені. Одним з найбільших за-
хоплень у полон німців вважають після Сталінградської битви. Отже, можна 
сказати, що з полоненими особливо не церемонилися. Величезний натовп 
роздягнених, хворих і змучених голодом людей здійснювали зимові пере-
ходи по кілька десятків кілометрів у день, ночували під відкритим небом 
і майже нічого не їли.

Спираючись на сучасні перерахунки істориків, у Радянському Союзі були 
створені сотні таборів для військовополонених. У роки війни їх становище 
було особливо важким. У радянській військовій хроніці показують надзви-
чайно страшні кари і розстріли. Убиті діти, зйомки концтаборів, рахування 
померлих – дають задуматися, чи потрібна була ця війна, якщо стільки людей 
загинуло і ще більша кількість страждає. Понівечені, змучені тіла виклика-
ли сльози у кожного. Люди вірили, що можливо ті, хто лежать по вулицях, 
ще живі люди, і намагалися надати будь-яку допомогу. Завершується зйомка 
тим, як люди несли ховати трупи цих героїв. Спостерігалися перебої в поста-
чанні продовольства, медичне обслуговування залишалося на низькому рів-
ні через брак кваліфікованих лікарів. Побутові умови в таборах були вкрай 
незадовільними. Полонені розміщувалися в недобудованих приміщеннях, де 
було холодно, брудно і тісно.

В кінохроніці 1944 р., був продемонстрований марш змучених полонених 
німецьких солдатів у Москві. Їх супроводжували радянські солдати і кінні 
козаки. Були спроби нападів на полонених німців, але конвоїри запобігали 
цьому. На чолі йшли високі посадові особи, а далі вже менші за статусом. 
Особливо було дивно, як вели себе москвичі на узбіччі вулиць. Хлопці й під-
літки свистіли і кидали у німців камінням. Чоловіки дивилися похмуро. Але 
багато жінок, особливо старі, були сповнені співчуття, у деяких з них навіть 
були сльози на очах, коли вони бачили цих нещасних полонених.

В книзі «Улицы помнят» [65, с. 54–60] було вказано, що в роки війни, 
незважаючи на дванадцятигодинний робочий день, праця німецьких вій-
ськовополонених не грала великої ролі в народному господарстві СРСР із-за 
поганої організації праці. Але у післявоєнні роки німці залучалися до віднов-
лення знищених під час війни заводів, залізниць, гребель і портів. Вони від-
новлювали старі та будували нові будинки в багатьох містах нашої Батьків-
щини, будували дороги, робили важку роботу. Особлива увага приділялася 
висококваліфікованим фахівцям у різних областях знань, докторам наук, ін-
женерам. В СРСР існував наказ зберігати життя німецьких солдатів. На нашу 
думку, полон для солдатів Вермахту приніс сильне розчарування в нацист-
ських ідеалах, знищив старі життєві позиції, приніс неясність майбутнього.

Радянська пропаганда довго і наполегливо виставляла всіх німців звіра-
ми в людській подобі, виробляючи до них вкрай вороже ставлення, напевно 
тому будь-які неслужбові стосунки між радянськими людьми і полоненими 
розцінювалися як зрада.

За документами з 1945 по 1949 рр. на батьківщину було повернуто більше 
одного мільйона хворих і непрацездатних військовополонених.

Такі кінофільми знімали для того щоб продемонструвати, які наслідки 
були від цієї війни та хто страждав від неї. Також це могло застосовуватися 
як доказ того, що перемогли радянські війська і «кривдники» покарані.

До третьої групи нами були віднесені кінохроніки, які демонструють 
«знущання нацистів». З фільмів «Бессмертный гарнизон» [6], «Приказ 
огонь не открывать» [50] можна зрозуміти, що головну роль у нацистській 
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діяльності грали лікарі, які доклали усіх зусиль для того, щоб узаконити та-
кий процес, який згодом був названий Голокостом. Знущання над людьми 
проходили у різних умовах, як і в звичайних лікарнях, так і в концтаборах. 
«Гитлер: Восхождение дьявола» – один з кінофільмів про біографію А. Гіт-
лера. У ньому розповідається, як Гітлер прожив своє життя, як він побуду-
вав план війни. У заключних кадрах розповідають, що чималу частину його 
планів становили нацистські злочини. Були показані концентраційні табори 
і трупи людей, що померли в них. Фільм починається і закінчується фразою: 
«Єдине, що потрібно для тріумфу – це щоб хороші люди нічого не роби-
ли». Отже, судячи з цього кінофільму, ідеї Гітлера щодо злочинів нацистів 
були такими, як наукові експерименти над ув’язненими людьми, стериліза-
ція та вбивство великої кількості людей, знищення різноманітних підгруп 
представників європейських народів. Від рук нацистів багато людей померли 
в газових камерах та на розстрілах, інші люди помирали від голоду, висна-
ження, примусової важкої праці або нелюдських життєвих умов. Жертвами 
нацистів були не тільки солдати та чоловіки, а й жінки, діти, люди похилого 
віку, інваліди.

На цих кінороликах зазвичай звуку не було, але були і такі, де диктор 
давав опис подій, які були зображені на екрані. Оператори знімали сам про-
цес злочинів або вже наслідки їх. Структура цих відео була такою: спочатку 
оператори демонстрували де зйомка проходить, далі – як нацисти та фашис-
ти знущалися над людьми, їх злочини, а в кінці показували вже виснажених 
жертв нацистської праці.

Фільми про нацистів знімали з метою продемонструвати народові, що 
терплять звичайні люди від нацистської та фашистської «руки», для того щоб 
запевнити людей, що німецьке населення також страдає, як і радянське. В до-
кументальному фільмі «Приговор народа» описується, як люди скаржилися 
на злочини німців і вирішували, яке належить їм покарання. Фільм почина-
ється з відомої фрази «Суд идет!» і починається судовий розгляд справи про 
звірства німецько-фашистських загарбників та їх підсобників. У винесенні 
вироку частина з них була повішена, а інша частина була відправлена на за-

слання, на каторжні роботи на 20 років строком. На смертну кару прийшла 
велика кількість людей. Повішення цих фашистів для людей означало, що 
фашисти відповіли за свої злочини. Так, на деяких кінороликах демонстру-
ють відношення міського населення до жертв нацистів. На здивування, вони 
не вважали нацистські дії жахливими, а навіть дивились та обговорювали їх. 
На нашу думку, це пов’язано, в першу чергу, з тим, що населення Німеччини 
тривалий час піддавалося активній пропагандистській діяльності.

Художні кінофільми часто застосовувалися на ряду з документальними, 
тому що вони сильніше впливали на розум людей і збільшували психологіч-
ний ефект на глядачів. Тому художні фільми допомагали ще більше доне-
сти до багатьох усвідомлення трагедії війни. Найвідомішими кінофільмами, 
як документальними, так і художніми, були «Парад Красной Армии в Бре-
сте» [41], «Юний Фриц» [63], «Заброшеный замок» [25], «Идеология фашиз-
ма» [26] та ін.

Основною причиною жорстокого ставлення до радянських військовопо-
лонених була нацистська теорія про расову неповноцінність слов’ян, зокре-
ма росіян, яку запровадив ще в 1920 р. Адольф Гітлер. Багато радянських 
бійців закінчили життя в німецькому полоні. Завданням німців було знищен-
ня живої сили СРСР в цілому і військовополонених зокрема. З щоденників 
полонених стало відомо, що були створені нестерпні умови для існування 
полонених. По дорозі в табір їх нічим не годували, а харчувалися вони тим, 
що було по дорозі: капустяним листям, корінням, житніми колосками з не-
прибраних придорожніх полів. Воду пили з дорожніх калюж, та ще й німець-
ка влада давала накази працювати на вантажно-розвантажувальних роботах 
у портах і на залізничних станціях, на відновлювальних роботах, на різних 
важких роботах – на підприємствах вугільної та гірничорудної промисловос-
ті, чорної і кольорової металургії. Крім щоденної виснажливої фізичної пра-
ці, важке становище військовополонених ускладнювалося і крайньою убогі-
стю харчування. «Парад Красной Армии в Бресте» [41] – це документальний 
фільм про спільне проходження урочистого маршу 19-го корпусу Вермахту 
і 29-ї танкової бригади Червоної армії. Цей парад, який пройшов 22 вересня 
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1939 р., був присвячений передачі міста Бреста радянській стороні. Марш за-
вершився урочистим спуском німецького і підняттям радянського прапорів. 
Але під час маршів військовополонені гинули сотнями як через голод та фі-
зичне виснаження, так і в результаті розстрілів при непокорі або спробі втечі.

Остаточна оцінка нацистських злочинів була висунута на Нюрнберзько-
му конгресі, де покарали більшість головних воєнних нацистів і фашистів. 
Цьому сюжетові також було присвячено чималу увагу в документалістиці.

Отже, задля досягнення бажаної перемоги у Другій світовій війні керів-
ництво СРСР прагнуло мобілізувати всі фізичні й моральні сили радянського 
народу, сформувати героїчний, самопожертвенний порив у населення. Для 
цього вони залучили всі методи агітаційної та пропагандистської діяльності, 
принципи дії якої можемо відслідкувати на прикладі кінодокументалістики. 
Цей вид масової комунікації є знаковим, оскільки навмисно ігнорувалися 
засадничі його принципи, такі як: об’єктивність висвітлення дійсності, пов-
нота подачі інформації тощо. Адже поруч із зйомками реальних боїв були 
й відверто постановочні, ігрові сюжети. Окрім цього образи, змальовані 
у фільмах, були упередженими, подекуди перебільшеними, подекуди навіть 
карикатурними. Мало місце замовчування «незручних» епізодів війни – по-
разок, відступів, масового винищення радянських військ, штрафних підроз-
ділів тощо. Гіперболізованим також був і образ ворога, гітлерівського солда-
ту. Радянська пропаганда довго і наполегливо виставляла всіх німців звірами 
в людській подобі, виробляючи до них вкрай вороже ставлення.

Висновки
В ході даного дослідження були розглянуті матеріали кінохронік, фо-

тохронік, рекламних плакатів, кінофільмів часів ДСВ. Ці матеріали були 
класифіковані за такими групами: 1. величність військового радянського 
механізму; 2. крах німецької держави; 3. злочини нацистів. У першій групі, 
вважаємо, за доцільне розділити фільми за більш вузькою класифікацією – ті 
в яких висвітлено: 1. військові дії; 2. постаті солдат-героїв; 3. постать І. Ста-
ліна; 4. життя та працю тилу задля спільної перемоги; 5. героїзм жінок; 6. 
партизанську боротьбу.

В першій групі «Величність військового радянського механізму» було 
досліджено кінохроніки, в яких були показані кадри про вдалі бої для радян-
ської сторони, про звільнення міст та сіл, окупованих німецькими військами, 
про переможні паради. Оператори того часу своїми стрічками розвінчува-
ли міф про непереможність фашистів. На екрани випускали кінофільми, які 
пробуджували в народові почуття захисту та патріотизму до своєї Вітчизни. 
Людям були продемонстровані головні звершення Великої Вітчизняної вій-
ни, які викликали захоплення, і кадри зйомки таких парадів, як Парад Пе-
ремоги в Москві, парад союзних військ у Берліні, зустріч і прийом Прапо-
ра Перемоги на Центральному аеродромі в Москві. Люди пишалися своєю 
Батьківщиною, героїзмом своїх солдат та вірили у світле майбутнє.

До другої групи увійшли джерела, що ми умовно позначили як «Крах Ні-
мецької держави». У фільмах показували, як німецькі солдати терпіли при-
ниження від радянських людей. Їх відправляли до концтаборів, примушува-
ли проходити марші. Вони були змушені витримувати холод і голод, для того 
щоб жити. В радянських таборах полонені страчували віру в свою державу 
та не розуміли, що буде в майбутньому. Ці кінофільми демонстрували наро-
дові, які були наслідки від війни, та давали впевненість в тому, що німецьке 
населення понесе відповідальність за злочини.

В останній темі розглядаються звіряче ставлення нацистів до полонених, 
тому тема має таку назву «Злочини нацистів». Найстрашнішою нацистською 
діяльністю були експерименти над живими людьми. Люди гинули під час 
стерилізації та наукових експериментів. Багато з них помирали в газових ка-
мерах та на розстрілах, інші – помирали від голоду, виснаження, важкої при-
мусової праці або нелюдських життєвих умов. Знімаючи таку хроніку, влада 
намагалася продемонструвати народові, що терпіли радянські люди від на-
цистів. Остаточна оцінка нацистських злочинів була висунута на Нюрнберзь-
кому конгресі, де покарали більшість головних воєнних нацистів і фашистів.

Ця тема була розглянута для того, щоб побачити війну очима операторів 
та учасників війни і показати майбутнім поколінням жахи війни та героїзм 
радянського народу. На нашу думку, у Радянському Союзі була найбільша 
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і наймогутніша система масового впливу на людей. В радянські часи пропа-
ганду можна було зустріти скрізь. А засоби пропагандистської комунікації 
ділилися на дві групи: ті, які використовувалися в роботі пропаганди, і ті, 
які переносили її зміст. Найвпливовішою формою пропаганди були плакати, 
які закликали людей працювати для фронту. Заклики: «Родина-Мать зовет!», 
«Защитим родную Москву!», «Будь героем!» – підіймали тисячі людей йти 
і боротися за свою Вітчизну, або працювати заради перемоги. Але пропа-
ганда не лише прикликала воювати за СРСР, а також впливала на людей для 
того, щоб вселити в солдатів рішучість, ще більший патріотизм. Саме про-
паганда створила у людей стереотип Німеччини і ставлення до нього, яке 
зіграло чималу роль у подальшому ході війни.
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Бордунова Єлизавета

ТРАДИЦІЇ ЄВРЕЙСЬКОГО НАРОДУ ЯК ФАКТОР 
ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

ЗА ЧАСІВ ТОТАЛІТАРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ СВЯТА 
ХАНУКА)

Вступ
В умовах глобалізації світу та розвитку сучасного суспільства в контек-

сті його полікультурності з особливою гостротою постають питання вирі-
шення міжнаціональних проблем, самоідентифікації нації та збереження 
національних традицій спільноти. Особливо актуальним це питання постає 
у контексті функціонування тоталітарного режиму, який є прямою протилеж-
ністю та певною загрозою для утвердження демократії. Сучасне суспільство 
зіткнулося із загрозою проявів тоталітаризму, особливо щодо національних 
меншин. Тому дуже важливо простежити історію формування національної 
ідентичності, чинники, що впливають на цей процес, а також форми вияву, 
яких вона набуває, аби попередити негативний вплив тоталітарних пережит-
ків в окремих пострадянських країнах. Євреї – це нація, якій властиві міцні 
міжпоколінні зв’язки та стійкі традиції, що існують протягом чотирьох ти-
сячоліть. Саме завдяки цьому євреям вдалося вистояти та зберегти свою на-
ціональну ідентичність у часи жорстокого терору та тотального винищення. 
Особливий вплив на розвиток єврейської нації, формування її національної 
свідомості та збереженні національної мови справили традиції святкування 
Хануки, як уособлення колективного оптимізму, надії на світле майбутнє.

Мета роботи: дослідити значення та роль свята Хануки у процесі збере-
ження національної ідентичності євреїв у часи тоталітаризму.

Для досягнення мети в ході дослідження передбачається вирішити такі 
завдання:

– проаналізувати зміст, значення та роль традицій, а також форми вияву, 
яких вони набувають у процесі збереження національної ідентичності;

– вивчити основні передумови, причини й наслідки повстання Маккавеїв, 
як знакової події в історії єврейського народу;

– систематизувати знання про особливості й основні положення святку-
вання Хануки єврейським народом;

– показати вплив ханукальних традицій на збереження єврейської націо-
нальної ідентичності за часів тоталітаризму;

– продемонструвати приклади збереження та відзначання свята Хануки 
у період функціонування тоталітарного режиму.

Об’єктом дослідження є культурні традиції єврейського народу, що ста-
новлять надійне підґрунтя національної самоідентифікації.

Предметом дослідження виступають традиції національного свята євре-
їв – Хануки, що вплинули на формування та збереження національної іден-
тичності євреїв у добу тоталітарного режиму.

Теоретико-методологічною основою дослідження стали принципи іс-
торизму, детермінізму, багатофакторності та всебічності. Принцип історизму 
дав змогу простежити історичні події, що передували появі Хануки як наці-
онального свята євреїв, розглянути національні процеси з погляду не тільки 
сучасності, але й минулого. Принцип детермінізму реалізувався у визначенні 
форм вияву національної ідентичності, а також причинно-наслідкового зв’яз-
ку між нею й традиціями святкування Хануки. Принцип багатофакторності 
допоміг дослідити основні об’єктивні та суб’єктивні фактори, що впливали 
на формування єврейської національної ідентичності. Принцип усебічності 
забезпечив різноаспектність у розгляді національних та історичних проце-
сів, ролі традицій та умов їх збереження.

У роботі використано загальнонаукові та суто історичні методи: систе-
матизації, узагальнення, історико-порівняльний та історико-хронологічний.

Територіальні межі дослідження охоплюють країни, в яких у XX ст. 
склалась тоталітарна модель влади з найбільш яскравими проявами антисе-
мітизму та дискримінаційної політики: Німеччина та СРСР. Вони також по-
ширюються на держави, які по-різному постраждали під час Другої світової 
війни від окупації: Польщу та Чехословаччину як країни з великою часткою 
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єврейського населення, що після окупації припинили своє державне існуван-
ня й найбільш постраждали від виявів антисемітської політики; Нідерланди, 
як державу, що постраждала порівняно менше під час окупації; а також Угор-
щину та Румунію – країни, які під час Другої світової війни були союзниками 
Німеччини. Крім того, у розділі, який присвячено виникненню свята Хануки, 
розглядається територія сучасної держави Ізраїль, на землях якої відбулося 
відоме і визначальне повстання Маккавеїв.

Хронологічні межі охоплюють період становлення та апогею проявів то-
талітарних режимів у СРСР та Німеччині, а також окупованих під час Другої 
світової війни країнах – відповідно це 1930-ті – початок 1950-х рр. У роз-
ділі, що присвячений виникненню традицій святкування Хануки, робить-
ся екскурс у II ст. до н.е. – час значних суспільно-політичних й національ-
но-релігійних перетворень на території Стародавньої Іудеї: прихід до влади 
Антіоха IV Єпіфана, правління якого відзначилось жорстким ставленням до 
євреїв, забороною юдаїзму й релігійними переслідуваннями євреїв.

Про актуальність проблеми збереження нацією своєї індивідуальності, 
що становить підґрунтя для національної ідентичності людини, свідчать 
численні дослідження та дискусії з цього приводу. Дослідники Т. Воропає-
ва, Е. Ґелнер, Е. Еріксон, М. Козловець, І. Оніщенко, Е. Сміт, О. Шевченко 
у своїх розвідках порушили питання національної ідентичності [8, 18, 21, 27, 
33, 40, 48]. Тим не менш, воно і досі залишається дискусійним та однозначно 
невизначеним.

У своєму дослідженні ми спираємось на наукові доробки й визначення 
понять «нація» та «національна ідентичність» запропоновані Е. Смітом, 
який розглядає національну ідентичність та націю як конструкції, що скла-
даються із взаємопов’язаних компонентів: культурних, територіальних, еко-
номічних і політико-юридичних. Вони демонструють зв’язки між членами 
спільнот, об’єднаних спільною пам’яттю, міфами й традиціями. Він визначає 
основні риси, характерні для національної ідентичності, які були використа-
ні у нашому дослідженні: 1) історичну територію, або рідний край; 2) спільні 
міфи й історичну пам’ять; 3) спільну масову, громадську культуру; 4) єдині 

юридичні права та обов’язки для всіх членів; 5) спільну економіку з можли-
вістю пересуватися у межах національної території [18].

Ще одним теоретичним підґрунтям нашої роботи виступають дослі-
дження Ірини Оніщенко, яка вважає, що ідентичність – це результат про-
цесу співвідношення індивіда чи групи (спільноти) з певною діяльністю чи 
субстанційною та інституційною сферами, також це поняття вміщує в себе 
приналежність людини або групи людей до певної спільності чи спільноти, 
ототожнення себе з її нормативними й функціональними характеристиками 
і здебільшого готовність стати репрезентантом останньої [33].

Також у даній роботі враховано науковий доробок таких дослідників як 
Г. Ващенко, M. Гордієнко та Е. Ґелнер, які у своїх працях висвітлювали сут-
ність поняття «традиція» та її роль у житті суспільства й світогляду люди-
ни [6, 17, 18].

Теоретичною основою поняття «тоталітаризм» є наукові напрацювання 
фундатора класичних характеристик тоталітаризму К. Фрідріха та дослі-
дження М. Юрія [51]. В аналізі проявів ставлення тоталітарних режимів до 
традиційних вірувань національних спільнот автор цього дослідження спи-
рався на теоретико-методологічні засади, запропоновані знавцем теорії тота-
літаризму Х. Арендт [43].

У наш час питання єврейської національної ідентичності та традицій 
порушують Г. Брановер, Г. Вук, Р. Козодой, Н. – З. Рапопорт, У. Раппапорт, 
І. Ронен та І. Щупак [19, 9, 28, 35, 36, 37, 50].

Джерельна база дослідження представлена сукупністю взаємодоповню-
ючих джерел: писемні джерела («Книга Маккавеїв» [26]), речові джерела 
(ханукії та севівони, що представленні у колекції Музею культури єврей-
ського народу та історії Голокосту «Музей Михайла Мармера» (м. Кривий 
Ріг), зображувальні джерела (фотографії, представлені в архівних матеріалах 
національного меморіалу Катастрофи (Холокоста) та Героїзму – Яд ва-Шем), 
спогадами й свідченнями учасників історичних подій (свідчення, спогади та 
історія родини Бурштейна Абрама Львовича, Теплицької Дори Абрамівни 
та Слави Білоусової [7, 49]) та інтернет-ресурсами (Електронна єврейська 
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енциклопедія та електронна база матеріалів національного меморіалу Ката-
строфи (Холокоста) та Героїзму Яд ва-Шем [11, 12, 13, 14]).

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження й відо-
бражає логічну послідовність досліджуваних питань. Робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літерату-
ри, додатків. У нашому дослідженні додатки представлені фотоелементами 
архівних матеріалів національного меморіалу Катастрофи (Холокоста) та 
Героїзму – Яд ва-Шем; фотографіями експонатів колекції Музею культури 
єврейського народу та історії Голокосту «Музей Михайла Мармера»; термі-
нологічним словником; детальним описом звичаїв та традицій відзначання 
свята Хануки.

Розділ 1.Традиції як фактор збереження національної 
ідентичності. Особливості єврейських традицій

І формування нації, і народження в індивіда відчуття своєї національної 
ідентичності є довготривалим процесом, під час якого одними з найголов-
ніших надбань та цінностей нації постають традиції та звичаї, втілювані 
у святах й обрядах. З покоління в покоління членами спільноти передаються 
базові норми поведінки, цінності, ідеї, уявлення та духовні ідеали, тобто те, 
що в широкому розумінні ми називаємо традиціями. На традиціях засноване 
культурне життя нації. Для її успішної генези обов’язковими є усвідомлення 
спільності історичного минулого, сучасного і майбутнього, поваги до націо-
нальної культури, оскільки самодостатність буття нації, тобто її національна 
ідентичність, бере свій початок з успадкування, збереження, а також творчо-
го розвитку традицій. Так М. Гордієнко, кандидат політичних наук, переко-
наний, що традиція виступає субстанцією, на яку покладені функції накопи-
чення та генерації історичних й соціокультурних знань заради уособлення 
зразка для наслідування, який проходить крізь віки до наступних поколінь. 
Дослідник убачає роль традиції як джерела накопичення духовно-культур-
ного та соціально-політичного досвіду, від якого і залежить перебіг процесу 
національної ідентифікації [17, с. 3, 8]. Цієї ж думки дотримується Г. Ващен-

ко, надаючи традиції особливої ролі та вважаючи, що цілісність поколінь 
підтримують передовсім традиції. За їх допомогою зберігається національна 
мова, яка є одним із ключових чинників національної ідентичності. Традиції 
виступають свого роду охоронцями здобутків мистецької діяльності, світо-
гляду, національних ідеалів. Іншими словами, завдяки традиціям обличчя 
народу, його індивідуальність залишаються недоторканними та неповторни-
ми [6, с. 91].

Тож звичаї та традиції є втіленням духовності народу, ядром національ-
ної ідентичності спільноти. Традиція також є критерієм оцінки правильності 
обраного шляху в процесі пізнання духовних основ нації, втіленням єдно-
сті і поєднанням життя минулих та нинішніх поколінь – життям духовності, 
що забезпечує її стійкість у майбутнього соціумі та його національної іден-
тичності [4]. В історико-етнографічному довіднику народів світу зазначено, 
що традиція є сукупністю усталених зразків поведінки, які передаються від 
предків до нащадків; і це дуже стійка стереотипна частина культури [30, c. 
595], адже традиції визначають поведінку об’єднання людей за тих чи інших 
обставин. Ми розглядаємо спільноту, члени якої пов’язані культурними ком-
понентами, що виявляються в об’єднані їх спільними пам’яттю й традиція-
ми. Тобто її члени мають всі підстави до визнання схожості власних характе-
ристик, а це, у свою чергу, є важливим джерелом національної ідентичності. 
У ланцюгу складових компонентів формування національної ідентичності 
однією з ланок є також історичний аспект. Духовні традиції, національні зви-
чаї, моральні засади – це основа нації й усього національного життя, й уосо-
блюють систему міжпоколіннєвих зв’язків, які є основою нації та національ-
ного життя. Тому традиція у цьому випадку виступає чинником національної 
ідентичності і має національний характер. Вважаємо доцільним звернутися 
до історичних витоків цієї традиції.

Спільне історичне минуле є чинником, що визначає національну іден-
тичність людини. Тому можна стверджувати, що традиції, сформовані під 
впливом спільних для нації історичних подій, також є проявом національної 
ідентичності та набувають статусу національних, тобто притаманних певній 
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конкретно визначеній нації. Особливість єврейської традиції полягає в тому, 
що вона нерозривно пов’язана із віровченнями юдаїзму та підпорядковуєть-
ся законам Тори. Ця священна книга є основою єврейської спільноти, а отже, 
і релігійних традицій всіх віруючих євреїв. Проте певні релігійні традиції 
представників єврейської національності набули такого статусу навіть по-
при те, що не були зазначені у святих книгах. Так, наприклад, свято Хануки 
не є визначеним заповідями Тори, тобто відносно релігійних віровчень не 
є «данными Вс-ним заранее» [25, c. 186]. Тим не менш, Ханука святкуєть-
ся на честь подій, пов’язаних із релігійним протистоянням й розуміється 
як «диво». За свідченням дослідника єврейських традицій З. Гейзеля, свято 
Хануки – традиція, яку євреї заслужили своїми спільними вчинками в ім’я 
Б-га. Також частиною цього святкування є молитви, заповіді, що визначають 
канони виконання обрядів, ритуали.

Таким чином, можемо зробити висновок, що окремі традиції виступають 
у ролі: 1) факторів національної ідентичності, оскільки зародилися в резуль-
таті спільних дій нації та історичних подій; 2) частин релігійного культу, 
оскільки є символом прославлення дива, даного Б-гом, а також мають на меті 
служіння Вс-ньому. Так, у євреїв традиція будується на основі єдності релі-
гійних вірувань. Професор Г. Брановер, звертаючись до етимології звучання 
поняття «традиція», вказує, що загальною для всіх євреїв мовою – івритом – 
воно звучить як «масорет» («תרוסמ»). Це слово походить від дієслова «ма-
сар», тобто «передавати». Іншим варіантом перекладу й застосування слова 
«традиція» в івриті є термін «морешет» («תשרומ»), що означає «спадщина». 
Відповідно це слово походить від дієслова «яраш» («שרי») – «успадковува-
ти». Тому традиція в житті євреїв має значення так званої спадщини, яку пе-
редають із покоління в покоління. За твердженням Г. Брановера, етимологія 
єврейської традиції передбачає в ній такі риси національного фундаменту, 
який об’єднує євреїв протягом століть [19, c. 12].

Однією з найважливіших рис національної ідентичності народу є визнан-
ня схожості його індивідів, яка склалася історично, та прагнення продовжити 
співіснування на засадах цієї схожості й надалі. Ця риса найбільше визначає 

традицію фактором національної ідентифікації людини, оскільки саме тра-
диція має сталу форму й передається від покоління до покоління в незмін-
ному вигляді. Саме вона і формує ці схожості. І оскільки життя релігійних 
євреїв є повністю підпорядкованим законам іудаїзму, то набуває сенсу таке 
джерело національної ідентичності, як спільні національні характеристики, 
що виявляються в єдності релігійних вірувань, традицій та звичаїв.

Традиція запобігає орієнтації нації на уніфіковану та стандартизовану 
масову культуру, таким чином, зберігаючи всі національні характеристики, 
більшість яких сама й формує.

Враховуючи широту охоплення набутими знаннями всіх сфер життя та 
вагомість їх впливу на сучасну сутність нації, маємо підстави вважати саме 
традицію тим чинником, що відокремлює певну спільноту від інших, утілю-
ючи в собі основу національної ідентичності.

Національна ідентичність – один зі складників соціальної ідентифікації 
людини. Цей процес є волевиявленням індивіда увійти в певний соціокуль-
турний простір, стати членом спільноти людей на основі тотожності чинни-
ків, що визначають його національні особливості. Ними є мова, історичне 
минуле, культурні надбання, цінності, особливості світосприйняття, релігій-
ні уявлення, права й обов’язки. Територія не є визначальним фактором націо-
нальної ідентифікації. Так, національна ідентичність може бути притаманна 
спільноті людей, нації, яка не має власної держави, незалежно від політичних 
та економічних факторів. Натомість традиції, уособлюючи сукупність норм 
поведінки, ідей, уявлень, духовних цінностей, свят і звичаїв, зберігають наці-
ональні особливості, що визначають національну ідентичність. Традиції по-
кликані встановлювати зв’язок між минулим і сучасністю, передавати норми 
поведінки й моралі з покоління в покоління. Вони становлять основу нації та 
духовні засади даної спільноти, виступають «спільностями», за якими люди-
на визначає власну приналежність до тієї чи тієї нації.
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Розділ 2. Виникнення ханукальних традицій єврейського народу: 
повстання Маккавеїв

Основні нариси соціально-культурного та політичного становища євре-
їв і земель, що вони населяли, подано у Книгах Маккавеїв, з яких людство 
черпає відомості про тогочасні події. Причини повстання Маккавеїв 166 р. 
до н.е. беруть свій початок ще від завоювання Олександром Македонським 
великих територій, до яких належав і Ерец-Ісраель. «И прошел <Александр 
Македонский> до пределов земли и взял добычу от множества народов; 
и умолкла земля пред ним, и он возвысился, и вознеслось сердце его. Он 
собрал весьма сильное войско и господствовал над областями и народами, 
и властителями, и они сделались его данниками» [26]. Хоча легенди й опові-
дають про прихильне та поважне ставлення завойовника до євреїв, та все ж 
таки метою його політики було об’єднання всього населення, що проживало 
на підвладних йому територіях, у єдиний народ. Недовге правління Олек-
сандра Македонського відзначилося поширенням еллінізму – насадження 
культури й способу життя греків. Але ці плани великого завойовника так 
і залишилися нездійсненими через його передчасну смерть. Після смерті 
Олександра його велична імперія розпалася на невеличкі елліністичні дер-
жави, а землі Палестини потрапили під владу грецької династії Селевкідів, 
що правила в Сирії.

На момент своєї експансії давньогрецька цивілізація мала глибоке релі-
гійно-філософське підґрунтя. Античні греки вбачали сенс людського існу-
вання в гармонії фізичної краси та розуму. У своїй релігії греки змальовували 
богів як таких, що мають і людську подобу, і людські слабкості. З плином 
часу перебування та панування давніх греків на захоплених територіях при-
звело до того, що місцеві народи почали переймати грецьку культуру, звичаї, 
обряди й уявлення про Бога. Розселення греків у країнах Близького Сходу 
знаменувалося зростанням вжитку грецької мови, посиленням впливу грець-
кої культури на територіально суміжні народи. Хоча єврейські та грецькі 
ідеології дуже сильно відрізняються одна від одної, Ерец-Ісраель не став 
винятком. Процеси еллінізації торкнулися й юдеїв, спричинивши помітні та  

досить важливі зміни в єврейському суспільстві. Поступово деякі з євреїв по-
чали все більше й більше переймати суто грецькі традиції й вірування. Багато 
хто з них відрікся від іудаїзму, почав брати участь у спортивних змаганнях, 
отримувати освіту в грецьких навчальних закладах. Слідування грецьким 
звичаям було віянням сучасності, особливо в містах, наповнених грецькими 
воїнами і чиновниками. Тобто йдеться про поступове посилення еллінського 
впливу й укорінення його панівного статусу в єврейському суспільстві. Звіс-
но, процес той був поступовим, оскільки залежав від швидкості розселення 
греків, та все ж мав місце. Так, наприклад, аби вести переговори із царською 
адміністрацією, необхідно було володіти грецькою мовою. Міжнародні еко-
номічні зв’язки вимагали тісної співпраці, що також позначалось на процесі 
еллінізації. З часом євреї розділилися на дві великі групи: хасидеїв (благо-
честивих), які продовжували дотримуватися законів Тори, та елліністів. Як 
зазначає Ісраель Ронен, «елліністами» в ті часи називали євреїв, які намага-
лися скопіювати грецьку культуру й прагнули змінити нею єврейську. Вони 
становили більшу частину тогочасної єврейської аристократії та планували 
поширити свою владу в Іудеї. Це надавало б їм додаткові пільги та збільшу-
вало б прибутки [37].

175 року до н. е. до влади прийшов Антіох IV Єпіфан. Саме з цією по-
дією дослідники пов’язують початок найактивнішого наступу на юдаїзм. 
Основним джерелом інформації про дії Антіоха IV є глава 4 з Другої Кни-
ги Маккавеїв. Перш за все саме Антіох дозволив створити грецький поліс 
елліністам. Цей факт свідчить про те, що до елліністів представники грець-
кої влади ставились прихильно. Антіох своїми діями також здобув потуж-
ну підтримку частини євреїв. Вона була необхідна йому, аби повною мірою 
використовувати ресурси Іудеї. Цей крок традиційно вважається одним із 
головних у наступі елліністів на Єрусалим. Євреї-антіохійці таким чином 
отримали можливість одночасно правити в Іудеї, а також без перешкод ве-
сти елліністичний, притаманний правлячому прошарку суспільства спосіб 
життя, як це передбачала особливість устрою грецьких полісів, так званих 
міст-держав. Тим самим вони піднялись на найвищий щабель «культурної 
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верхівки» імперії: «если предоставлено ему будет властью его устроить  
училище для телесного упражнения юношей и писать Иерусалимлян Анти-
охиянами. Когда царь дал согласие и он получил власть, тотчас начал скло-
нять одноплеменников своих к Эллинским нравам» [26].

Посилення наступу елліністів спричинило рух опору в Іудеї проти еллі-
нізації єврейського населення й насадження грецького способу життя. Проти 
виступали люди з найрізноманітніших соціальних прошарків і сфер життя. 
Тобто точилась запекла боротьба між прихильниками еллінізації та тими, хто 
виступав проти встановлення нових порядків. Та все ж таки ця подія – ство-
рення грецького полісу – не дає змоги впевнено стверджувати про цілеспря-
моване викорінення саме єврейських традицій. Слід пам’ятати, що йдеться 
про часи політеїзму, а значить, для тієї епохи зовсім не були характерними 
релігійні переслідування. Тим не менш, Антіох у своїй політиці схилявся до 
централізації та культурної уніфікації. Саме тому його підтримка елліністів 
має трактуватись як один зі способів зміцнення імперії. А це було неможливо 
без примусової консолідації народів. Своєрідною кульмінацією цього про-
цесу стало прийняття указів Антіоха: «Царь Антиох написал всему царству 
своему, чтобы все были одним народом и чтобы каждый оставил свой закон. 
И согласились все народы по слову царя. <…> Царь послал через вестни-
ков грамоты в Иерусалим и в города Иудейские, чтобы они следовали уза-
конениям, чужим для сей земли» [26]. У Першій книзі Маккавеїв знаходимо 
втілення основних положень вищезазначених указів: заборона читати Тору 
й розмовляти на івриті, виконувати обряд обрізання, дотримуватися суботи 
та інших єврейських свят. Непокора нерідко каралася смертю або жахливи-
ми тортурами, як це детально описано в Першій книзі Маккавеїв. Більше 
того, ті євреї, які не були запідозреними у виконанні заповідей Тори, мали 
підтвердити своє зречення від них. Під страхом жахливих покарань і навіть 
смерті євреям було наказано вклонятися грецьким богам, виконувати жер-
твоприношення «нечистими» тваринами. Їх публічно примушували брати 
участь у язичницьких ритуалах і вживати свинину. Саме тоді єврейську мову 
вдалося вилучити з широкого вжитку, що згодом призвело до її занепаду. 

Антіох Єпіфан осквернив Єрусалимський храм, який було перетворено на 
капище, й у ньому встановили статуї грецьких богів, зокрема Зевса, а також 
самого Антіоха IV. Встановивши власну статую в храмі, сірійський цар та-
ким чином заявив про свою належність до пантеону грецьких богів – явище 
досить поширене серед тодішніх правителів. Також він надіслав своїх воїнів 
до всіх міст Іудеї з наказом усім місцевим євреям приносити в жертву сви-
ней, зректися споконвічних народних традицій. Однак були ті, хто не пого-
дився зректися власної релігії та схилитися перед ідолами. Одним з них став 
старий жрець Матітьягу з династії Хасмонеїв, невеличкого містечка Модіїн. 
Коли загін грецьких воїнів прибув у його поселення з метою простежити за 
виконанням царського указу й примусити вклонитися ідолу, мужній єврей 
відмовився це зробити [44, c. 92].

Невдовзі після того Матітьягу помер і повстання очолив його син Йєу-
да. За виявлену силу духу хлопця нарекли Маккавей, що означало «молот», 
саме від цього імені й походить термін «повстання Маккавеїв» [44, c. 92]. 
Повстання та війна, ним розпочата, були партизанськими. Дуже скоро Йєуда 
заручився підтримкою населення всієї Іудеї, і на його боці почали виступати 
всі верстви населення. Слід зазначити, що успіх повстання визначався кіль-
кома факторами. По-перше, це мотив повсталих. Попри те, що більшість на-
селення на той момент вже була еллінізована, протистояння між елліністами 
і хасидами тривало, євреї боролися за свободу віросповідання та повалення 
грецьких порядків. По-друге, в армії Хасмонеїв було чимало досвідчених во-
їнів, які брали участь у боях на боці армій Птолемеїв та Селевкідів. По-третє, 
більшість боїв велися на території євреїв – в Іудеї, відповідно загони Хасмо-
неїв були краще знайомі з місцевістю, аніж воїни Селевкідів. Це надавало 
іудеям особливу перевагу. Наявність воєнної підготовки в Йєуди – невідомий 
факт, але саме майстерна тактика ведення бою сприяла перемозі іудеїв. Не-
спроможність силою подавити протестний рух іудеїв, змусила греків піти на 
певні поступки. Проте Храм Єрусалима на Храмовій Горі все ще залишався 
під контролем греків. Одним із найбільших здобутків цієї війни стало визво-
лення гори Сінай від супротивників після перемоги в битві при Бейт-Цурі. 
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Військо Хасмонеїв узяло в облогу Єрусалим, заволоділо Храмовою  
горою й очистило Святилище, де були відновлені богослужіння. «Макковей 
же и бывшие с ним, под водительством Господа, опять заняли храм и город, 
а построенные иноплеменниками на площади жертвенники и капища разру-
шили» [26, c. 10].

Саме з цією подією і пов’язують зародження традиції святкування Хану-
ки. У книзі Маккавеїв зазначено, що це свято відзначається на честь очищен-
ня Храму: «Итак, намереваясь в двадцать пятый день Хаслева праздновать 
очищение храма, мы почли нужным известить вас, чтобы и вы совершили 
праздник кущей и огня» [26, с. 12].

Існує й інша версія початку святкування Хануки – легенда про диво з гле-
чиком олії. Коли Йєуда з євреями прийшли до Храму і його очистили, слід 
було запалити менору й освятити Храм. Але вони знайшли лише один неве-
личкий глечик чистої олії, якої могло вистачити всього на один день. Йєуда 
все ж таки прийняв рішення запалити менору, аби виконати обряд освячення, 
нехай і частково. Але сталося диво – олія горіла цілих вісім днів: саме стіль-
ки було необхідно, аби виготовити нову, чисту олію. Та ця легенда не має 
ніякого історичного підтвердження, уперше вона з’явилась вже у Вавилон-
ському Талмуді (Шаббат 21). Цей факт свідчить, що мудреці бажали підкрес-
лити роль В-нього в перемозі євреїв і надати святу Хануки особливого та 
дивовижного значення як символу пам’яті про перемоги єврейського народу 
над греками.

Аналіз причин і наслідків повстання свідчить про те, що ця подія стала 
для євреїв символом єднання й перемоги, звільненням від гонінь. Освячен-
ня Храму, на честь чого і святкується Ханука, – результат вірного служін-
ня Вс-ньому та консолідації в боротьбі з метою збереження найголовнішо-
го надбання нації – її релігійності. У подальшому це свято отримало ореол 
дива, оскільки в Талмуді була описана історія дива глечика з олією. Сучасни-
ки припускають, що виникнення цієї легенди пов’язане з бажанням мудреців 
підкреслити вплив Б-га на перебіг подій. Таке трактування надихало євреїв, 
служило доказом того, що Вс-нішній не полишає в скрутній ситуації вірних 

йому, надавало впевненості та сили єврейській нації. Підтвердження цієї те-
орії знаходимо в тому, що події, пов’язані з повстанням династії Хасмонеїв, 
є дуже важливими в історії єврейського народу, проте після них євреї знову 
зазнали переслідувань. Можливо, що повстанню Маккавеїв із часом почали 
надавати значення не реальної перемоги й остаточного звільнення євреїв, 
а лише події, яка продемонструвала всю силу синів Ізраїля та ролі Вс-нього 
в їхньому житті.

Кожен з обрядів єврейської традиції також має свій власний символ, іс-
торію виникнення та особливість виконання – усі вони й зумовлюють вплив 
на розвиток культури. Ці фактори визначають осмисленість обрядів, єдність 
євреїв у їх виконанні незалежно від часу, місця та інших обставин. Те ж саме 
стосується традицій і звичаїв святкування Хануки.

Незрозумілим лишається те, чому з-поміж усіх див, здійснених Вс-нім, 
у Талмуді згадується лише про диво глечика з олією під час очищення Хра-
му. Відомий дослідник єврейських традицій Кі-Тов Рав Ільягу вважає, що це 
пояснюється його глибинною сутністю, яка стосується всіх поколінь євреїв. 
Згадаймо, коли греки прийшли до Храму, вони зіпсували майже всю олію, 
і немов позбавили синів Ізраїля власної віри та ясності розуму. Однак те, що 
невеликій кількості євреїв усе ж удалося заволодіти Святим Храмом, свід-
чить про збережену крихту віри в їхніх серцях. Та забагато було зіпсовано 
греками, а олії було недостатньо. Саме тоді й сталося диво: Вс-ній допоміг 
євреям у боротьбі за свою релігію в нерівних умовах. Важливість цієї по-
дії для всіх поколінь визначається тим, що такого очищення потребують усі 
покоління євреїв, які перебувають під владою інших народів. Диво Хануки 
демонструє їм, що жодні закони, спрямовані проти іудеїв, не здатні здолати 
їхню віру. Якщо думки чисті та звернені до Б-га, вони зможуть вистояти, 
бо їм у цьому неодмінно допоможе Вс-ній. Необхідна лише «маленька іс-
корка» любові до Тори, як колись достатньо було лише одного глечика олії, 
аби Вс-ній скерував свої сили на збереження синів Ізраїля. Тому маємо під-
стави вважати Хануку символом, що демонструє незалежність збереження  
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національної ідентичності євреїв від часу й умов, у яких вони перебувають, 
головне – їхня віра, що зберігається в традиціях.

Розділ 3. Ханукальні традиції в епоху тоталітаризму

3.1. Ханука за часів тоталітарного режиму у Німеччині
Вперше поняття «тоталітаризм» з’явилось у політичному обігу після про-

мови Б. Муссоліні у 1925 р. у словосполученні «тоталітарна держава». До 
цього терміна спочатку відносили лише фашистський режим Італії та націо-
нал-соціалізм Німеччини, згодом до тоталітарних держав почали відносити 
і політичний лад у СРСР. Карлом Фрідріхом у 1954 р. були сформульовані 
класичні характеристики тоталітаризму: «…наявність офіційної ідеології, 
яка претендує на охоплення всіх аспектів людського існування й орієнтуєть-
ся на досягнення одвічних цілей; масова партія, яка зливається з державною 
бюрократичною організацією; монополія партії над ефективними засобами 
комунікації; концентрація в руках партії і держави всіх засобів збройного на-
сильства; централізований контроль і керівництво економікою; система те-
рористичної поліцейської влади». Традиційно прийнято поділяти тоталітарні 
режими на дві форми: «ліві» та «праві». «Правий або праворадикальний ре-
жим отримав розвиток в Італії з 1922 р. і в Німеччині з 1933 р. після приходу 
до влади Адольфа Гітлера. Ліворадикальний (комуністичний) тоталітаризм 
утвердився в СРСР (класична модель – період сталінізму з середини 20-х до 
середини 50-х pp.)» [51].

Ще на початку 1920-х рр. Європою почали поширюватися настрої анти-
семітизму. На думку дослідниці Х. Арендт, імперіалістична експансія дала 
поштовх до появи тоталітарного режиму, що у свою чергу вилилося у на-
цизм та антисемітські настрої: «антисемітизм став каталізатором підйому 
нацистського руху, а згодом і Другої світової̈ війни та геноциду, що не мав 
собі рівних» [37].

Цей процес передбачав ставлення до євреїв із зневагою та агресією. Що 
у свою чергу виливалось у расову та соціальну дискримінацію. Євреї роз-
глядались в якості небезпечної нації. Їх поступово почали все виразніше 

виокремлювати з економічного на суспільного життя. Із приходом до вла-
ди у Німеччині Націонал-соціалістичної партії під керівництвом Адольфа 
Гітлера та утвердженням у країні тоталітарного режиму ситуація почала на-
бирати критичних обертів. Починаючи з 1933 р. євреї зазнають серйозних 
утисків. Антисемітизм стає однією з керівних позицій нацистської ідеології 
тоталітаризму. 1 квітня 1933 р. набуває чинності загальний бойкот проти ні-
мецьких євреїв: члени нацистської партії встають на вході до невеличких 
підприємств, власниками яких були євреї, таким чином закликаючи все насе-
лення бойкотувати продукцію, що належала євреям. Також одним з методів 
зменшення відвідувачів стали жовті наліпки у формі зірки Давида. Тенденції 
виокремлення та ізоляції спричинили хвилю еміграції за межі Німеччини. 
Та навіть за наростання тотального гніту єврейський народ не втрачав по-
чуття національної гідності. В епоху пригнічення національних процесів, 
тим паче єврейських у Німеччині, євреям все ж таки вдавалось підтриму-
вати національну ідентичність за допомогою збереження традицій. Так, од-
ним з найяскравіших прикладів можна розглянути свято Хануки. Це свято 
світла, етимологія якого полягає у прославленні Вс-нього та дива, що він 
зробив для вірних йому людей у скрутні часи. Це свято є символом пере-
моги у протистоянні з тими, хто зневажає єврейські цінності. Тож не дивно, 
що саме свято Хануки в умовах того часу було символом єдності та стійко-
сті. Євреї продовжували запалювати Ханукію та відзначати Хануку. Так на 
фото єврейської оселі міста Кельна у Німеччині, що належить сім’ї Познерів, 
зображено ханукію, яка стоїть на підвіконні. Це фото датується 1933 р. Дуже 
колоритним для тих часів є прапор нацистської партії на будівлі навпроти. 
Воно уособлює існування єврейських традицій за часів правління нацистів.

У 1934 р., коли становище єврейської спільноти погіршується, єврейська 
періодична преса все ж продовжує функціонувати. У ній висвітлюються 
новини єврейської спільноти та особливості слідування традиціям, таким, 
наприклад, як святкування Хануки. У листопаді 1934 р. єврейська газета 
CV-Zeitung надрукувала на своїх сторінках фото хлопчика, який запалює ха-
нукальні свічки. Також існують інші численні приклади, коли на сторінках  
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єврейських газет та журналів друкувались фото із запалюванням Ханукаль-
них свічок. Тобто, за умов усе більшого посилення тиску на євреїв, ця нація 
не відмовляється від публічного святкування Хануки, прославлення. Хоча 
саме це свято і є демонстрацією та висвітленням думки про особливість єв-
реїв у порівнянні з іншими. У єврейських домівках продовжують збиратись 
гості, діти граються із севівоном у колі друзів. На це вказують численні фото 
того часу.

За кілька років, а саме 15 вересня 1935 р., вступив в силу нормативно-пра-
вовий акт, нині відомий як «Нюрнберзькі расові закони», який став законним 
підґрунтям для расової, антиєврейської дискримінації. З кожним роком си-
туація з «єврейським питанням» погіршувалась. Та піком дискримінаційної 
політики став 1938 р. Експропріація майна євреїв, його примусова реєстра-
ція – звичайні для того часу явища. На паспортах євреїв робились помітки, 
які вказували на національну приналежність. 27 жовтня мала місце перша 
всесвітньовідома депортація єврейського населення, що проживало у Німеч-
чині, до Польщі. Нині історики пов’язують це із подіями 9–10 листопада. 
Подія того дня пізніше стала відомою під культовою назвою «Кришталева 
ніч». Хоча наявність підготовки та заздалегідь продуманого плану запере-
чувалось німецьким керівництвом, все ж такий факт мав місце. У ніч з 9 на 
10 листопада керівник департаменту пропаганди нацистської партії – Йозеф 
Гебельс віддав наказ про початок «масового протесту», інакше кажучи по-
грому, який був спрямований проти євреїв по всій Німеччині. У різних части-
нах країни руйнувались вітрини єврейських магазинів, майно євреїв, дуже 
багато представників цієї нації були заарештовані або скалічені, синагоги та 
місця єврейських громад підпалювались та знищувались. Цей рік став дуже 
складним в історії євреїв, хоча мало хто здогадувався, що найгірше тільки 
попереду. Тим не менш, почуття національної ідентичності та поваги до 
національного спадку згуртовувала євреїв, а що найголовніше – ці почуття 
не згасали. Перед євреями того часу не поставало питання про необхідність 
виокремлення – навпаки, саме ізоляція за національним чинником була їх 
найголовнішою проблемою. Будь-який прояв національної окремішності був 

смертельно небезпечним. Тому той факт, що євреї все ж таки продовжували 
зберігати свої національні традиції, свідчить про неймовірно міцні міжпоко-
лінні зв’язки.

Прагнення зберегти й передати нащадкам національне надбання в умо-
вах антисемітської політики тоталітарного режиму вказує на вагомість ролі 
традицій та іудаїзму у житті євреїв. Ханука, як символ згуртування перед 
обличчям ворога, залишалась культовим святом. Навіть не зважаючи на 
масштабність погромів та утиск євреїв, вони продовжували слідувати своїм 
національним традиціям. Мова йде навіть не про поодинокі випадки. Дійсно, 
Ханука, як свято, яке має демонстративний характер й наголос саме на єв-
рейскості, небажаної для тих часів, продовжувала святкуватись. Так, на фото 
зображено групу дітей, які беруть участь у виставі до свята світла. На це нам 
вказує іграшка-сєвівон, яку тримає один з хлопчаків. Зірка Давида підтвер-
джує зв’язок гуртку із єврейською нацією. Діти на фото інсценують події 
царювання Антіоха IV, тобто вистава присвячена історії зародження свята та 
гонінь євреїв. Також свідченням того, що відзначання Хануки набувало пев-
ного масштабного святкування під час розгортання тоталітарного режиму 
та антисемітської ідеології є фото запалювання рабином у синагозі великої 
ханукії. Інтер’єр та його елементи: чоловік в одязі релігійного служителя, 
написи на івриті на гобеленах, висока ханукія, як правило, такі запалюються 
у визначних для комуни місцях, дають підстави стверджувати, що фото, яке 
датується 1936 р., було зроблено у синагозі. Тобто люди продовжували від-
відувати синагогу та залишалися вірними своїм національним традиціям та 
історії, навіть після масштабного терору спрямованого проти них. Єврейські 
організації продовжують свою діяльність. Так, у 1936 р. напередодні свят-
кування Хануки у Берліні були організовані навчальні курси для виховате-
лів дитячих будинків з виготовлення іграшок. Свято Хануки знову виступає 
консолідуючим елементом, що об’єднує навколо себе євреїв із світлою ме-
тою – виготовлення іграшок для незаможних та дітей, які залишилися без 
батьківської опіки. За умов відверто агресивних настроїв, що склалися після 
утвердження за кермом держави націонал-соціалістичної партії, еврейська 
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нація виявила стійкість поглядів та зберегла свою ідентичність. Впливовим 
фактором цього процесу, безумовно, стали традиції, зокрема свято Ханука.

3.2. Свято Ханука на територіях, окупованих Німеччиною під 
час Другої світової війни

Під час Другої світової війни на окупованих Німеччиною територіях 
утверджується тоталітарний режим. Простежується процес тотального те-
рору, підпорядкування центральному керівництву окупантів місцевої влади, 
повний контроль над усіма комунікаціями та засобами масової інформації. 
Одним із засобів такого контролю та терору, направленого проти місцевого 
населення на окупованих територіях, зокрема єврейського, стало створення 
гетто. Офіційною датою початку створення місць концентрацій єврейського 
населення, тобто гетто, вважається 21 вересня 1939 р. Головою Управління 
Безпекою Рейху – Рейнхардом Хєйдріхом була видана директива з інструк-
ціями щодо проживання єврейського населення на окупованих територіях 
Польщі. З метою полегшення процесу керування єврейським населенням, 
а на практиці ще й з їх ізолюванням, було вирішено за необхідне пересели-
ти усіх євреїв у найбільші райони та місця їх проживання. У цих регіонах 
працювали заводи, фабрики та інші підприємства, які задовольняли потреби 
німецького командування. Як правило, євреїв переселяли у бідні райони, де 
умови проживання були нестерпними. Також важливо зазначити, що терито-
рії гетто були ізольованими та відлюдними. Іншими словами, на невеличкій 
ділянці (частині міста) зосереджували велику кількість євреїв. Відомий до-
слідник єврейської історії Рабі Йосеф Телушкін стверджує, що на момент 
створення Варшавського гетто, найбільшого за всю історію окупаційного 
режиму, там було зосереджено 500 тисяч чоловік. Ця цифра становить 30% 
від усього населення Варшави на момент окупації, тоді як територія самого 
гетто займала лише 2,4% території цілого міста [44, c. 308]. Через перенасе-
леність та нестачу мінімальних санітарних умов, життя у них було неймовір-
но складним. Євреї у гетто були повністю ізольовані від навколишнього світу 
глухими стінами та постійним контролем вороже налаштованих вартових. 

Загалом якість життя у гетто оцінюють як дуже низьку, хоча новостворені 
благодійні організації та взаємодопомога між людьми інколи дещо поліпшу-
вали ситуації. У таких умовах, тим не менш, євреям вдавалось підтримувати 
національний дух та інтелектуальний розвиток. Під час примусового пере-
селення євреям дозволялось брати з собою предмети першої необхідності. 
Люди брали стільки, скільки могли взяти, адже ніхто не знав чого очікува-
ти, та навіть за таких умов євреї не полишали своїх найкращих традицій. 
Так, наприклад, задля виконання заповідей свята Хануки необхідна ханукія 
та свічки, тобто додаткові предмети побуту, які також були серед речей, що 
євреї транспортували разом із собою. Вороже ставлення влади до євреїв й не 
став перепоною для євреїв у святкуванні свята світла, радості та добра.

Другим за розміром та кількістю зосередженого там населення стало 
гетто Лодзь, що знаходилось в однойменному містечку. Тут в період 1940–
1945 рр. перебувало 164 тисячі єврейських мешканців. Умови існування єв-
реїв у цьому гетто булі ще жахливішими: відсутні мінімальні акомодаційні 
речі – водне та електричне сполучення з самим містом. Незважаючи на це, 
саме з Лодзьського гетто збереглася найбільша кількість речових пам’яток – 
доказів святкування Хануки. Це свято своїм символізмом мало вагомий 
вплив на формування особистості та стійкості духу для євреїв. Це ж свято 
й служило консолідуючим чинником в умовах безвихідного становища та 
відчаю. Ханука своєю історією змушувала євреїв не полишати віри у Бога. 
Так, люди продовжували дарувати радість один одному. На фото 1941 р. 
зображено скупчення дітей та чоловіка Нехман Зонабенд, який роздає дітям 
цукерки. Цей вияв любові та піклування приурочено до відзначання свята 
світла та прославлення Вс-нього. Тобто у часи, коли люди не мали можли-
вості нормально харчуватись та потерпали від хвороби, євреї все ж таки не 
полишали своїх традицій. Тоді представником євреїв цього гетто, тобто його 
головою, був Мордехай Румковськи. Ця людина була ланкою, яка поєднувала 
населення гетто з окупаційним керівництвом. Та він у своїх поглядах вва-
жав необхідним продовжувати та розвивати культурне та релігійне життя на-
ції. Свідченням цього є його активна участь у громадському та релігійному  
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житті гетто. У руїнах, на місці будинку Мордехая Румовськи у гетто, було 
знайдено ханукію, яка мала форму молитовної книги. Цей предмет релігій-
ного культу був подарований йому керівником паперової фабрики у Лодзь-
ському гетто. Знов таки, Ханука була покликана підтримувати та згуртовува-
ти навколо себе євреїв, незважаючи ні на що. На фото, зробленому у Лодзі, 
бачимо радісні обличчя (одним з чоловіків є Мордехай Румковськи) під час 
запалювання ханукальних свічок. Це фото є також яскравим прикладом змі-
ни форм, навіть певної деформації ханукії. На цій фотокартці немає звичного 
дев’ятисвічника. Та все ж цей предмет є ханукальним світильником. Справа 
в тому, що за умов повної ізоляції від зовнішнього світу та обмеженості ре-
сурсів у виготовленні предметів релігійного вжитку, форма могла зазнавати 
певних видозмін, але ханукія все ж таки не втрачала своїх функцій та значен-
ня. Протягом перебування у гетто євреї зберігали не тільки основні та, скажі-
мо, центральні звичаї свята. У силу своїх можливостей вони продовжували 
збиратися у широкому колі близьких та рідних з метою, яка завжди супрово-
джувала святкування Хануки: розповсюджувати ідеї Тори та юдаїзму. Навіть 
коли у всьому світі вирувала війна, вся Європа палала у вогні, а єврейська 
нація вже повною мірою відчула жахи «Катастрофи», євреї у гетто продов-
жували відзначати Хануку.

Отже, важливість та впливовість створення гетто залишається незапереч-
ним. Не зважаючи на жахливість намірів окупаційної влади та ставлення до 
людей, вони допомагали євреям у збереженні своєї національної ідентичнос-
ті шляхом збереження традицій. Варто зазначити, що тоталітарний режим, 
який ми пов’язуємо з окупаційною владою нацистської партії, на думку 
Олексія Роготченко, це режим, який не визнає окремішності культурного та 
релігійного розвитку [38]. Та, саме гетто, як місце концентрації тільки єв-
рейського населення згуртовувало одновірців, представників однієї нації й 
ще сильніше увиразнило їх окремішність. Хоча питання про рівень життя 
та примітивні проблеми існування залишалися гострими, об’єднання людей 
з єдиними поглядами, вірою, вихованням та історією мали роль консоліду-
ючого чинника.

Досліджуючи життя євреїв у період тоталітаризму не можна оминути 
таку сторінку історії, як створення концентраційних та трудових таборів. 
Найперший концентраційний табір – Дахау було створено у 1933 р. з при-
ходом до влади нацистської партії. Туди спочатку доправляли усіх людей, 
яких Третій Рейх розглядав як ворогів. Загалом у період з 1933 по 1945 рр. 
у всій Європі було створено більше ніж 5 тисяч концентраційних таборів. 
Під час війни туди доправляли населення з окупованих територій або «воро-
гів» нацистської ідеології, цього статусу набували ліберали, комуністи, деякі 
католицькі священники і звичайно ж представники єврейської національнос-
ті [43]. Однією з багатьох країн, де були створені концентраційні табори піс-
ля німецької окупації стали Нідерланди. Вестерборк, один з концентрацій-
них таборів, який знаходився на території цієї держави, визначався активним 
культурницьким та релігійним життям євреїв. Він (табір) був заснований ще 
у жовтні 1939 р. датським керівництвом для євреїв, які незаконно потрапля-
ли до країни. Пізніше, після того як Нідерланди були окуповані у 1940 р. Ні-
меччиною, цей табір набув статусу транзитного табору для євреїв, які мали 
бути переправлені на схід. Але саме у цьому таборі і продовжували зберігати 
єврейські традиції. Нині фотокартками представлені факти відзначання свя-
та Хануки у цьому концентраційному таборі. Як і в гетто, так в принципі 
і за будь-яких умов та часів, Ханука мала виступати для людей частинкою 
світла, підтвердженням того, що євреї не полишають своєї віри та знають, 
що Вс-ній про них пам’ятає та ними піклується. Ці фото є свідченням пев-
ної масовості святкування, а не лише поодинокими випадками. Тут пред-
ставлені радісні вечірки та збори євреїв, які були приурочені до святкування 
Хануки, де діти співають у хорі та читають разом благословення. З Нідер-
ландами також пов’язана відома історія про дівчинку Анну Франк та її що-
денники. Під час переховування сім’ї у них зберігалось небагато цінностей, 
одними з них були набір срібного посуду та ханукія. Коли військові знайшли 
їх схованку, за свідченням батька Анни, один з солдатів схопив портфель 
із легендарними щоденниками дівчинки. Зрозумівши, що там окрім паперу 
немає нічого цінного, він залишив їх, натомість, забравши з собою посуд 
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та ханукію [44, с. 308]. Тобто родина вважала однією з найбільших ціннос-
тей ханукальний світильник, оскільки у часи переховування та критичного 
становища, абсолютної бідності зберігала його. Це свідчить про важливість 
предметів релігійного вжитку для єврейської нації. Вірність традиціям згур-
товувала їх навколо себе. Дівчинка у своїх записах висловлювала віру в до-
бро та мир серед усіх людей на планеті. Саме це і несе у собі глибинна суть 
свята Хануки для євреїв, які не полишать своєї віри, незважаючи ні на що.

Вивчення традиційних факторів збереження єврейської національної 
ідентичності звертає нашу увагу і на концентраційні табори у Румунії та 
Чехословаччині. Так, нині збереглися свідчення очевидців та безпосередніх 
учасників тих подій про святкування Хануки у концентраційних таборах або 
під час переміщення до них у інших країнах німецької окупації – Чехосло-
ваччині та Румунії.

Єчьольскех Херштек, уродженець Румунії, розповідає як він з іншими сво-
їми однодумцями запалювали свічки ханукії під час перевалу на шляху з Са-
сельського концентраційного табору до табору під назвою Ліора, Румунія. 
Єчьольскех Херштек детально розповідає, що він, та ще декілька єврейських 
хлопчиків перейшли річку, біля якої знаходилась табірна нічна акомодація та 
запалили свічки ханукії на іншому боці. Вони прочитали благословення та 
вже почали повертатися до табору назад, як зрозуміли, що ця дія може бути 
розцінена командуванням як спроба привернути увагу ворожих повітряних 
військ, подаючи їм у такий сигнал. Тому хлопці повернулися назад і загасили 
полум’я свічок. Ця історія є свідченням того, що за умов величезного ризику 
бути звинуваченими у втечі або співпраці із ворогами, євреї все ж таки про-
довжували слідувати своїм традиціям та юдейським заповідям.

Єдіт Ротшилд, яка народилась в Угорщині, під час Другої світової вій-
ни була депортована до концентраційного табору Судетської області. Історія 
цієї жінки про те, як навіть за тяжких умов життя у концентраційному таборі 
євреї продовжували святкувати Хануку. Оскільки вони не мали ні ханукії, 
ні свічок, то були вимушені імпровізувати та використовувати предмети, 
які були поруч. Разом із іншими євреями табору Оберхохенельб створили  

ханукію з картоплини: розділили її на дві рівні частини – дві великі гілки 
ханукії, зробили невеличкі заглиблення у них, залили туди олію, яку вдалось 
винести з виробництва, на якому вони працювали. Далі вони повисмикува-
ли з вовняних ковдр ниточки, які виконували роль фітелів і поставили цю 
конструкцію на підвіконня, що виходило на річку. Потім цю картоплинку, 
яка підсмажувалась від полум’я, розподілили між собою – для тих вічно го-
лодних людей це дійсно було ласощами. Тобто бачимо формальне виконання 
усіх необхідних заповідей свята. Той факт, що вони робили все це таємно 
та навіть запалювали так звану ханукію з максимальною обережністю, го-
ворить про почуття страху перед небезпекою бути поміченими. Це свідчить 
про заборону або неприязнь командування до виконання традицій. Та те, що 
євреї навіть за таких умов продовжували святкувати Хануку, свідчить про ва-
гому роль цього свята у житті нації. Воно, як символ відданості Богу у скрут-
ні часи, не давало їм полишати надії та віри у краще.

3.3. Свято Хануки в епоху тоталітарного режиму в СРСР
Одна з засновниць теоретичного підґрунтя терміну «тоталітаризм» Хан-

на Арендт ототожнює початок правління Й. Сталіна з утвердженням в СРСР 
тоталітарного режиму. Вона визначає розгортання тоталітаризму в СРСР 
1930 р., та характеризує його як систему масового терору проти людської 
особистості. Витоки тоталітаризму співпадають із причинами появи анти-
семітизму. Невдоволеність мас своїм становищем, незалежно від статусу 
у суспільстві, мала знаходити свій вияв у боротьбі з кимось або чимось. Так, 
в Німеччині, людська агресія була направлена на національну меншину єв-
реїв, які складали велику частку від загальної кількості населення. В СРСР 
«класовим ворогом були всі, кого важко було зарахувати до класу пролетарі-
ату, або ж ті, кого звинувачували в нелояльності до існуючого режиму» [43].

Протягом 1930-х рр. спостерігалися тенденції до руйнації традиційного 
єврейського життя радянською владою. Це не могло не викликати супротив 
населення, який вилився у кілька форм протесту: спроби еміграції з країни та 
спроби зберігати вірність своїм національним традиціям і відзначати єврей-
ські свята. Та безперечним є той факт, що за умов утвердження тоталітаризму 
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«єврейські національні заклади освіти та культури проголошувалися осеред-
ками «буржуазно-націоналістичного» впливу, а їхня діяльність – «шкідли-
вою»» [50, c. 83].

Безумовно, що політика сталінізму не виключала національних та етніч-
них мотивів, які також були причинами масових репресій. Євреї у цій «кла-
совій боротьбі» не стали винятком.

Тим не менш, навіть за умов масового терору та догм радянської ідеології 
євреї продовжували зберігати власні національні традиції, які й допомогли 
їм вистояти у цьому протистоянні. Яскравим прикладом консолідації та згур-
тування в умовах тоталітарної радянської пропаганди євреїв є свято Хануки. 
Воно посідає важливе місце серед усіх свят представників єврейської націо-
нальності. Особливо у ситуації, коли найменший вияв окремішності міг ви-
явитися підставою для обвинувачення у буржуазному націоналізмі.

Хроніка сім’ї Білоусових свідчить про дотримання членами роди-
ни єврейських національних традицій. Після смерті свого чоловіка Лейби 
у 1921 р., Слава Білоусова виховувала чотирьох дітей сама. Хоча родина й 
жила досить бідно, та вони «…выкраивали на субботний кидуш со свечами 
и халы не переводились. Мальчики все учились в хедере» [49]. Усі чоловіки 
родини Білоусових служили в армії СРСР, брали участь у Фінській війні та 
у Другій світовій, під час останньої загинув один з синів. Слава Білоусова 
постійно слідкувала за виконанням традицій. Завжди дотримувалась правил 
Шабату, а на Хануку співала дітям (пізніше онукам) пісні на ідиші, готува-
ла різні солодощі, запалювала ханукальні світильники. У період відзначан-
ня Хануки пані Білоусова завжди виконувала заповідь «хануке-гелт», тобто 
дарувала усім дітям гроші: «…Каждому по пять рублей. По тем временам 
деньги это были немалые, и собрать их было ох как непросто…» [49]. Ця 
сім’я є яскравим прикладом дотримання національних та релігійних тради-
цій навіть у дуже скрутні часи. Вони не цуралися свого походження та на 
рівні з іншими виконували свій «обов’язок перед державою».

Після окупації гітлерівськими військами східних територій СРСР, зокре-
ма міста Могильова сучасної Вінницької області, на території України було 

створено гетто. Один з його мешканців, Рабі Урі Вейвіш, вів особистий що-
денник, початок записів в якому датується ще жовтнем 1941 р. Зокрема, він 
описує святкування Хануки та запалювання ханукальних свічок у сиротинці. 
Рабі Урі Вейвіш докладно описує цю подію, розповідає про гучну вечірку із 
піснями та веселощами. Цей факт підтверджує, що за панування тоталітар-
ного окупаційного режиму в СРСР, у гетто, євреї продовжували зберігати 
свої традиції, звичайно ж у силу своїх можливостей. Факт збереження націо-
нальної ідентичності під тиском агресії проти її вияву говорить про міцність 
утвердження традиційних законів юдаїзму в євреїв [11].

За свідченнями Бурштейна Абрама Левовича, уродженця міста Соболів-
ка, що знаходилось у Вінницькій області УРСР, старше покоління його роди-
ни завжди дотримувалось єврейських національних та релігійних традицій. 
Він народився у 1928 р., тобто його спогади пов’язані з початком 1930-х рр. 
Абрам Левович зазначає, що кожної суботи він із дідом ходили до синагоги. 
Його дід – Мендель Бурштейн, ніколи не дозволяв ні собі, ні своїй родині 
працювати у цей день, хоча це й суперечило законам радянського пролетарі-
ату. Його родина завжди відзначала усі єврейські свята. Навіть після того, як 
синагогу розібрали, пояснивши це її аварійним станом у 1935–1936 рр, єв-
реї цього населеного пункту продовжували збиратися у Шаббат та на свята. 
Вони були вимушені робити це таємно через репресії тоталітарного режиму. 
Мендель Бурштейн категорично відмовлявся зректися своїх релігійних пе-
реконань, повторюючи: «Пусть меня судят, пусть делают, что хотят, а я всё 
равно не перестану молиться Богу» [7, c. 71].

Історія родин Каціних та Теплицьких також повертає нас у часи сталін-
ського тоталітаризму. Родина Каціних у 1924 р. переїхала до Катеринос-
лавської губерніїї, де згодом був сформований Сталінський район. Родина 
займалась сільським господарством, за допомогою благодійної організації 
«Агро-Джойнт» їм вдалося придбати худобу та певну сільськогосподарську 
техніку. У 1930 р. у цю місцевість приїхала родина Теплицьких, що склада-
лась з Теплицького Сруля, Теплицької Рахелі та їх шести дітей. Одним з них 
був Абрам, саме він й одружився на дочці Данила Каціна – Софії (Сойбл). 
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Від цього шлюбу народилась дівчинка – Теплицька Дора Абрамівна. Це з її 
спогадів ми дізнаємося про те, що ці обидві родини були віруючими. Сруль 
Теплицький дотримувався правил Шаббату та завжди вірив у Вс-нього. Кож-
ної неділі він збирав хлопчиків села та навчав їх Тори, івриту та ідишу. Ця 
родина відзначала єврейські релігійні свята та виконувала юдейські заповіді. 
Одним з них, безумовно, було свято Хануки, яке є святом веселощів і про-
славлення Б-га [7, c. 143].

Отже, свято Хануки протягом багатьох тисячоліть консолідувало та згур-
товувало навколо себе усіх представників єврейської національності та про-
довжувало відзначатись і за умов жорсткої політики тоталітарного режиму 
періоду правління Сталіна. У СРСР, де за будь-яку спробу самовизначення 
можна було зіткнутись із жорсткими обвинуваченням, у країні, де за збере-
ження національної ідентичності люди наштовхувались на жорсткі репре-
сії та знущання, євреям вдалося зберегти свої національні надбання. Най-
головнішим фактором у цьому процесі стали міцні міжпоколінні зв’язки та 
стійкість поглядів й переконань. Свято Хануки історією своєї появи давало 
надію та надихало євреїв, бо лише ті, хто за будь-яких умов зберігає віру 
в серці, несе світло навкруги, коли усюди пітьма.

Висновки
1. Національна ідентичність, яку в роботі визначено як усвідомлення ін-

дивідом власної причетності до певної нації та її соціокультурних просторів. 
Традиції є одним з факторів формування національної ідентичності, тому що 
їх поява та утвердження є результатом та наслідком спільних для представ-
ників однієї національності подій, переважно у минулому. Безумовним, на 
нашу думку, є той факт, що традиція впливає на збереження національної 
ідентичності, оскільки є міцним стрижнем національної самосвідомості. 
Традиції покликані згуртовувати та консолідувати людей із спільним істо-
ричним минулим, поглядами та світосприйняттям. Слідування ним сим-
волізують єдність поглядів нації, й протягом багатьох століть (тисячоліть) 
визначають спосіб життя нації, сприяють поширенню релігійних віровчень 
та знань історії народу серед сучасників. Більше того, предмети, що беруть 

участь в традиційних та звичаєвих обрядах, сприяють збереженню та роз-
витку національної культури. Крізь роки традиції об’єднують, надихають та 
підтримують дух представників однієї національності, допомагають утвер-
джувати стійкість духу та віру у краще, тим самим, зберігаючи та продовжу-
ючи почуття національної ідентичності нації.

2. Нами також були визначені основні причини, передумови й наслідки 
повстання Маккавеїв, події, що стала знаковою в історії єврейського народу 
й суттєво вплинула на його історичну свідомість. Основною причиною було 
примусове звернення євреїв, що на той момент сповідували іудаїзм, еллінізм. 
Цим подіям передували еллінізація краю, населеного євреями, встановлен-
ня грецького полісу на територіях Іудеї, заборона вивчення Тори й івриту, 
гоніння вірних Богу іудеїв, установлення в Храмі Ізраїлю статуї-ідола царя 
Антіоха IV. У результаті невелика кількість євреїв, що не зреклися іудаїзму, 
розпочали повстання, яке увінчалось перемогою Хасмонеїв та очищенням 
Храму. На честь цієї перемоги було встановлено свято Хануки. Наслідком 
повстання стали легалізація іудаїзму та визнання права євреїв на вивчення 
Тори й івриту. Також ця подія в майбутньому стала символом єднання євреїв 
у боротьбі з забороною їхньої релігії, доказом того, що віра в серці та єдність 
у меті здатні привести євреїв до перемоги, тому що тільки за таких умов на 
цьому шляху їм допоможе Вс-ній.

3. Ми переконані, що іудаїзм, як національна релігія євреїв, визначає 
більшість канонів життя цієї нації. На основі цього світогляду були сфор-
мовані традиції та звичаї євреїв, зокрема традиції святкування Хануки, яку 
ще називають святом світла. Основна її мета – привернути увагу до дива 
з глечиком олії, з яким традиційно асоціюють ханукальні традиції. Це свя-
то було встановлене на честь очищення Храму. Головним атрибутом його 
є ханукія – світильник, який прийнято запалювати на честь прославлення 
дива, і який у домі горить на видному місці, адже заповідь передбачає опри-
люднення та поширення ідеї Хануки, привернення уваги до подій, що стали 
причиною появи цього свята. Релігійне забарвлення йому надають благосло-
вення, читання яких є обов’язковим і символізує служіння Богу в заповідях 
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свята, таких, як наприклад, вивчення Тори. Звичаями Хануки є приготування 
смаженої в олії їжі, що підкреслює зв’язок із дивом, а також зібрання в колі 
близьких з метою виховання дітей, розповсюдження ідей Тори та іудаїзму.

4. У роботі нами були проаналізовані становище та ставлення до єврей-
ської нації за часів тоталітарного режиму у Німеччині та окупованих нею 
територіях, під час Другої світової війни та в СРСР. Антисемітські настрої 
та дискримінаційна політика урядів мінімізували можливість євреїв зберегти 
та продовжувати свою національну ідентичність. Тож, за таких умов Ханука 
набувала неабиякого значення, оскільки саме це свято з-поміж усіх інших 
свят іудеїв, мало уособлювати надію нації на краще. Воно консолідувало та 
згуртовувало євреїв навколо себе, допомагаючи зберігати та продовжувати 
традиційні міжпоколінні зв’язки. Тому що історія виникнення Хануки пов’я-
зана із відносно схожими історичними подіями: за дуже тяжких для нації 
часів, ті, хто не полишав віри та продовжував боротьбу були врятовані Вс-
нім, для них він зробив диво. Євреї продовжували ці традиції, а це у свою 
чергу підтримувало стійкість духу нації за неймовірно складних та неспри-
ятливих умов для самоідентифікації. Національна ідентичність, яка зберіга-
лась та підтримувалась за допомогою національних та релігійних традицій, 
за таких умов існувала не тільки у ролі причини їх окремішності, а ще була 
згуртовуючим фактором перед обличчям антисемітизму нацистської ідеоло-
гії та запобігання «буржуазного націоналізму» в СРСР. Вражаючі факти про 
відзначання Хануки дають нам змогу стверджувати, що єврейські традиції є 
оплотом єврейської національної ідентичності, фактором її збереження.

5. Нами були наведені яскраві приклади відстоювання та збереження 
єврейських національних та релігійних традицій за часів тоталітаризму 
у Німеччині (м. Франкфурт та м. Берлін), СРСР (м. Могильов, с. Соболівка, 
с. Ульянівка; родин Білоусових, Каціних, Теплицьких, Бурштейнів та Веві-
шів), Нідерландах (м. Вестборк), Польщі (м. Лодзь та м. Варшава), Румунії 
(концентраційний табір Сесель та Ліора), Чехословаччині (концентраційний 
табір Оберхохенельб). Детально проаналізовані особливості та умови цих 
процесів. На нашу думку, вони і є підтвердженням того, що саме національні 

традиції є тим фактором, який підтримує націю у скрутні часи, надихає на 
боротьбу своїми історичними прикладами, зміцнює міжпоколінні зв’язки.
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Угрюмова Інна

КОЛГОСПНЕ СЕЛЯНСТВО ЧАСІВ «РОЗВИНУТОГО 
СОЦІАЛІЗМУ» ВІД РАДЯНСЬКИХ ЗАДУМІВ ДО 

ПОВСЯКДЕННОЇ РЕАЛЬНОСТІ 
(НА МАТЕРІАЛАХ ШИРОКІВСЬКОГО РАЙОНУ)

Вступ
Зміни в житті суспільства, які відбулися в кінці XX – на початку XXI ст. 

змушують істориків, політиків та все суспільство в цілому зовсім по – іншо-
му поглянути на розвиток історії нашої країни. Передусім виникла необхід-
ність по-іншому подивитися на розвиток колгоспного села. Адже суверенна 
Україна проводить реконструкцію аграрного сектора економіки на ринкових 
засадах. І висвітлення минулого нашого села озброїть сучасників відповід-
ним досвідом минулого, досвідом аграрної політики, яку творили їх попе-
редники. Село в усі часи, а тим більше колгоспне село Радянської України 
мало свою специфіку.

Історія свідчить що село виникло раніше, а місто виникло на його основі. 
Населення села завжди забезпечувало життєдіяльність міста. Влада на різ-
них етапах розвитку свідомо використовувала село для життя і для розвитку 
міста. Отже життя в селі і в місті відрізнялося. Існують відмінності між місь-
кими і сільськими жителями.

Сільські жителі через специфіку свого життя постійно спілкуються з сві-
том природи. Близькість до природи, спосіб життя, відбилися на соціальній 
психології, системі моральних цінностей, поведінці сільської людини. Вони 
розважливі, поважають родинні традиції, обережніші за міських, готові до 
взаємодопомоги, мають почуття товариства, фізичну витривалість. Сільські 
жителі більш звичні до фізичної праці, щирі і відкриті у своєму ставленні до 
односельців, часто спілкуються між собою, переймаються громадською дум-
кою. Умови праці і життя на селі відрізнялися від життя в місті. Саме ці від-
мінності формують різну політику держави в економіці і аграрному секторі.

В даному дослідженні автор намагається дослідити період  
1960–1980-х рр, в історії українського села (на прикладі життя сільського на-
селення с. Новокурське, Широківського району, Дніпропетровської області). 
Оскільки, як свідчать історики, цей період був особливим в історії україн-
ського села, в житті його людей. Адже, відтоді як у 1961 р. ХХІІ з’їзд КПРС 
прийняв третю програму партії «Програму комуністичного будівництва», 
одним з головних завдань держави стало усунення суттєвих відмінностей 
між містом і селом. Це був період, коли соціально – економічний і культур-
ний розвиток села керівництво СРСР оголосило пріоритетною справою пар-
тії, предметом особливого піклування з боку держави.

Інтерес автора до даного періоду також викликаний цікавістю до періоду 
юності батьків, до життя старшого покоління: бабусі та дідуся. Адже знання 
особливостей, даного періоду – допоможе розкрити причини гострих про-
блем сучасного села, порозумітися поколінням. Крім того люди, які можуть 
надати розгорнуті свідчення про життя свого покоління, знайомі і рідні, 
і свідчення їх правдиві і неупереджені, тож варто зібрати свідчення людей, 
які пам’ятають свою юність та зрілість. Крім того наступні покоління мають 
знати про життя попередніх поколінь 20, 30 чи 50 років тому, та й вивчен-
ня колгоспного життя даного періоду дозволить поглибити наші знання про 
особливості соціальної політики КПРС, суспільні настрої в регіоні.

Тож дане дослідження ставить на меті: дослідити, який шлях пройшло 
колгоспне життя, які зміни відбулися в селі в останні десятиліття існування 
«розвинутого соціалізму». пробудити громадський інтерес до соціально-еко-
номічних проблем сучасного життя, виховати у широкої громадськості по-
чуття поваги до хлібороба.

Це актуально в наш час, адже сучасна суверенна Україна проводить 
реформування аграрного сектора економіки на ринкових засадах. І щоб до-
битися позитивних зрушень, державі необхідно подбати про ідеологічне за-
безпечення нової аграрної політики, переконати суспільство у необхідності 
виведення сільського господарства з глибокої кризи. Висвітлення минулого 
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нашого села сприятиме усвідомленню сучасним суспільством ролі і значен-
ня сільського господарства в житті кожної людини, держави.

Сьогодні, коли пройшло більше 30 років після закінчення даного періоду, 
можна проаналізувати, як керівники Комуністичної партії СРСР виконували 
проголошену ними на з’їздах і пленумах ЦК КПРС програму подолання від-
ставання села від міста, які дійсно зміни сталися в житті простого колгосп-
ника, в житті села. Як саме влада піклувалася про село і селянина. Як життя 
колгоспного населення 1960–1980-х рр. ХХ ст. впливає на сучасне.

Об’єктом дослідження: є життя колгоспників Дніпропетровщини в пе-
ріод «розвинутого соціалізму».

Предмет дослідження: аграрна політика КПРС, зміни у соціальній пере-
будові, культурному розвитку села як складовій частині процесу подолання 
суттєвих відмінностей між містом і селом.

Для дослідження поставленої мети потрібно виконати такі завдання:
– Вивчити історіографію проблеми, за допомогою методів усної історії, 

створити джерельну базу роботи.
– Проаналізувати соціально – економічне та культурне становище селян-

ства в умовах 1960–1980-х рр. ХХ ст.
– Визначити як радянська держава втілювала в життя проголошений нею 

курс на подолання відмінностей між містом і селом.
– Визначити позитивне в розвитку аграрних відносин, недоліки 

і проблеми
Хронологічні межі дослідження охоплюють період першої половини 

1960-х – першої половини 1980-х рр. ХХ ст., період «розвинутого соціаліз-
му» в житті нашого села. Вибір хронологічного періоду можна пояснити 
його особливістю. Адже життя колгоспного села у досліджуваний період 
відрізняється від попереднього рівнем життя населення на селі, розвитком 
соціальної сфери, умовами праці і відпочинку, побутовими умовами і тими 
змінами, які відбувалися за задумом КПРС

Територіальні межі дослідження: територія Дніпропетровської області, 
Широківського району, зокрема с. Новокурське, колгосп «Дружба».

Джерельною базою роботи є переважно матеріали усної історії. З метою 
створення джерельної бази даної роботи, було складено план опитування та 
записано свідчення очевидців, серед яких є жінки та чоловіки різного віку. 
Також було використано архівні матеріали Шестірнянської сільської ради, 
районного трудового архіву.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше зроблена спро-
ба проаналізувати наміри правління країни щодо соціального переустрою 
села, виявити особливості проведення соціальної політики на селі. Опрацьо-
вано архівні матеріали, матеріали усної історії. Вперше оприлюднено вели-
кий фактичний матеріал, щодо особливостей життя колгоспного населення 
нашого краю.

Практичне значення вивчення життя колгоспного селянства в даний 
період допоможе зрозуміти зв’язок між сучасними проблемами в аграрних 
відносинах, пояснити особливості життя сучасного сільського населення. 
Досвід життя на селі, як позитивний так і негативний, може бути врахований 
при будівництві аграрного життя в умовах сучасної країни.

Основні положення та висновки даного дослідження обговорювалися на 
засіданні історично-краєзнавчого гуртка, окремі частини роботи опублікова-
ні на шпальтах районної газети «Вісник».

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку викори-
станої літератури та джерел.

Розділ 1. Історичні підходи вивчення життя колгоспного 
селянства в роки «розвинутого соціалізму»

Кожне суспільство, кожна нація, кожна країна, має політичну, економічну, 
національну культурну історію різних груп населення. Сьогодні слід пробу-
дити громадянський інтерес до соціально-економічних проблем села, знай-
ти шляхи виведення сільського господарства з глибокої кризи, створення на 
селі достатніх умов життя, формування у сучасного суспільства поваги до 
хлібороба, зрозуміти чому в такому становищі сьогодні знаходиться Україна. 
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Щоб все це усвідомити слід озброїтися досвідом аграрної політики минулого 
періоду.

Поштовхом до політики Л. І. Брежнєва в галузі сільського господарства, 
на думку автора, є ХХІ з’їзд КПРС (1959 р) на якому було проголошено пов-
ну і остаточну перемогу соціалізму і висловленню твердження, що селянин, 
який став колгоспником, уже ніколи не захоче жити по-старому.

З часу проведення ХХІІ з’їзду КПРС (1961 р.), який прийняв третю про-
граму партії «Програму комуністичного будівництва», партія проголошує 
створення процвітаючого всебічно розвинутого і високопродуктивного сіль-
ського господарства.

В 1964 р. до влади прийшов Л. І. Брежнєв. В роки його правління почався 
поворот до консерватизму. Брежнєв проголосив гасло стабільності і розпо-
чав втілювати в життя програму партії. Основи його аграрної політики за-
кладені на березневому (1965 р.) Пленумі ЦК КПРС. Розмови про виконання 
програмового завдання партії щодо усунення відмінностей між містом і се-
лом не вщухатимуть до кінця правління Брежнєва, мабуть точніше до ХХVІІ 
з’їзду КПРС у квітні 1986 р., коли залунали зовсім нові заклики «перебудо-
ва», «прискорення», «демократизація».

У доповіді і заключному слові голови Ради Міністрів СРСР на ХХІІІ 
з’їзді КПРС відмічається що «особливо важлива роль належить сільському 
господарству».

Комплексну програму розвитку сільського господарства прийнято на 
липневому (1970 р.) Пленумі ЦК КПРС. Важливе значення для розвитку 
колгоспного життя мав третій Всесоюзний з’їзд колгоспників. 23 листопада 
1969 р. В своїй доповіді Л. І. Брежнєв підкреслив, що «…мы стремимся… 
чтобы в политике партии правильно сочитались интересы государства с ин-
тересами колхозников».

Чи не вперше в матеріалах партії ставиться питання «о земле» про охоро-
ну землі, тому що площа ріллі на одну людину зменшується (у 1969 р в країні 
на душу населення припадало 0,94 га ріллі). Піднімається питання про зро-
шення землі, про необхідність прискорення розвитку сільського господар-

ства через науково-технічний прогрес, про необхідність «использовать эф-
фективно каждую машину и каждый рубль». Звертають увагу на підготовку 
кадрів масових професій.

Одним із недоліків, – відмічає Л. І. Брежнєв, – є те, що «сельское строи-
тельство ведется не в тех масштабах, как хотелось бы».

Наприкінці відмічається, що для подальшого підйому сільського госпо-
дарства важливу роль зіграє примірний статут колгоспників – який стане 
законом життя і праці колгоспників в «период строительства коммунистиче-
ского общества в СРСР». Ці положення проголошені в промові на третьому 
Всесоюзному з’їзді колгоспників 25 листопада 1969 р.

У доповіді ЦК КПРС ХХІVз’їзду КПРС намічається програма подальшо-
го розвитку сільського господарства. Відмічається, що партія буде продовжу-
вати працювати по створенню стійких економічних умов, які стимулювати-
муть підняття сільського виробництва.

В доповіді «О пятидесятилетии СССР» Л. І. Брежнєв підводить підсумки 
проробленої роботи в галузі сільського господарства і ставить завдання про 
перехід сільського господарства на інтенсивні методи ведення господарства.

Далі він відмічає недоліки у використанні внутрішніх резервів, інтенсив-
них факторів, в організації соціалістичних факторів, в організації соціаліс-
тичного змагання та визнає, що дехто «трудится недостаточно добросовест-
но, работает с прохладцей, без напряжения».

Питання розвитку сільського господарства розглядалося абсолютно на 
всіх зібраннях, в усіх промовах партійного керівництва. Це свідчить про 
актуальність і суперечливість, проблемність даної теми. У своїй промові 
«Радянські профспілки – впливова сила нашого суспільства», генеральний 
секретар ЦК КПРС стверджує, що «дисципліна стала гіршою», що про «ціну 
однієї робочої хвилини» забувають, що слід боротися «за повноцінність ро-
бочого часу».

Як на мій погляд, з кожним роком, поряд з перемогами, відмічається 
все більше недоліків. Тому на липневому Пленумі ЦК КПРС 1978 р. знову  
ставиться завдання «Всемерно наращивать усилия для решения задачи 
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сближения материальных и культурно-бытовых условий жизни города 
и деревни».

На XXV з’їзді КПРС вперше ставиться завдання про «додержання народ-
но-галузевих і галузевих пропорцій… на істотний перерозподіл заощаджень 
на користь сільського господарства». Тут же планується збільшення капіта-
ловкладень в сільське господарство до 260 млрд. в 1971–1980 рр. порівняно 
з 110 млрд. в 1961–1970 р.

В Конституції України, 1978 р. затверджено, що держава сприятиме сти-
ранню класових відмінностей, істотних відмінностей між містом і селом, ро-
зумовою та фізичною працею.

Не дивлячись на всі постанови та директиви по сільському господарстві 
справи на місцях очевидно не покращувалися. Адже в промові «В ім’я щастя 
радянських людей» Л. І. Брежнєв у 1979 р. наголошує «Хай кожен, хто пра-
цює в полі, спитає себе: а чи все він зробив, щоб працювати продуктивно, 
якісно не марнувати час» та ставить головну вимогу «підвищити відпові-
дальність і дисципліну».

Не дивлячись на капіталовкладення в сільське господарство, постачання 
техніки, добрив і так далі питання розвитку сільського господарства залиша-
ється актуальним для Радянського Союзу і в 1981 р. Тому XXVI з’їзд КПРС, 
як і попередні, ставить завдання розвинути всі галузі агропромислового 
комплексу, а колгоспники отримують завдання «повысить производительно-
сть труда на 38–42%», розвивати домашнє господарство бо «пренадлежащие 
сады, огороды, птица, скот – это часть нашего общего багатства».

Питання про Продовольчу програму і заходи її реалізації було розгляну-
то на травневому пленумі 1982 р. В котрий уже раз намічалися «заходи по 
дальшому поліпшенню житлових, комунально-побутових і соціально-куль-
турних умов життя сільського населення».

Основні положення Продовольчої програми школярі СРСР повинні були 
вивчати при вивченні «Історії СРСР» (10 клас), «Економічної географії 
СРСР» (8 клас, «Основи Радянської держави і права» (8 клас) та залучатися 

до її виконання. Згідно рішення партії, сільські школярі вирощували кролів 
у кролефермі, яка існувала при школі.

Вітчизняні історики та суспільствознавці протягом багатьох років висвіт-
лювали соціальний розвиток села виключно з точки зору подолання його 
суттєвих відмінностей. Повинні були підтримувати доцільність і дієвість 
аграрної політики КПРС.

Період правління Л. І. Брежнєва з 1964 р по 1982 р по різному називають 
і оцінюють історики. Автори дослідження «Новий довідник. Історія Украї-
ни» період Брежнєвського правління називають часом «Політико-ідеологіч-
ної кризи системи. Неосталінізм та Україна». В. В. Гудзь в «ІсторіЇ України» 
події середини 1960-х – першої половини 1980-х рр. аналізує під назвою 
«УРСР в період стагнацій комуністичної системи» і говорить про наростан-
ня застійних явищ. Тим часом О. Д. Бойко в посібнику «Історія України» 
визначає суть консервативного курсу Брежнєва терміном «стабілізація» та 
зазначає, що говорити про «застій» достатніх підстав не має.

Партійні ж керівники, історики радянського часу даний період називають 
добою «розвинутого соціалізму» і прославляють досягнення радянського 
села, зокрема і народу в цілому.

Крім того, окремі історики в даному періоді виділяють дві частини: поча-
ток 1960-х – 1970–ті рр. називають періодом стабілізації, а 1970-ті – початок 
1980-х рр. – періодом застою.

Що дуже ускладнює розуміння, дослідження подій і процесів, які відбу-
валися в цей період.

Глибоке і всебічне переосмислення новітньої соціальної політики на селі 
розпочалося в Україні наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр., це статті 
економіста Д. В. Крисанова, істориків М. І. Бушина, О. Ю. Гаврилюка.

У книзі вчених Л. О. Шепотько, І. В. Прокопи та Д. Ф. Крисанова «Укра-
їнське село: проблеми і перспективи», висловленні спостереження і суджен-
ня щодо розвитку соціальної сфери села, а також розкриті витоки, причини 
демографічної ситуації, що склалася в українському селі.
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Г. Г. Кривчик у праці «Українське село під владою номенклатури (60–80-
ті рр. XX ст.) досліджує соціальний розвиток українського села в 60–80-ті рр., 
розкриває протиріччя соціально-політичного життя, соціальні аспекти сіль-
ськогосподарського виробництва, проблеми і деформації в соціально-куль-
турному будівництві на селі в умовах панування партійної номенклатури.

А. М. Стельмащук в роботі «Економічний механізм прискорення інтенси-
фікації виробництва в АПК» розкриває закономірності і основи напрямку ін-
тенсифікацій виробництва, практично вказує прорахунки в аграрній політиці 
КПРС, які зумовили виникнення продовольчої проблеми.

Книга «Развитие аграрной экономики Украинской ССР» називає завдан-
ням партії соціальну перебудова села, стирання відмінностей між містом 
і селом.

Питанню пропорційного збалансованого розвитку продовольчого комп-
лексу Української РСР в рамках загальносоюзного поділу праці, прискорен-
ня НТР присвячена робота Ю. П. Лебединського, А. Л. Ганечка «Продоволь-
ственный комплекс Украинской РСР».

М. Й. Юнак в брошурі «Єдино вірний шлях для селянства» підкреслює 
важливість аграрної політики партії в плані «виробничої змички» між мі-
стом і селом підкреслює «у переведенні сучасного сільського господарства 
на промислову основу, важливу роль відіграє робітничій клас».

На його думку добровільність у співробітництві колгоспів та інших під-
приємств дає позитивний результат.

Цікаві дані знаходяться в архівних матеріалах Шестірнянської сільської 
Ради «Відомості нарахування зарплати». Всі документи ведуться виключ-
но російською мовою. В папках зберігаються табелі на зарплату, відомості 
на видачу зарплати працівників сільської Ради, завідуючих клубами, біблі-
отеками, ФАПами, прибиральниць школи, тощо. З даних документів мож-
на дізнатися про річну зарплату, що відпустки для прибиральниць були 12 
робочих днів, для рахівника 18 робочих днів, 24 робочих днів мали бібліо-
текарі, завідуючий клубу та голова сільської Ради. Документи свідчать, що 
виплачувалися кошти за декретну відпустку (Г. Подереча отримала 165 крб. 

при зарплаті за рік 540 крб.). Для виконання певних робіт укладалися трудові 
угоди з людьми, які не працюють в сільській Раді. Розрахункові документи 
свідчать, що розцінки були дуже низькі: за кожну загружену і розгружену 
тонну вугілля сплачували по 1 крб. 50 коп., за 14,75 т. людина отримала 28,13 
крб.

Багато даних автор відшукала в господарських книгах, які зберігаються 
в архіві Шестірнянської сільської Ради. Пояснення до книги свідчить, що 
в книзі за формою № 1 записані господарства всіх соціальних груп (госпо-
дарства колгоспників, робітників, службовців, кустарів) одноосібні селян-
ські господарства на інші, які належать особам, що постійно проживають на 
території сільської Ради.

Господарства записують у порядку розміщення в населеному пункті неза-
лежно від їх суспільної групи.

Про життя колгоспників, їх досягнення і проблеми, цікаві дані знаходять-
ся в районному архіві. Автор опрацювала Протоколи засідання правління 
колгоспу, протоколи засідання загальних зборів колгоспників, тощо.

Особливо важливими для розуміння особливостей життя колгоспно-
го селянства, порівняно з міським життям, є усні спогади жителів села та 
щоденник.

Розділ 2. Організація життя колгоспників Дніпропетровщини 
60–80-х років ХХ століття. Соціальна перебудова села: наміри та 

реалії життя

2.1. Умови праці та оплата
Дослідження свідчать, що тоталітарний режим змінив характер і соціаль-

ну поведінку українського селянина. Безгосподарність, наявні протиріччя між 
міським і сільським життям, аграрна політика партії, яка зухвало і зневажли-
во ставилася до селянина, уявлення керівників про менш товарність сіль-
ського господарства, віднесення села у жертву місту та індустріалізації, село 
розглядалося як осередок відсталості, держава нехтувала повсякденними  
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проблемами села, все це спричинило відставання села, сприяло суперечли-
вості його розвитку.

У якості теоретичного обґрунтування сільської політики, що здійсню-
вало керівництво КПРС на селі в 1960-х рр. використовувалися судження 
К. Маркса, Ф Енгельса, В. І. Леніна, а також і Й. В. Сталіна щодо існуван-
ня суперечностей між містом і селом та необхідності їх ліквідації як одного 
з корінних завдань комуністичного будівництва.

Село, в даному випадку, розглядалося як таке, яке необхідно «підтягува-
ти» до рівня міста, а краще перетворити його в щось схоже на місто. Саме ця 
ідея була реалізована з великою послідовністю, розмахом і наполегливістю 
в період правління Л. І. Брежнєва. Головним завданням він вважав змінити 
зовнішній вигляд села і його інфраструктуру.

Основним, що породжувало і поглиблювало суперечності і протиріччя 
було: по-перше, що селяни були практично прикріплені до землі, до свого 
колгоспу. Селянам взагалі не видавали паспортів. Щоб виїхати з села дово-
дилося ходити до голови колгоспу, голови сільської ради і брати дозвіл навіть 
на тимчасову поїздку. На навчання в місто відпускали лише тих, хто обирав 
професію агронома, зоотехніка, тобто сільськогосподарську професію і зо-
бов’язувався повернутися в село. М. Швець згадує, що в 1965 р. закінчила 
8 класів і хотіла поїхати місто на роботу. Але дозволу так і не отримала. 
Тож мусила йти працювати дояркою. Прості жителі села й України в цілому 
зверталися з запитами до керівництва СРСР про те, що відсутність паспортів 
суперечить міжнародним нормам. під тиском світової громадськості лише 
у 1971 р. брежнєвське керівництво мусило вжити заходів щодо дотримання 
прав громадянина.

У 1974 р. розпочато видачу паспортів усім громадянам, яким виповнило-
ся 16 років. Цей захід перетворили у свято політичного значення. Працівник 
Шестірнянської сільської ради допомагав школярам підготувати документи. 
Щомісяця на урочистій лінійці перед усією школою вручали паспорти всім, 
хто досягнув 16 років. Такий захід називався «Святом повноліття».

Масова паспортизація сільського населення розпочалася з 1976 р. і три-
вала аж 5 років – до 31 грудня 1981 р. Очевидно, керівництво боялося, що, 
отримавши паспорт, люди покинуть село. Хто першим із жителів села отри-
мав паспорт не вдалося.

По-друге, спосіб затримати молодь в селі. Найважливішою соціальною 
функцією сільської школи було виховання майбутніх працівників сільського 
господарства. Головним критерієм роботи шкіл була кількість випускників, 
що пов’язала своє життя з сільським господарством, (а діяльність міських 
шкіл оцінювалась тим, скільки випускників вступили до Вузів). Отже, різни-
ми були навіть цілі виховання в селі і в місті.

Під час досліджуваного періоду виховна робота проводилася у формі 
бесід і лекцій на тему «Ким бути?», на яких пропагувалися сільськогоспо-
дарські професії, проводилися тематичні вечори «Хвала рукам, що пахнуть 
хлібом», зустрічі з працівниками сільськогосподарського виробництва, екс-
курсії на тваринницьку ферму, тракторну бригаду, тік, в ЗМІ друкувалися 
заклики до молоді «Присвяти своє життя хліборобській професії».

Навіть було прийнято ряд документів, зокрема Постанова ЦК КП України 
і ради Міністрів УРСР «Про подальше поліпшення профорієнтації і трудо-
вого виховання учнів у загальноосвітніх школах» (1969 р.) згідно постанови 
при Новокурській школі була створена рада з профорієнтації, та слова мало 
допомагали. Молодь рвалася в місто. Сільське населення швидко скорочува-
лося. Отож, керівники держави стали шукати інші шляхи. Тому, керівники 
країни вирішили утримувати людей на селі високою заробітною платою.

Але ж в 1964 р. не всі колгоспники мали гарантовану зарплату. На почат-
ку 1966 р. гарантована грошова заробітна плата видавалася 55% колгоспів. 
В липні 1967 р. колгоспники в с. Новокурське вперше отримали заробітну 
плату. Вона платилася не регулярно, викликала непорозуміння, окремі не-
задоволення. Це тому, що розцінки були неврегульовані, суперечливі. Кол-
госпники отримували платню за обсяг виконаної роботи без урахування 
будь-якого зв’язку з кінцевим результатом, що негативно впливало на еконо-
мічні показники господарства.



403402

Така оплата праці негативно впливала на ставлення колгоспників до ро-
боти. Політика підвищення заробітної плати сільським працівникам про-
довжувалася в усі наступні роки. Але зарплата сільських жителів зростала 
дуже повільно і все ж була значно нижчою, ніж у місті. Тваринники отриму-
вали в 1970–1980 рр. від 124 крб. до 187 крб., головні спеціалісти (агроном, 
зоотехнік) від 170 крб до 230 крб [47].

Це при тому, що робота була наполовину ручною. В описуваний період 
було введено автодоїння на окремих фермах. В основному доярки доїли ко-
рів вручну. Так Бабенко пише, що 140 корів доїли вручну до 1988 р. [31].

Механізатори отримували від 150 до 210 крб. Але ж вони працювали 
практично постійно. Влітку водили комбайни, восени і весною орали поле, 
взимку виконували роботи на тваринницьких фермах.

Та, мабуть, найголовніше, що саме не задовольняло сільську молодь і ви-
кликало гостре незадоволення це те, що міські жителі працювали по змінах, 
а сільські майже цілодобово. Отак був розписаний день доярки: о 5 годині 
ранку – ранкове доїння, потім годування корів, прибирання. Вдома доглядан-
ня домашньої худоби, прибирання, приготування їжі, прання білизни тощо. 
Обіднє доїння з 12.00 до 14.00 (+/- 30 хв.). Після обіду домашня робота. Ве-
чірнє доїння з 18.00 до 20.00. Доярки працювали так щодня, практично без 
вихідних. Чергова доярка на фермі перебувала цілий день. Крім основної 
роботи вона здавала молоко, мила посуд, прибирала під коровами, слідкува-
ла за порядком, доглядала телят. Уряд країни мало що робив, щоб полегшити 
життя селян [38].

Дуже різнився процес роботи в місті і на селі. Cільські жителі багато ви-
дів роботи виконували вручну, тоді як за міських жителів працювали різні 
машини і станки.

В партійних документах багато говорилося про необхідність забезпе-
чення колгоспів потрібною технікою. Попри всі розмови в даний період 
в колгоспі «Дружба» було ще дуже багато роботи, яку виконували вручну. 
Вирощування соняшнику, цукрових буряків, овочів, кукурудзи на зерно, бу-
дівництво, яке розгорнулося в цей час потребувало значних ручних затрат. 

Так члени польової бригади вручну виконували прополювання буряків, ку-
курудзи, соняшнику. Члени польової бригади і працювали цілий день. Кол-
госпниці вдома на цілий день залишали дітей, домашнє господарство. І по-
лоли лише в найжаркішу частину дня, вони могли пообідати там, хто що взяв 
з дому. Кожна трудівниця мала виконати план. В різні роки він був різний: 
1 га чи 1,5 га так званих «просапних культур». Площі були великими, тому 
до «сапання» залучали всіх колгоспників: доярки, свинарки, телятниць і на-
віть механізатори мали план: просапати 10–15 рядків. Все це в години між 
основними заняттями. До даної роботи були залучені всі жителі села: еконо-
місти, плановики, вчителі і навіть учні [37].

Щоб заохотити мешканців села до обробітку полів використовувалися 
різні методи заохочення. Наприклад, коли учитель чи сільський медик обро-
бить певну ділянку буряків, збере їх почистить і погрузить на машину, він от-
римав певну частину буряків для домашньої худоби. Перевозили, щоправда, 
колгоспною машиною, але ніякої плати люди за цю роботу не отримували. 
Норма була така: з 20 оброблених рядків, буряки 4 рядків можна було за-
брати додому. Жителі села згадують, що робота була важкою. Виходили всі: 
і дорослі і малі. В кінці 1970-х рр. у колгоспі був трактор, який лише підорю-
вав буряки, все інше робили в ручну. В колгоспі роботи дуже затягувалися. 
Тому підорювати починали пізно, часто чистили буряки з кінця жовтня, коли 
уже було холодно. На поле виходили в чоботях, теплих фуфайках, рукави-
чках. Часто тільки з допомогою такого методу колгосп міг зібрати врожай 
буряків [37].

Позитивне, що згадується, це величезні буряки на поливі (він уже був 
в 1970-ті рр в нашому колгоспі). Кожен буряк важив 18–20 кг. І було важко 
викинути його на машину вручну. Але люди працювали дружно, допомагали 
один одному, разом сідали за обід, ділилися принесеним з дому салом, карто-
плею, пиріжками і співали, бо вірили, що будують комунізм.

Окремо слід сказати про дитячу працю в колгоспі. План по прополці на 
кожну дитину не встановлювали. Але дітей залучали до роботи. Замість уро-
ків дітей везли (уже машинами) на поле, і діти пололи. Менших ставили по 
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2–3 чоловіки на рядок, старших по одному. Так до 13–14-ої години дня діти 
прополювали по 2–3 рядки. Разом з ними працювали і вчителі. Допомагали 
відстаючим, вчили як полоти правильно.

Особливо багато працювали діти восени: збирали овочі, бо члени бри-
гади не встигали, перебирали і чистили початки кукурудзи на току. Кожна 
дитина мусила обчистити і перенести 50–100 відер початків. Працювали 2–3 
тижні щодня або через день. Дітям за таку роботу платили дуже мало, або 
зовсім не платили, забезпечували шкільну їдальню продуктами харчування, 
або організовували екскурсію. Повноцінний обід для школяра коштував 30 
копійок [37].

Практично на дітях восени був сад. В саду доводилося збирати яблука. 
Їх збирали у відра, потім висипали у кучі. Норма була в залежності від віку 
дітей. Машина приходила десь через 2–3 години. Тоді діти грузили відрами 
яблука на машину. Яблука відвозили в с. Широке, де працював консервний 
цех. З яблук робили соки. Попри те, що колгоспну роботу виконували прак-
тично всі жителі села робочих рук не вистачало, через відсутність потрібної 
техніки, вирощування трудомістких культур.

Тому керівництво колгоспу залучало до роботи жителів західних облас-
тей. В пошуках заробітку вони приїжджали в колгосп на роботу, спочатку на 
сезон, а потім окремі залишалися тут жити, створювали сім’ї. До цього часу 
живуть в селі Ян Янович Лихтей, який приїхав у господарство на початку 
1960-х рр. і був членом будівельної бригади. За його участі побудовано сіль-
ський клуб, ферми. Інакше склалася доля Василя Петрика, який з будівельної 
бригади перейшов у бригаду тваринників і так проробив до пенсії. Таких 
сімей в селі багато.

З одного боку робота західників в селі сприяла розвиткові колгоспу, з ін-
шого боку негативно впливала на суспільне життя. Бо продуктивність пра-
ці приїжджих була вищою (вони приїхали заробити, а отже працювали без 
великих перерв, вихідних і на совість) відповідно й зарплата була значно 
вищою, ніж у жителів села (вони працювали за угодою, де розцінки були 
вищі). Я. Я. Лихтей згадує, що на будівництві заробляв 500–700 крб, крім 

того їм платили зерном. Колгоспною машиною везли зерно в західні області. 
Це було 2–3 тони. Натуральна ж оплата постійних колгоспників з кожним 
роком зменшувалася [24].

Місцеві жителі працювали за іншими розцінками за роботу, отримували 
значно менше. Це породжувало заздрість, конфлікти, люди зневірювалися 
в системі колгоспного господарювання.

Державні та партійні діячі бачили ці негаразди і намагалися виправити 
становище, підняти господарство і престиж колгоспників. Тому була про-
голошена змичка села і міста. До колгоспів були прикріплені шефи – різні 
підприємства. До роботи в колгоспі залучалися працівники заводів, фабрик, 
студенти вузів. Шефом колгоспу «Дружба» був Інгулецький гірничо-збагачу-
вальний комбінат. Шефи побудували сільський фельдшерсько-акушерський 
пункт у 1964 р., дитячий садок – 1965 р., окремі ферми, тракторну бригаду. 
Колгосп повинен був їх забезпечувати продуктами харчування [34].

Студентські бригади працювали в селі восени. Вони збирали фрукти, 
овочі, чистили початки кукурудзи на току, бо кукурудзозбиральний комбайн 
з’явився в середині 1970-х рр. Поява студентів на селі викликала у сільської 
молоді цікавість, а потім і розуміння, що можна жити краще. Це ще більше 
посилило відтік молоді з села. Молоді люди намагалися виїхати і закріпити-
ся в місті за будь-яку ціну, на будь-яку роботу.

В даний час, на початку ХХІ століття наше село виживає. Роботу мають 
26 працівників школи, один медпрацівник ФАПу, в ТОВ «Дружба-Плюс» 
працює в весняно-осінній період 23 чоловіки, одна людина в клубі, 10–12 
чоловік влітку працюють на огороді, який організував житель села Ново-
курське О. А. Демченко Молоді чоловіки влаштувалися охоронцями на Інгу-
лецький гірничо-збагачувальний комбінат і їздять на роботу в місто. Останні 
живуть за рахунок власного домашнього господарства, огороду випадкового 
підробітку, за рахунок «паїв». Колгоспники здали в оренду землю і отриму-
ють за більше ніж 7 га родючої землі дивіденди на суму 3816 грн. Молодих 
дуже мало. Всі ферми розбиті і розграбовані, бо нові господарі вважають, 
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тваринництво «не вигідним». Животіє тракторна бригада, де було: автома-
шин 20, тракторів 27, та влітку і восени – тік.

Отже, попри всі плани держави, намагання місцевого керівництва міські 
і сільські умови праці та оплата суттєво відрізнялися, що негативно впливало 
на життя колгоспного селянства.

2.2. Розбудова сільської інфраструктури і сфери послуг
Л. І. Брежнєв головним завданням у плані стирання відмінностей між мі-

стом і селом вважав необхідним змінити зовнішній вигляд села і його інф-
раструктуру. Тому в перші роки керівництва Брежнєва політика щодо села 
проводилася згідно «Положення про порядок віднесення населених пунк-
тів до категорій міст, селищ міського типу і робітничих селищ Української 
РСР» (1956 р.). Зокрема, протягом 1965–1970 рр. на північно-східній околиці 
с. Новокурське було здійснено будівництво житлових будинків. В народі їх 
називали «доміками». Вулиця спланована особливим чином, у вигляді кри-
вої лінії. Будинки розташовані до вулиці під різним кутом до дороги, у ви-
гляді «ялинки». Будиночки були одноповерховими, двоквартирними (на двох 
господарів). Присадибна ділянка була значно меншою. Біля сільських будин-
ків 28–30 соток, біля «доміків» 6–12 соток землі. Приміщення для домашніх 
тварин були відсутні. Лише приміщення для палива та надвірний туалет. До-
рога з твердим покриттям була спланована, але її будівництво не завершене. 
Насип не був закріплений асфальтовим покриттям. Тротуари зразу намітили 
і насипали, але не покрили асфальтом. По вулиці провели водопровід. В пе-
ріод розквіту колгоспу (1970-ті рр.) всі «доміки» були заселені. Там отрима-
ли квартири вчителі, молоді спеціалісти колгоспу, молоді колгоспники, що 
одружилися. Квартири виділяли передовикам сільськогосподарського вироб-
ництва. Старожили згадують що на «доміках» жили весело і дружно, домаш-
нього господарства не тримали.

Сьогодні збереглися п’ять «доміків» із 25, в яких проживають люди. Ос-
танні видно у вигляді битої цегли, старих дерев, купи будівельного сміття чи 
ями від погреба [47].

Очевидно саме необхідність розвитку підсобного господарства змуси-
ло партійне керівництво переглянути питання будівництва на селі. В кінці 
1970-х рр. в с. Новокурське була друга хвиля житлового будівництва. Згід-
но липневого Пленуму (1978 р.) ЦК КПРС в селі розпочалося будівництво 
окремих впорядкованих будинків з присадибними ділянками і надвірними 
господарськими спорудами для утримання худоби, птиці тощо. Таким чи-
ном були збудовані 12 нових будинків в межах існуючої вулиці Колгоспної. 
В 11-ти і сьогодні проживають люди. Частина з них підключена до газового 
постачання (в селі почалася газифікація з 1989 р.). Один будинок стоїть не-
добудований та руйнується від вітрів та дощу.

Будівництво житла в селі залежало від багатьох чинників. Значною мі-
рою це залежало від суб’єктивного фактора: бажання, вміння і наполегли-
вості керівника колгоспу. Там, де багато років головою колгоспу працювала 
одна людина, там завжди було більше порядку і краще жили люди. Перша 
хвиля будівництва в с. Новокурське припадає на часи роботи Шумейка Івана 
Микитовича, керував колгоспом з 1964 до 1975 р., а друга – на часи роботи 
Валерія Васильовича Сирми з 1980 до 1992 р.

Щоб «підняти» села на вищий рівень, з 1965 р. керівництво країни прово-
дило Всесоюзні огляди-конкурси на кращу забудову і благоустрій сільських 
населених пунктів. Про «доміки» друкували статті в районній газеті та об-
ласній пресі.

Продовження усунення відмінностей між містом і селом давала окремі 
позитивні результати.

В 1960-ті рр. ХХ ст. побудована дорога з твердим покриттям від траси 
в наше село. Через степ інша «бетонка», а крутий спуск до колгоспної конто-
ри – «бруківка». Та життя поступово кращало і така дорога не задовольняла 
жителів. Тому у 1982–1983 рр. дану дорогу покрили асфальтом.

Так колгоспники отримали змогу їздити рейсовим автобусом у «район», 
смт Широке, чи місто. Кривий Ріг знаходиться на відстані 30 км від села. 
Автобусне сполучення було дуже налагодженим. Автобус ходив з райцентру 
до села 7 разів на добу. Ціна квитка не перевищувала 30 копійок. Сьогодні 
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рейсовий автобус йде в Широке всього один раз на добу. А їхати необхідно. 
Потрібно заплатити комунальні платежі: за користування природним газом, 
електроенергію. Така поїздка забирає півдня та й впливає на вартість газу 
і електроенергії. До тарифної плати додається оплата за проїзд, сьогодні це 
20 гривень.

На даний час це розбита дорога, по якій складно проїхати автомашиною. 
Та влада не виділяє коштів на її ремонт.

Наше село багате й розвинене було ще до революції. З 1910 р. в селі діяв 
паровий млин побудований німцем (прізвище старожили не пам’ятають). 
В 1960-х рр. його переобладнали під електроенергію. В 1970-х рр. прибуду-
вали колгоспну хлібопекарню та олійницю. В ній більше 10 років випікали 
справжній домашній хліб. Що значно полегшило становище жінок. Вони не 
випікали хліб вдома. Мали більше часу для відпочинку, заняття з дітьми. Роз-
рахунки за випечений хліб відбувалися так. Колгоспники залишали частину 
заробленого зерна на «хліб» у колгоспній коморі. Випечений хліб отримува-
ли з пекарні і споживали. Нічого не платили [44].

До війни село було підключено до електромережі. В роки війни лінії 
електропередач були зруйновані. Після війни почалася відбудова. Але керів-
ництво країни кинуло всі сили на відбудову міста. Отож у нашому селі прак-
тично завершено «повторну електрифікацію» в 1965 р.

Село Новокурське розташоване на родючих землях, поблизу індустріаль-
ного Кривого Рогу, на березі річки Інгулець велике й багате протягом бага-
тьох років. Тут існувало два колгоспи «Червоний шлях» і «Третій вирішаль-
ний». Так було до тих пір, поки Партія не проголосила політику концентрації 
сільськогосподарського виробництва. В 1966 р. примусово два господарства 
об’єднали, утворився колгосп «Дружба», який проіснував до розвалу кол-
госпного життя взагалі.

Укрупнення колгоспів, виділення так званих «перспективних» сіл не-
гативно вплинуло на розвиток нашого населеного пункту. В селі закрили 
сільську Раду і перенесли її в с. Шестірня. Таким чином село переходило 
в розряд «другорядних». З того часу у жителів с. Новокурське погіршилося 

соціальне становище. Адже для вирішення питання реєстрації новонарод-
женого, реєстрації шлюбу тощо потрібно їхати в с. Шестірня. Це було не 
так складно, поки ходив автобус 7 разів на добу. З часу розпаду Радянського 
Союзу автобус до с. Шестірня практично не ходить. тому добирання в сіль-
ську раду і звідти це ціла проблема. Все це веде до знищення села. Кількість 
населення в 1970-х рр. нараховувало більше тисячі жителів. У восьмиріч-
ній школі навчалося 145–150 учнів. На початку 1980-х рр. в селі проживало 
близько 700 чоловік [31], в школі навчалося менше ста учнів [33]. Збільшу-
валося кількість людей середнього і пенсійного віку. Молодь все більше по-
кидає село. Сьогодні в селі зареєстровано 523 чоловіки, проживає близько 
300. Бо зареєстровано багато дітей і внуків, які живуть чи навчаються в місті. 
Нова школа, що прийняла дітей 1 вересня 1993 р. заповнена на третину. В ній 
навчається 63 дитини (розрахована на 192 учня). Село забуте владою.

60-ті-80-ті рр. ХХ ст. були дуже показовими для нашого села в плані сти-
рання і ліквідації суперечностей між містом і селом. Це стало можливим 
тому, що керівництво колгоспу було відповідальним, в колгоспі працювали 
справжні господарі і добре спрацювали шефи [39].

Бригада шефів (працівники Інгулецького гірничо-збагачувального комбі-
нату) буквально за декілька місяців збудували сільський ФАП (фельдшер-
сько-акушерський пункт) та обладнали його всім необхідним. Отже, першу 
медичну допомогу колгоспники тепер могли отримати просто в селі. Медич-
не обслуговування жителів села стало кращим. На лікування ж їздили в ра-
йонну лікарню.

Було здійснено будівництво типового сільського клубу. До цього кіно де-
монстрували в простій сільській хаті. Будівництво клубу здійснювала буді-
вельна бригада шефів та будівельників колгоспу. Головну частину бригади 
становили вихідці з західних областей, які приїхали в колгосп на заробітки. 
Будівником клубу був Ян Янович Лихтей (приїхав із Закарпатської облас-
ті, Іршавського району, с. Нижнє Болотне), Василь Петрик (приїхав з Іва-
но-Франковської області). Вони залишилися жити в нашому селі, створи-
ли сім’ї, їх діти і внуки проживають тут же. Клуб більше сорока років був 
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осередком культури на селі. В ньому демонстрували фільми для дорослих 
і дітей, проводили святкові засідання, концерти, працював хор колгоспників, 
гуртки художньої самодіяльності [35]. При клубі працювала сільська бібліо-
тека, танцювальний зал. Молодь і дорослі жителі села багато часу проводили 
в клубі. З часом «вогнище культури» занепало. Бібліотека працює в неопа-
лювальному приміщенні. Клуб стоїть пусткою: холодний з вибитими вікна-
ми, обваленою стелею, не привабливий і сумний. А молодь бродить вулиця-
ми в пошуках розваг і мріє швидше закінчити школу і виїхати.

В кінці 1960-х рр. в селі відкрито «комунгосп» для обслуговування по-
треб населення. Там можна було розпиляти на дошки дерево, замовити 
стільчик для доїння корови тощо. Згодом члени бригади стали виконувати 
ремонтні роботи в господарстві колгоспу, в дитячому садку чи клубі, фермі. 
А колгоспники знову залишилися без допомоги.

Окрасою села був дитячий садок, будівництво якого завершене 
в 1967 р. [41]. Типове приміщення розраховане на дві групи, з кухнею, їдаль-
нею, ігровими кімнатами, з електричним опаленням, на 60 дітей. Мами полег-
шено зітхнули. Адже дитячий заклад працював з 7.00 години ранку до 19.00 
вечора. За перебування дитини в дитячому садку батьки платили символічну 
плату: 5 крб. за місяць. Дитячий садок був на утриманні колгоспу. Працював 
дитячий садок до розвалу колгоспу «Дружба» і розпаювання земель. Нові 
господарі, які взяли в арену землі жителів села вирішили, що утримувати 
дитячий заклад не вигідно. Щоправда на перших порах організували його 
охорону, збиралися в ньому розмістити свій офіс та байдужість керівників 
країни, політика держави щодо села призвела до того, що розграбоване при-
міщення дивиться на світ пустими вікнами, обдертим дахом. А діти без до-
гляду. Піднятися нашому садку не вдалося за всі роки незалежності України. 
А в селі зараз налічується більше 30 дітей, яким необхідний дитячий садок. 
В той же час в с. Шестірня і с. Андріївка, де існують виконкоми сільських 
рад, дитячі заклади функціонують. Отже, для розвитку другорядність спра-
цьовує негативно і сьогодні.

Стиранню відмінностей між містом і селом сприяло відкриття в одному 
із «домиків» швейної майстерні, яку жителі села охрестили «швейпром». Що 
дало змогу сільським модницям замовляти плаття і костюми не виїжджаю-
чи з села. Жаль тільки, що працювала в «швейпромі» майстриня, яка могла 
пошити найпростіший одяг. Великим кроком для покращення соціального 
становища населення було відкриття приймального пункту районного по-
буткомбінату. Тут можна було замовити ремонт взуття, годинника, хімчистку 
одягу тощо. В середині 1970-х рр. в селі побудовано приміщення почтового 
відділення. Яке зразу ж охрестили «почтамтом». Жителям села тепер могли 
послати телеграму, купити конверт чи марку, здійснити телефонну розмову, 
отримати чи відправити листа.

На все село існувало два магазини: старі, маленькі. В одному продавали 
продукти харчування, в іншому найпростіший одяг і взуття, тому за покупка-
ми їздили в райцентр чи Кривий Ріг. В 1982 р. почалося будівництво нового 
магазину біля зупинки. Типове нове приміщення, оснащене необхідним об-
ладнанням, з багатим набором продуктів харчування і товарів першої необ-
хідності привернуло увагу всіх. Старі магазинчики занепадали і врешті решт 
померли. Зараз там, в центрі села, проти сільського клубу розвалля.

Останнім проявом цивілізації, який повинен був ліквідувати відмін-
ність між міським і сільським життям, була збудована на початку 1980-х рр. 
у с. Новокурське баня з басейном. Сільські матусі полегшено зітхнули. Не 
потрібно носити воду, гріти її, мити кожного окремо, виносити воду. Пішли 
і помилися: жінки і дівчата на одній половині, чоловіки і хлопчики на іншій 
половині. Чоловіки брали пиво і раків у баню, плавали в басейні, приємно 
і цікаво, як у місті. Баня пропрацювала років 5, і все стало по-старому.

Ще більше задоволення і гордість жителів села викликала пральня. Зі-
брав білизну в сумки і чемодани, завантажив в пральну машину і відпочива-
єш, спілкуєшся, читаєш книжку. Краще ніж у місті. Та існувало все це менше 
5–7 років. Пральні машини зламалися. Все занепало. За роки незалежності 
від бані і пральні нічого не залишилося. Про такі досягнення сільської циві-
лізації пам’ятають лише старожили [32].
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На відміну від міста у більшості сільських домівок навіть сьогодні від-
сутні ванні та душові кімнати, проточна холодна вода. Отож, сучасне жит-
тя не відрізняється від того жити в 1960–1980 рр. Як згадують жителі села 
Н. Н. Максименко, Г. Леоненко та інші, то «Приходили додому стомлені, 
а всі магазини – закриті. Хочеш помитися – йди до колодязя по воду. Хочеш 
розігріти суп або борщ – розпалюй плитку. Добре, якщо балонний газ не 
закінчився» [43].

Село Новокурське підключати до газового постачання почали з 1989 р. 
До 2014 р. було газифіковано близько 50 будинків. Всі останні жителі, як 
і в 1960-ті-1980-ті рр., мусять сушити голову над тим, як завезти вугілля, за-
пастись дровами, та протягом холодної пори року щодня розпалювати плит-
ку, підсипати вугілля, щоб плитка продовжувала обігрівати оселю. Міські 
жителі таких проблем не мають.

Отже, жителям сільського населення ніколи не було легким, а керівництво 
країни мало дбало про його полегшення. Сільські жителі задавлені роботою 
мало уявляли, що буває інше життя, що побут може бути більш упорядкова-
ним, що можна більше відпочивати, розвиватися. Усвідомивши ненормаль-
ність свого життя, селяни захотіли його змінити, але шляхом переселення до 
міста. Держава ж попри усі заходи щодо розвитку села так і не змогла подо-
лати соціальні протиріччя між містом і селом, суперечності між сільською 
дійсністю і міським життям. Село суттєво поступається місту у якості життя.

Розділ 3. Протиріччя культурного життя та обрядовість
Одна з важливих якісних відмінностей між містом і селом знаходиться 

у сфері культури. Адже у місті зосереджені основні заклади культури та про-
фесійні митці, які формують культуру.

На селі культура виступає як форма буденного життя людини. Вона орга-
нічно поєднана з побутом і виробничою діяльністю людини. Культура села, 
на відміну від міської, більш консервативна, більш пов’язана з національни-
ми особливостями. Саме в селі зберігаються національні традиції, звичаї.

Проголошуючи завдання усунення соціально-економічних і культур-
но-побутових відмінностей між містом і селом, радянська держава прагнула 
забезпечити культурний розвиток села.

У період 1960-х – 1980-х рр. в с. Новокурське діяв заклад культури, збудо-
ваний за типовим проектом. Його на перших порах називали сільським клу-
бом, а в 1970-ті рр. – будинком культури. Очолював його директор культури, 
в штаті значився художній керівник [24].

В даному приміщенні була розташована і бібліотека, яка складалася з чи-
тального залу та двох книгосховищ: для дитячої літератури та для дорослих.

За клубом існував танцювальний майданчик. На березі річки виділено 
місце для стадіону. Колгосп «Дружба» надавав значну допомогу будинку 
культури, зокрема придбав баян та інші музичні інструменти.

Відвідування клубу в ті часи було дуже «модним». Жителі села часто про-
водили вечори в клубі. В ті часи в сільському будинку культури працювали 
різні гуртки, для дорослих демонструвалися фільми. Зокрема сільський хор 
славився не лише в районі, а й був учасником обласного конкурсу худож-
ньої самодіяльності, жіночий вокальний ансамбль виступав на обласному 
телебаченні. Організаторами художньої самодіяльності були сільські жите-
лі Ю. Г. Соловей, вчитель музики і співів Новокурської ВШ Л. О. Бугрієнко. 
Сільським хором керував Станіслав Лукич Кухта, музичним керівником був 
М. Г. Друшляк. При будинку культури діяв оркестр народних інструментів. 
Сільські аматори готували концерти художньої самодіяльності до всіх дер-
жавних свят [31].

Сільське дозвілля ділилося умовно на дві групи. До першої відносилися 
культурні заходи, які ініціювалися державою та були під її контролем. До 
таких заходів належало святкування Дня міжнародної солідарності трудя-
щих – 1 травня, свято Жовтневої соціалістичної революції 7–8 листопада, 
день народження В. І. Леніна, День Перемоги.

Старожили згадують, що в переддень таких свят в клубі проводили свят-
кове засідання, на якому виступав голова колгоспу чи парторг з доповіддю 
про роль даної дати в житті країни. Другою частиною був виступ учасників 
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художньої самодіяльності. Першого травня ще проводився мітинг. Всі жи-
телі села йшли на дані заходи. А потім могли святкувати вдома, проводити 
застілля.

На день народження В. І. Леніна в клубі також відбувалося святкове за-
сідання. Учасники художньої самодіяльності співали пісні про Леніна «Ле-
нин всегда живой, Ленин всегда с тобой», декламували вірші про вождя 
революції.

Під час святкування Дня Перемоги в селі організовували святкову ходу 
з факелами. Від школи, ферм, тракторної бригади з факелами всі йшли до 
пам’ятника загиблим воїнам. Біля пам’ятника проводився мітинг-реквієм, 
звучали пісні про війну, ветеранів війни вшановували дорослі і малі. Ке-
рівництво колгоспу завжди запрошувало солдатів з найближчої військової 
частини. Мітинг завершувався залпами пострілів. А потім знову концерт – 
виступ сільських аматорів, або «артистів», які приїхали від шефів чи з ра-
йонного будинку культури. В цей день в клубі ще демонстрували фільми про 
війну. Всі любили «В бой идут одни старики» [44].

По особливому святкували професійне свято – День колгоспника (пі-
зніше День працівника сільського господарства). В переддень обов’язково 
проводили святкове засідання в клубі. Голова колгоспу виступав з доповід-
дю, в якій говорив про досягнення колгоспу. Передовиків запрошували до 
президії, нагороджували грамотами, грошовими преміями (50–100 крб.), або 
вручали квитанцію на поросятко чи телятко. В районному центрі всі кол-
госпи готували виставку досягнення. В святковий день на площі с. Широке 
збиралися представники районної влади, делегації від колгоспів (фото такої 
виставки передала вчителька школи О. Г. Пінчук). Проводилося районне свя-
то – вшанування працівників полів, хліборобів. З часом, з другої половини 
1970-х рр. державні і колгоспні керівники самоусунулися від проведення да-
них заходів, перекладали обов’язки зразу на своїх заступників, а потім на 
працівників будинку культури. І поступово жителі села все менше стали хо-
дити на святкування до клубу.

Культурно-освітня робота на селі багато в чому залежала від кадрів. До 
1982 р. в Новокурському будинку культури працювали люди без спеціальної 
освіти, бо більшість випускників культосвітніх училищ не горіли бажанням 
працювати на селі. Колгоспні стипендіати попрацювавши всього рік покида-
ли роботу в селі при першій же нагоді. Молодих спеціалістів не влаштовував 
низький рівень благоустрою, відсутність власного житла, сільський побут, 
низький рівень зарплати культпрацівника. І хоч заробітна плата працівни-
ків будинків культури повільно зростала, але вона була значно нижчою, ніж 
у сільському господарстві і дуже низькою порівняно з зарплатою інших пра-
цівників. Так керівник клубу мав таку заробітну плату: 1964 – 34,54 коп. [7]; 
1966 – 65,00 коп. [8]; 1980 – 80,00 коп. [9].

В той час голова сільської Ради мала 189 крб. оплати, секретар сільської 
Ради – 150 крб. Така несправедливість не могла не викликати образу і неза-
доволення в тих, хто щиро прагнув нести культуру в сільські маси.

Керівництво країни ставило завдання перед культпрацівниками здійсню-
вати політичний вплив на сільське населення, розкривати авангардну роль 
КПРС, теоретичні основи ленінської спадщини, запроваджувати в життя рі-
шення партійних з’їздів і Пленумів. Тому директори будинків культури му-
сили організовувати читання лекцій, проведення зустрічей з передовиками 
колгоспу і ветеранами партії, війни, ленінські читання, обговорення рішень 
партійних з’їздів, Пленумів, обговорення книжок генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєва «Цілина», «Мала земля» тощо [20]. Проведення 
всіх цих заходів покладалося на сільських вчителів, які були зазвичай члена-
ми товариства «Знання» і мусили читати лекції.

Щоб втілити політику партії в життя почалася «мода» на агітбригаді. 
Така ж агітаційна бригада була створена і при Новокурському сільському 
будинку культури. Відповідальним за її роботу були парторги С. Ганенко, 
Сорокін, а учасниками вчителі, працівники будинку культури. Теми ви-
ступів агітбригади говорять про їх зміст «Курсом партії – уперед», «Сла-
ва рукам, що пахнуть хлібом». Таким чином, діяльність культурно освіт-
нього закладу носила агітаційний зміст, була повністю, підпорядкована  
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пропагандистським компаніям і акціям, пов’язаним з з’їздами, Пленума-
ми і святкуванням знаменних дат для СРСР. На честь цих дат проводилися 
фестивалі народної творчості, огляди – конкурси, в яких обов’язково брали 
участь і колективи с. Новокурське.

Районний та обласні органи вимагали щорічних звітів про кількість 
культурних заходів, про кількість учасників, хорів, гуртків, агітбригад. Та 
відсутність кваліфікованих спеціалістів, наростаюче байдуже ставлення ку-
рівників, зменшення допомоги закладам культури, погіршення зовнішньої 
привабливості закладів(ремонти проводилися все рідше) вели до завмирання 
культури на селі. Це пов’язано з поступовим умиранням села взагалі, з руй-
нуванням селянського життя, з духовною деградацією сільського населення, 
відтоком молоді до міста.

З метою уславлення існуючого державного ладу, пропаганди комуністич-
них ідей, забезпечення виконання «грандіозних планів» намічених з’їздами 
і Пленумами комуністичної партії відбувалося створення все нових і нових 
радянських свят. Обов’язковими елементами яких були підйом державного 
прапора, урочисті клятви.

Односельці пам’ятають проведення свята Першої борозни. Тракто-
рист І. І. Максименко розповідає, що до цього дня готували всю сільсько-
господарську техніку. Ставили її на так звану «лінійку готовності». Механі-
затори шикувалися біля своїх тракторів. Завідуючий тракторною бригадою 
В. М. Лагода звітував про готовність техніки до весняно-польових робіт, 
керівники колгоспу вітали механізаторів. Трактористи вирушали на поле. 
На жаль, відмічають колишні трактористи, на цьому турбота про них і за-
вершувалась. Працювали багато, адже весна підганяла, трактори ламалися, 
потрібні деталі підвозилися не вчасно. Після роботи ніде було помитися, пе-
ревдягтися. І тут у міських жителів були значні переваги [37].

Щоб настроїти хліборобів на виконання тяжкої і відповідальної праці – 
збирання врожаю, партійні керівники села організовували свято Першого 
снопа. До проведення свята залучалися працівники клубу, школярі, вчителі.

Державні органи намагалися втручатися в побут трудящих. В розпал ан-
тиалкогольної кампанії в країні насаджувалися безалкогольні сімейні свята. 
До цього часу пам’ятають в селі безалкогольне весілля Петра Тикви. На ве-
сілля приїхали представники райкому комсомолу, районної та обласної пре-
си. Керівники колгоспу організували його в сільському будинку культури, 
виділили продукти харчування, привітали молодят і навіть вручили ключі 
від колгоспного будинку. Та без традиційних напоїв свято не «йшло». Тому 
досить скоро в чайниках стали розносити 40 градусні напої, свято загуло «як 
у людей» [45].

Отже, керівництво країни дбало про розвиток культури на селі, але всі за-
ходи партії та уряду країни, не змогли таким чином наблизити село до міста.

Життя людей складне і непередбачене, крім свят є і горе. Селу конче по-
трібна була ритуальна служба. В нашому селі в цьому напрямку було зро-
блене: працівники сільського комунгоспу готували гроб і хрест, вдома його 
оббивали чорною тканиною, середину обшивали білою тканиною, по пери-
метру прикрашали білими рюшами. На це витрачали до двох годин. За всім 
необхідним селяни їхали в райцентр. На кладовищі керівництво села лише 
подбало про будівництво ритуального майданчика, на якому проголошувало 
ритуальну промову на похоронах. Поминали покійного в дворі. Для цього 
з усього села звозили столи, лавки, готували поминальний обід, запрошені 
господинею кухарки. Тож в такий складний для селянина день на його плечі 
лягало багато турбот. В наш час проблем не поменшало [46].

Однак, навіть за допомогою радянської обрядовості в селі не були лікві-
довані «релігійні забобони». Жителі за старими народними звичаями відзна-
чали Великдень і Різдво, святкували Івана Купала та Маковія (Спаса на воді). 
Церкви в селі не було. Але в будинках випікали паски, фарбували яйця на 
Великдень, готували кутю та інші традиційні страви. Віруючі їздили святити 
воду в с. Широке. Дітей хрестили «таємно» в с. Архангельське. Подальше від 
свого села, щоб не дізналися на роботі, в райкомі комсомолу тощо.
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Отже, обрядовість була невід’ємною частиною духовного життя нашого 
села. Але й тут проступали суперечності й деформації. Люди щиро прагнули 
святковості, відкритості.

Висновки
Керівництво КПРС переконувало весь світ про те, що в Радянському Со-

юзі було збудоване розвинуте, зріле соціалістичне суспільство. Про це свід-
чили загальнодоступні соціальні гарантії, державна загальнонародна форма 
власності, планова економіка, централізоване управління усіма сферами 
суспільного життя, моральні принципи, яких дотримувалися в країні. Пред-
ставники влади мусили визнавати існування суперечностей і протиріч між 
містом і селом, життям міських і сільських жителів, роботою в місті та на 
селі тощо. Отож постійно декларували свою турботу про село, його станови-
ще. Усе це говорить про те, що в українському селі не все так як належить, 
що там існували проблеми союзного значення. Попри всі розмови, протягом 
всього періоду, що досліджується, село жило заради міста і промисловості, 
зростанням економічної та воєнної могутності тоталітарної держави. Аграр-
на політика держави не сприяла розквіту села. Величезні суми дотацій для 
села не покривали того, що держава забирала у селян під виглядом держза-
мовлень, забираючи за безцінь сільськогосподарську продукцію. З середини 
1960-х до 1980-х рр. партія здійснила чимало спроб створити на селі нор-
мальні соціальні та культурно – побутові умови: побудовані клуби, ФАПи, 
дитячі садки, дороги з твердим покриттям та інше. Та все ж колгоспники 
не могли користуватися більшістю побутових зручностей, що існували в мі-
стах: теплою водою, регулярним транспортним сполученням, можливостями 
багатьох культурно-освітніх закладів, нормованим робочим днем і достой-
ним заробітком.

Недостатність зусиль влади по створенню соціальної інфраструктури 
села, турбота про селян лише на словах, виховали у молодих людей зневаж-
ливе ставлення до сільськогосподарської праці, привели до того, що молодь 
масово виїжджала до міста. Примусова профорієнтаційна робота в сіль-
ській школі, а ще більше, мабуть, робота на току, в саду і на полі тоді, коли  

міські діти спокійно навчалися, реальна картина життя батьків, які працюва-
ли і вдома, і в колгоспі зранку до пізньої ночі, і ледве зводили кінці з кінця-
ми – усе це разом узяте зробило працю в сільському господарстві непрестиж-
ною для молоді, привело до масової міграції людей до міста, до вимирання 
і повного занепаду села. В багатьох молодих людей було витравлене почуття 
господаря.

Тому наше село з колись процвітаючого, багатолюдного і успішного зане-
пало. Бо не знайшлося серед наших жителів людини, яка б глибоко зрозуміла 
економічні процеси, що відбувалися внаслідок розпаювання землі, форму-
вання ринкових відносин, і змогла організувати економічне життя в селі, збе-
регти дитячий садок, ферми, сільський клуб і т. д., як це сталося, наприклад, 
у с. Шестірня, де господарство процвітає і сьогодні, люди мають роботу, а ке-
рує всім Ю. Д. Павлишин – господар землі.

Врешті решт держава, яка виявляла неповагу до хлібороба, до землі теж 
розпалася.

Розповіді односельців та невеликий власний життєвий досвід свідчить, 
що відмінності між містом і селом, міськими і сільськими жителями існува-
ли і, очевидно, будуть існувати доти, доки будуть існувати міста і села

Та і сьогодні, на мою думку, наша суверенна Україна більш ніж за 20 
років свого існування не повернулася лицем до того, хто її кормить і одягає, 
до селянина.

Чи можлива відбудова села? Переконана, що це можливо. Село заживе 
новим життям. Це станеться, на мою думку, тоді, коли держава врахує пози-
тивні зрушення, що були в колгоспному житті, відкриє простір для розвитку 
внутрішньої енергії селянина, створить умови для того, щоб жителі села до-
кладали всі свої сили для вдосконалення власного соціального середовища.

Та відмінності між містом і селом, міським і сільським життям, як свід-
чить історичний досвід, існували, існують і будуть існувати доти, поки бу-
дуть існувати міста і села.
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Латипова Аліна

ФЕНОМЕН МІСЬКОЇ СУБКУЛЬТУРИ НА ПРИКЛАДІ 
РУХУ «БІГУНІВ»

Вступ
В останні десятилiття в Українi спостерiгаємо помітний поступ у роз-

витку етнологiї, а отже й розширення її предметного поля. Окрiм вивчення 
традицiйних питань етногенезу та нацiогенезу, iсторико-етнографiчного ра-
йонування, менталiтету i нацiонального характеру, компонентів етнокульту-
ри українцiв, на сьогоднi актуальним стає вiдстеження складових сучасної 
культури, зокрема мiської, дослiдження якої у вiтчизнянiй етнологiї до кiн. 
ХХ ст. обмежувалося поодинокими розвiдками. Мова йде безпосередньо про 
соцiальнi групи, в середовищi яких народжуються специфiчнi культурнi фе-
номени, якi проявляються в особливих рисах поведiнки людей, свiдомостi, 
мовленнi, свiтосприйняттi тощо. Цi феномени отримали назву субкультур, 
серед яких особливе мiсце належить молодіжним субкультурам.

Явище, яке виникло на Криворіжжі в період «перебудови» та першої 
п’ятирічки незалежності мало хто насмілиться назвати міською молодіж-
ною субкультурою. Скоріше воно ввійшло в історію як період кримінальних 
війн і отримало назву «криворізькі біга». Ми вирішили нагадати суспільству 
про «феномен» криворізьких «бігунів», як міської молодіжної криміналь-
ної субкультури, адже вчасно не усвідомлені подібні явища мають здатність 
повторюватись. І про це свідчать численні сучасні приклади, коли підлітків 
і молодь намагаються використати як сліпе знаряддя в політичних і корпо-
ративних «іграх». І це ми добре бачимо в багатьох проспонсованих масових 
акціях, мітингах, пікетах і різноманітних гучних провокаціях за їх участю. 
Поки, що такі акції носять, так би мовити, мирний характер, але може ста-
тися й так, що в руки агресивного підлітка хтось знову наважиться вкласти 
зброю…
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Метою даної роботи є дослідження субкультури «бігунів» на підставі 
опитування очевидців та аналізу публіцистичних матеріалів міської газети 
«Червоний гірник». Для досягнення мети необхідним бачиться вирішення 
наступних дослідницьких завдань:

визначити теоретичні проблеми розвитку субкультур та проблем їх дослі-
дження наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.;

виявити статті, замітки, повідомлення та джерела з діяльності криворізь-
ких «бігунів» з сукупності публіцистичних матеріалів, опублікованих у газе-
ті «Червоний гірник»;

визначити витоки «бігунівського» руху;
провести інтерв’ювання учасників «бігів» з метою дослідження «тради-

цій» і «порядків» в його діяльності.
Об’єктом наукового дослідження є рух феномен міської, молодіжної, 

субкультури.
Предметом науково-дослідницької роботи є криворізький рух «бігунів».
Дослідницькі роботи з точки зору дослідження субкультур були прове-

дені Н. Сироватко, О. Поповичем та ін. Теоретичних сучасних робіт з питань 
вивчення феномену «бігунів» нами виявлено не було.

Джерельна база дослідження представлена писемними (статті, повідом-
лення, замітки), усні (інтерв’ю), зображувальними джерелами (ілюстрації), 
а також кіно- та відеоматеріалами.

Методологічною основою роботи стали історико-культурологічний, 
проблемний, типологічний методи дослідження. На емпіричному рівні до-
слідження були використані методи інтерв’ювання, що створили умови для 
розгляду поставленої проблеми через призму персоналістичного виміру. 
Прикладний характер даного методу дозволив вийти за межі теоретизування 
та створив умови для локалізації предмета дослідження на прикладі етноло-
гічно-краєзнавчого матеріалу.

Мета і завдання дослідження визначили структуру роботи. Вона скла-
дається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та 
літератури, а також додатків.

Розділ 1. Проблеми дослідження субкультур в етнології

1.1. Теоретичні проблеми дослідження субкультур
Субкультура – це конкретна форма буття загальнолюдської культури, су-

купнiсть символiв, iдей, тверджень, цiнностей, норм, зразкiв поведiнки, якi 
приймає те чи інше суспiльство або яка-небудь соцiальна група [33, с. 213]. 
Неформальнi молодiжнi течiї у теоретичнiй частинi практично нiчим не 
вiдрiзняються вiд загального поняття субкультури. Єдине, що учасника-
ми молодiжних субкультур є в основному молодь (люди вiком вiд 14 до 35 
рокiв), а не хтось iнший.

Зважаючи на досвiд iнших країн та на процеси, якi вiдбуваються у нашiй 
державi, маємо право говорити, що кожне суспiльство, свiдомо чи нi, але 
у певний перiод розвитку створює свої молодiжнi субкультури, якi є автоном-
ними, закритими i не претендують на те, щоб витiснити пануючу культуру.

Усталеної системи поглядiв на явище субкультури та молодiжної субкуль-
тури зокрема, на сьогоднi немає, адже поняття «субкультури» як наукового 
термiну є досить широким та багатоскладовим. Кожна наука iнтерпретує 
його з позицiї своїх предметiв та методологiй, через що сформувалась низка 
визначень та пiдходiв до вивчення й опису цього явища.

Варто зазначити, що у вiтчизнянiй науцi власне субкультура розглядається 
переважно з точки зору соцiологiї, а субкультура молодiжна – з погляду педа-
гогiки, через що трактування даного явища є неповним, навiть «однобоким».

Однак, молодiжнi субкультури є не просто частиною соцiуму або матерiа-
лом для дослiдження девiантної поведінки молодi у педагогiцi, а одним iз 
елементiв соціального розвитку українцiв, вплив якого став особливо вiд-
чутним починаючи з кiн. ХХ ст. i який не припиняється до сьогоднi. Адже 
саме молодiжнi субкультури є базовими iнститутами не лише для подаль-
шої диференцiацiї на рiзнi соцiальнi групи, а й такими, що мають значний 
вплив, спрямований або на збереження, або на трансформацiю, а в деяких 
випадках навiть на витiснення традицiйних звичаїв та вiрувань українського 
народу [25, п. 8.2].



429428

Дослiджуючи молодiжнi субкультури з точки зору етнологiї, матимемо 
можливiсть простежити шляхи i причини трансформацiї структури та функ-
цiй традицiйних парубочих та дiвочих громад, а також встановити мiсце i 
роль молодiжних субкультур у процесi формування українського етносу. 
Це дасть змогу не тiльки реально оцiнити значення молодiжних субкультур 
для українського суспiльства, а й, по-перше, забезпечить розумiння особли-
востей прояву кожної з цих молодiжних субкультур у той чи iнший перiод 
в Українi, по-друге, матимемо можливiсть спрогнозувати подальший розви-
ток або деградацiю традицiйної української культури, майбутнє якої зале-
жить саме вiд сучасної української молодi, по-третє, зрозумiти всi позитивнi 
та негативнi наслiдки iснування цих специфiчних для українського етносу 
культурних феноменiв.

Актуальним i необхiдним є вивчення сучасних молодiжних субкультур 
ще i з тiєї причини, що пiд тиском полiтичних, економiчних, суспiльних фак-
торiв вони повсякчас змiнюються (готи, панки, хiпi, скiнхеди/бонхеди, емо, 
представники рок-культури), асимiлюються (гопники, сатанiсти, «золота 
молодь», гламур), зникають (стиляги, бiтники), сприяючи тим самим появi 
нових неформальних молодiжних об’єднань (трейсери, райтери, рейвери). 
Таким чином втрачається можливiсть їх ґрунтовного та глибокого вивчення i 
встановлення їх ролi та впливу на розвиток українців.

На сьогоднi небагато українських науковцiв присвячують себе до-
слiдженню явища молодiжної субкультури, хоча iнтерес до неї в Українi та 
свiтi стрiмко зростає.

Загалом, вивчати неформальнi молодiжнi рухи у свiтi почали вiдносно 
недавно. Так, вперше термiн «субкультура» ввiв у науку американський вче-
ний Роззак у 30-х рр. ХХ ст. Ще один вчений – Т. Парсонс спiльно з iншими 
науковцями у 30–50-х рр. ХХ ст. проводив у США соцiально-науковi студiї, 
в процесi яких вивчали виникнення молодiжних банд у великих мiстах, осо-
бливо у Чикаго. Тут вперше розглядалась ненормативна поведiнка молодi. 
Студiї показали, що члени цих банд живуть за власними правилами, зако-
нами, мають свiй «моральний кодекс» тощо, якi є вiдхиленням вiд базової 

культури. Саме тому спочатку термiн «субкультури» з’явився як позначення 
молодi з девiантною поведiнкою [33, с. 213].

За часiв Радянського Союзу думки стосовно «молодiжних тусовок» чи, 
за офiцiйною назвою, неформальних молодiжних об’єднань, були рiзко не-
гативними. Адже будьякi молодiжнi спiльноти чи органiзацiї, не окресленi i 
не визнанi офiцiйно (офiцiйним був лише комсомол) натрапляли не просто 
на негативне ставлення з боку влади, а й потерпали вiд репресiй [33, с. 214]. 
Такої ж офiцiйної думки дотримувався i В. Прозоров, котрий писав: «Любые 
«объединения», «союзы», «группы» и т. п., создаваемые наряду с офи-
циальными общественными организациями и в противовес им, представля-
ют собой примитивное паразитирование на гуманизме социалистического 
строя» [33, с. 214].

У той час громадська думка мало чим вiдрiзнялась від думки офiцiйної, 
через що така «неформальна» молодь змушена була перебувати у пiдпiллi.

Інший вiдомий росiйський соцiолог та психолог І. Кон у своїй статтi 
«Всматриваюсь в лицо поколения», на противагу загальноприйнятому сте-
реотипу, одним з перших виступив на захист неформальних молодiжних 
об’єднань у тодiшньому Радянському Союзi. Головний змiст його статті по-
лягав у тому, що І. Кон був переконаний: «Те, що ми називаємо проблемами 
молодi, часто зовсiм ними не є… Не вони, а ми – в глухому кутi, в кризi… 
Неформальнi групи лише в нас набули сенсацiйного характеру… Ситуацiя 
виглядає драматичною тому, що пов’язана iз заорганiзованiстю, стацiонар-
нiстю самого нашого суспiльства» [33, с. 214].

Загалом, «молодим неформалам» наприкiнцi 1980-х рр. було присвяче-
но багато статей, репортажiв тощо. Так, В. Шкурiн у книзi «Неформальные 
объединения молодежи» зробив спробу роздiлити «неформалiв» на струк-
тури: «Ми вважаємо за доцiльне всю багатоманiтнiсть неформальних мо-
лодiжних об’єднань згрупувати у два основних блоки. Перший блок утворю-
ють… «групи дозвiлля»… До другого блоку входять «групи діяльності»… 
Вони з труднощами взаємодiють з iншими суспiльними iнституцiями». 
Далi В. Шкурiн говорить про те, що неформальний молодiжний рух має  
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величезну кiлькiсть напрямкiв, рухiв, якi вiддзеркалюють не лише молодiж-
нi, а й суспiльнi проблеми та суперечності [30, с. 207].

Польський публiцист М. Єджеєвський також не оминув своєю увагою 
явище молодiжної субкультури. Вiн описав субкультуру молодих «гангiв» – 
ритуали, сленг, татуйовані слова i дiї, систему цiнностей: «Кожен з моїх мо-
лодих спiврозмовникiв прагне бути «хорошим другом». Це – найважливiше 
для них. А коли твоя група добре прийняла тебе, слiд пiдкорятися вимогам 
групи, …час вiд часу показати норов перед дорослими» [33, с. 214].

Отже, за часiв радянської влади абсолютна бiльшiсть вчених i простих 
громадян вважали молодiжнi «неформальнi угрупування» такими, якi зага-
лом дають більше шкоди, нiж користi.

Ситуацiя змiнилась на краще у кiнцi ХХ ст., коли країни пострадянського 
простору та Україна, зокрема, почали активно впроваджувати демократичнi 
засади у розвиток суспiльства. Саме у цей час молодiжнi субкультури почали 
активно розвиватись i поширюватись, як наслiдок – виникла потреба їх сис-
тематизацiї та ґрунтовного вивчення.

Так, К. Соколов запропонував для вивчення явища субкультури концеп-
цiю соцiокультурної стратифiкацiї, яка тлумачить його, передусiм, як явище 
соцiально-психологiчне i мистецьке. Дослiдник переконує нас у тому, що 
значну роль у ґенезi й еволюцiї субкультур вiдiграє мистецтво, яке вiдобра-
жає рiзні картини свiту, а також своєрiдним чином формує i змiнює їх [25, 
п. 8.2].

Інший український дослiдник даного питання О. Гриценко у статтi «Ту-
совка» простежив розвиток молодіжної субкультури в Українi. Автор зазна-
чає, що сучасна українська молодiжна субкультура є «прозахiдна», однак 
«можна зробити деякi спостереження щодо нацiонального обличчя молодiж-
ної субкультури в Українi». Мова йде, насамперед, про основу «сленгу ту-
совки», яка є не стiльки лiтературною мовою, скiльки мiсцевою говiркою. 
Цiкавим у статтi дослiдника є те, що вiн наводить приклади такого «сленгу 
тусовки» з репертуару українських груп, тексти яких є продукованi субкуль-
турою («Скрябiн», «ВВ», «Брати Гадюкiни») [33, с. 214].

Іншi ж українськi вченi такi, як В. Кулiк, Т. Голобуцька, О. Голобуцький 
у своїй працi «Молода Україна: сучасний органiзований молодiжний рух та 
неформальна iнiцiатива» наголошують на тому, що сучасний молодiжний 
рух в Українi представлений не лише органiзованим рухом, а й неформаль-
ною молодiжною iнiцiативою. У своїй праці дослiдники вказують на те, що 
причини появи молодiжних субкультур є досить типовими як для Заходу, так 
i для України. Молодь завжди тяжiє до спiлкування з ровесниками, тiкає вiд 
духовної самотностi в сiм’ї, суспiльних iнститутах, суспiльствi загалом.

Інший дослiдник молодiжних субкультур соціолог Н. Слюсаревський 
у науковiй статтi «Субкультура як об’єкт дослiдження» детально описав тi 
ознаки, якi, на його думку, притаманнi будь-якiй субкультурi [25, п. 8.2].

 Отже, можемо зробити наступнi висновки:
Субкультура – особлива сфера культури, цiлiсне суверенне утворення 

всерединi пануючої культури, яке вiдрiзняється власним цiлiсним ладом, 
звичаями, нормами. Представники або, так званi, носiї субкультури,

зацiкавленi у тому, щоб зберегти власнi закони, за якими вони живуть i 
протиставити їх пануючiй культурi, яку вони сприймають як «чужу».

Субкультура є стiйкою i, в той же час, не дiє на генеральний стовбур куль-
тури. Субкультури народжуються, живуть i усуваються, а головний стовбур 
культури при цьому зберiгається, хоч i може зазнати деяких змiн пiд впливом 
субкультур.

Поняття «молодiжна субкультура» у теоретичнiй частинi практично нi-
чим не вiдрiзняються вiд опису субкультури загалом. Єдине, що учасника-
ми молодiжних субкультур є в основному молодь, а не представники iнших 
вiкових категорiй. Пiдлiткiв (рiдко це назавжди стає способом життя) у суб-
культурах приваблю є в основному можливiсть спiлкуватися з собі подiбни-
ми, а також зовнiшня атрибутика, яка дає можливiсть демонструвати свою 
позицiю у соцiумi.

Однак, внаслiдок досить поверхневого вивчення молодiжних субкуль-
тур досi не iснує їх загальноприйнятої класифiкацiї, методiв дослiдження, 
структури.
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Окрiм всього вище сказаного, мусимо зауважити те, що присутнiсть у су-
часному українському суспiльствi такої великої кiлькостi молодiжних суб-
культур є, на наш погляд, лакмусовим папiрцем, який чiтко вказує на кризу 
iнституту сiм’ї та виховання, недосконалiсть державної полiтики щодо мо-
лодi, брак молодiжних громадських органiзацiй з вирiшення актуальних про-
блем тощо. Проте, наявнiсть таких субкультур має i позитивний бiк для фор-
мування у молодi певних рис, а саме – толерантності, гнучкості, мобiльності, 
прогресивності у поглядах на свiт. Таким чином, представникiв українського 
неформалiтету не потрібно знищувати, цькувати, а необхiдно зрозумiти i до-
помогти таким молодим людям знайти свою нiшу в житті своєї нацiї.

1.2. Феномен «бігунівського» руху
Якщо розглядати субкультури невід’ємною частиною сучасного україн-

ського суспiльства та українського етносу загалом, а їх представників тими 
людьми, котрі будують майбутнє України, то мало хто б наважився визначити 
рух «бігунів» як молодіжну субкультуру. Але характеризуючи рух – визнача-
ємо, що він відповідає майже всім ознакам міської молодіжної субкультури.

Діяльність «бігунів» має яскраво виражений кримінальний характер, 
тому можна класифікувати цей рух, ще й як кримінальну субкультуру. До-
волі цікавим, на нашу думку, видається позиціонування в суспільстві двох 
пластів культурних утворень – культури офіційної та кримінальної субкуль-
тури. Оцінки «розстановка сил» із цього приводу діаметрально протилежні. 
Так, в окремих наукових джерелах стверджується, що хоча кримінальна суб-
культура й пов’язана з цінностями, панівними в суспільстві, але ж зазвичай 
перебуває з ними в суперечності. Тому в суб’єкта, який сприймає субкульту-
ру злочинної групи, розкріпачуються ті спонукання, які культура офіційна 
обмежує, вводить у певні рамки й соціально контролює. Таким чином, особа 
ніби звільнюється від соціальних заборон, більше того, саме їх порушення 
найчастіше й становлять норму цієї субкультури. Обслуговуючи інтереси 
представників злочинного світу, кримінальна субкультура неминуче входить 
у суперечність із усталеними загальноприйнятими культурними цінностя-
ми [30, с. 206].

Ця проблема особливо інтенсивно розробляється у вітчизняній науці спо-
чатку соціологами, а з часів перебудови і етнографами, а в західній соціології 
ще Е. Дюркгейм доводив, що кримінальні субкультури є невід’ємною скла-
довою будь-якого суспільства і будуть існувати завжди.

Цей тип субкультури має:
1. ознаки екзотичного етносу;
2. своє особливе світосприйняття;
3. етику;
4. мистецтво та естетику;
5. ритуали;
6. традиції;
7. закони;
8. норми.
Західні дослідники відносять сюди кримінальну міфологію, привілеї для 

«еліти», способи відпочинку, форми стосунків [25, п. 8.2].
Значне поширення кримінальної субкультури, характерне для перехідно-

го періоду модернізації культури, є результатом розлагодженості і кризи не 
тільки цілісно-нормативних регулятивів сучасної української культури, але й 
економічної і політичної кризи, супроводжуваної втратою чітких орієнтирів 
розвитку суспільства.

Молодіжна культура і субкультура як фактор соціокультурної модерніза-
ції і постмодернізації. Молодіжна субкультура в зв’язку з радикальними змі-
нами в суспільстві стає формою соціальної адаптації, своєрідним буфером 
між традиційною культурою, загальноприйнятими цінностями та елемен-
тами «опору» по відношенню до «старого» соціально-культурного порядку 
і пануючої системи молодіжної культури. Молодіжні групи перетворюються 
у самостійні функціонуючі під суспільства [25, п. 8.2].

Типовим фактом є те, що «бігуни» – явище унікальне виключно для Кри-
вого Рогу 1980-х – 1990-х рр. В інших містах також існували молодіжні ву-
личні рухи. Проте такого розмаху і терору, як в Кривбасі, ніде не було.



435434

Характерною особливістю розгляду цього питання є те, що рух криво-
різьких «бігунів» є взагалі недослідженим. Щоправда наша землячка Марія 
Благова, яка виїхала на постійне проживання до Сполучених Штатів Аме-
рики написала книжку про «бігунів» – «Балансируя над пропастью». Однак 
нам не вдалося отримати екземпляр цієї роботи. Джерелами нашого дослі-
дження стали публіцистичні матеріали міської газети «Червоний гірник» 
та особисте інтерв’ювання учасників «бігів». Цікавим було те, що взяти ін-
терв’ю у учасників «бігів» було дуже важко, а ті, хто погодились відповісти 
на наші запитання відмовились надавати особисті дані, не називали імен чи 
«позивні». Колишні «бігуни» не люблять згадувати своє минуле, хоча наші 
питання і носили загальний характер.

Точної дати виникнення «бігів» не існує, але за часовими рамками цей 
рух охоплює період з 1985 по 1995 рр. Цілих 10 років. Опрацьовуючи мате-
ріали «Червоного гірника» (далі «ЧГ») спостерігається цікава тенденція по 
відношенню висвітлення даного питання.

З 1985 по другу половину 1987 р. не має згадок не те, що про рух «бігу-
нів», а взагалі про порушення правопорядку підлітками у місті. Це свідчить 
або про те, що рух не набув особливого розмаху, або про те, що даному пи-
танню не надавали розголосу.

В 1987–1988 рр. з’являються поодинокі замітки про групи молодиків, 
які вчиняють громадські правопорушення, або використовують самороб-
ну вогнепальну зброю чи вибухові пристрої. Наприклад, у розділі «Хроні-
ка пригод» констатувалось: «Група юнаків з палицями в руках накинулися 
о 23.30 25 червня на мешканців будинку № 11 по вулиці Черкасова, котрі 
грали в доміно…» [32, с. 2]. А в замітці «Ці небезпечні ігри» йшла мова:  
«…Ось біля продуктового магазину увагу привернула група хлопців, які чи 
то просто без діла тинялись, чи вичікували на когось. В руках у них була 
саморобна зброя. Іграшки?

І тут події почали розвиватися блискавично. Хлопці кинулися в розтіч, 
а один з них зненацька жбурнув саморобний вибуховий пристрій у групу під-
літків, що проходила повз них. Пролунав вибух, під час якого лише випадко-

во ніхто не постраждав. Дружинники не розгубилися, а побігли навперейми 
хуліганам. Незабаром затримали якогось Анатолія Столярчука. Як потім ви-
явиться, він вже перебував на обліку в інспекції у справах неповнолітніх» [3, 
с. 4].

В основному, в цей період, про певні масові заворушення підлітків пооди-
ноко згадується в рубриці «Хроніка пригод». Але при цьому ці групи прямо 
не називають «бігунами», що теж свідчить про політику керівництва міста 
і засобів масової інформації до подібних питань.

Вже з 1989 р. рух безпосередньо називають «бігунами» і в подальші роки 
ця проблема набуває резонансу. Чи це означає, що рух «бігунів» виник саме 
в 1989 р.? Ні. В замітках 1990 р. «Я сам був бігуном» і 1993 р. «Кабани», 
«крести» та інші, або Як і за що били у Кривбасі» йде мова про те, що це 
вже не перший рух бігунів – перший розпочався в після воєнний час: «… 
Жив з батьками в районі, що називався «Бараки» (зараз район вулиць Пости-
шева і Революційної). Як і багато його однолітків тинявся цілими днями по 
знівечених розривами снарядів садках та зруйнованих оселях, збирав патро-
ни, зброю, яких було скрізь вдосталь, експериментував з вибухами в степу 
за містом. А вечорами разом з товаришами ходив на «розбори» з сусідньою 
Дзержинкою.

Питання «розбирались» різноманітні. Перше і найголовніше – питання 
територіального розподілу і свободи пересування по «чужій» території. Ця 
проблема вирішувалась традиційно – стінка на стінку. Найвагомішими ар-
гументами були металеві прути та дерев’яні палиці. Інша справа, коли ви-
рішувалися питання суто особистого характеру. Ну, скажімо, не знайшли 
спільної мови хлопчина з Дзержинки і «бараківець». Для такої події існував 
цілий ритуал. Дві стінки утворюють коло – імпровізований ринг, і «опонен-
ти» в поєдинку намагаються прийти до «консенсусу». При чому, боронь, 
Боже, використовувати в бійці кастет, ніж чи палицю. Тільки кулачний бій. 
Це вже свого роду кодекс честі…» [36, с. 2]. Про те ж розповідав і металург 
О. Єницький: «… Бігав і я колись здуру. Теж ходили з приятелями озброєни-
ми хто чим у сусідній район. Центр міста на Гданцівку, на Чорногорку. Потім  
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об’єднувались разом і на Першу дільницю. Верховодили якісь старші хлоп-
ці, я їх і не знав толком. Прихопили мене в один отакий рейд. Мав у руці 
качалку…

…Були в нас і самопали. Та стріляли тільки в дошку. А хто переходив 
межу, стріляв у людей, ішов на перехожих з ножем, так тих моїх ровесників 
тюрма перемолола…

…Але я якось ще можу виправдати тодішнє. На нинішній вулиці виросли 
всуціль безбатченки. Рідко чий батько прийшов з війни. Як я заздрив тим, 
у кого він був. А зараз? Адже від кінця війни пройшло стільки часу. Ті зірви-
голови вже самі стали батьками і дідами. Їх нащадки ще з більшою жорсто-
кістю скоюють побоїща…» [8, с. 3].

Про походження назви «бігун» на сторінках «ЧГ» не йде мова, назва ніби 
то сама собою була зрозуміла – одне молодіжне районне угрупування «набі-
гало» на інше, як тоді казали «стінка на стінку», але один із опитуваних роз-
повів: «… Ми чули про те, що одного разу, ще у 80-х роках, група молодиків, 
близько 20 чоловік пробігли в районі зупинки Центрального ринку і затоп-
тали на смерть одну людину. Вони були характерно одягнені – в спортивне 
вбрання, грубе взуття, підстрижені «під нуль» і в них на одязі були радянські 
значки бігуна. Звідти і пішла назва – «бігуни».

Якими ж були причини виникнення цього руху? Період «перебудови» 
характеризується зміною політичних, соціальних, економічних та ідеологіч-
них засад. Це розруха, дефіцит, невідомість. Виробництво на підприємствах 
міста було скорочено, а той призупинено. Роботи майже не було. Головною 
метою батьків стало забезпечити свою сім’ю всім необхідним, а діти було 
залишені самі на себе, або віддані вулиці. «А річ у тому – тут, очевидно, слід 
погодитися з начальником інспекції у справах неповнолітніх О. Ф. Зуєнко, – 
що всі сили кинуто на переборення наслідків неблагополуччя, тоді як годи-
лося б починати з причин.

І головна з них та, що підліток здебільшого виявився непотрібним ні 
власній сім’ї, ні школі, ні тим більше позашкільним закладам на зразок клу-
бів школяра, які до останнього часу числилися за житлово-комунальними 

конторами. Ті собі ради дати не можуть, не те, щоб до чийогось виховання 
ще руки дійшли.

Є в районі центр дитячої творчості, є палаци культури, є врешті-решт, 
спортивні секції, але давайте дивитися правді у вічі: це все заклади, куди 
батьки приводять своїх дітей. А якщо батькам, як кажуть, по-барабану, де 
їхня дитина і з ким, а якщо в сім’ї батьки п’яні, або одна мати, одержима 
облаштуванням власної долі?» [28, с. 2].

Отже, піднімалась і проблема інфраструктури. «За останні роки, – гово-
рить заступник директора СПТУ № 66, В. Синєгін, – дуже послаблена орга-
нізація молоді: зникли комсомол і піонерія, а природа не любить пустоти – 
і от з’являються організації «бігунів»… Не будемо зараз ремствувати на те, 
що десятиліттями для підлітків не будувалися клуби, плавальні басейни та 
інші заклади. Часто не діють і ті, що є, бо не вистачає коштів для утримання 
кваліфікованих керівників, спеціалістів та вихователів. Або клуби та кафе 
віддані ділкам для прокрутки «відиків», а діти часто збираються на зупин-
ках міського транспорту і там співають своїх улюблених пісень або бешке-
тують» [34, с. 2].

«… А взагалі сьогодні, як ніколи, ясно, що виникнення молодіжних груп 
антисоціальної спрямованості – це специфічна форма відчуження молоді 
віл традиційних громадських інститутів. При чому, чим гірше ці інститути 
справляються зі своїми завданнями, тим швидше розвиваються молодіжні 
групи у небажаному для суспільства напрямі» – висловив свою думку В. Ру-
денко, старший помічник прокурора Кривого Рогу [31, с. 3].

Кривий Ріг будучи великим індустріальним центром, розвивався і від-
будовувався досить швидко. Один за одним з’являлись великі, густонасе-
лені райони з будинками-високоповерхівками. А ось нові місця, де можна 
було розважитись молоді не будувались – дискотеки, літні кафе, спортзали 
можна було перерахувати по пальцям. Крім того бувало так, що спортзал 
був один на декілька районів. Так, за право «володіти» танцплощадкою в ра-
йоні КРЕСа виступили підлітки з мікрорайону Зарічний. Останні легко по-
долали своїх супротивників. Не бажаючи поступитись, останні звернулись  
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за підтримкою до друзів з інших районів – 173 кварталу, Піонеру, Сухої Бал-
ки. Таким чином, бійки переходили із однієї в іншу, захоплюючи все більші 
території міста і все більше підлітків. Цю інформацію підтверджують і самі 
«бігуни»: «Чому почали «бігати?» Та територію ділили. Виникали нові ра-
йони, спальні, в яких і робити-то було нічого. А розважатись хотілось. Кафе 
і дискотеки закривали, найбільші залишались лише в старих, великих райо-
нах. Ми зі Спаської через річку ходили на дискотеку в ДК Карла Лібнехта, 
а там місцеві, ми їх «карлухами» називали, до нашої дівчини почали зали-
цятися, от і виходили «стінка на стінку». А або інша ситуація ти дівчину 
проводжаєш, а вона з іншого району, тебе перестріли і побили і ти говориш – 
буду «бігати» на цей район, щоб помститися».

До речі ця ж причина була основною і у правоохоронних органів міста: 
«… За що ж «війна»? В основному за сфери впливу в мікрорайонах, парках, 
дискотеках, інших місцях відпочинку. Так, саме на цьому ґрунті виникають 
непорядки, дебоші, групові бійки та інші порушення. І особлива небезпе-
ка таких хуліганських проявів полягає в тому, що багато які з них супрово-
джуються особливим зухвальством, застосуванням саморобної вогнепальної 
зброї і підривних пристроїв. Як результат, гинуть і одержують тяжкі каліцтва 
підлітки» [31, с. 3].

Але є й інша, просто психологічна причина. В той час в країні не було 
буквально нічого – підліткам, в яких енергія била через край, просто не було 
чим зайнятися. В небагатьох, але дуже популярних тоді відеосалонах тран-
слювали американські бойовики, в яких насилля було звичайним способом 
вирішення конфліктів і суперечок. У фільмах вбивали легко і безкарно, бійки 
були видовищними, а персонажі виглядали справжніми героями. Таким чи-
ном, підліткам не потрібно було навіть думати, чим себе зайняти – бойовики 
надали вже готову ідею. Про це йде мова і у статті «ЧГ» «Біда від байдужості 
батьків»: «… дехто з підлітків вважає мужністю та героїзмом брати участь 
у «бігах». На це їх підштовхують і фільми, що демонструються в кінотеа-
трах міста та на відео дискотеках. Всюди показують озброєних суперменів, 
що стріляють на всі боки без розбору і ні за що не відповідають. Якось по 

телевізору показала програма «Останкіно» фільм «Дівчина без адреси» та 
«Повість про перше кохання». Хай вони трішки сентиментальні, та вони ви-
ховують справжнє почуття, високоморальні стосунки між людьми. На жаль, 
їх показали тоді, коли всі або більшість молоді на заняттях, а в нашому місті 
за американськими бойовиками подивитись такі фільми неможливо. Бо вони 
не «касові». А хто пробував зробити їх касовими?» [34, с. 2].

Отже, ми бачимо не один фактор який вплинув на появу та розвиток «бі-
гів» у Кривому Розі. Чи винні у цьому діти? Чи їхні батьки, що залишили 
своїх чад бездоглядними? Чи місцева влада? Це питання залишається від-
критим і досі. Більшість із опрацьованих матеріалів «ЧГ» піднімає його: мі-
ліція звинувачує у всьому педагогів, педагоги – батьків, батьки – владу і ця 
суперечка не припиняється. Але можемо сказати з впевненістю, що соціаль-
но-політичні фактори дали поштовх до створення нової міської, молодіжної, 
кримінальної субкультури.

Розділ 2. «Бігуни» як кримінальна міська молодіжна 
субкультура

2.1. Витоки «бігунівського» руху
Спочатку особливої уваги до себе «бігуни» не привертали. У всі часи 

підлітки дралися і з’ясовували стосунки між собою. Дитячі розбори обме-
жувались бійками, хуліганством і несуттєвими пораненнями. Ми вже каза-
ли про те, що перші «бігуни» з’явились в післявоєнний час. І до 1980-х рр. 
вони нікуди не зникали, а, якщо так можна стверджувати, еволюціонували. 
В 1970-ті рр. до нетямущих підлітків примикають, а точніше очолюють їх 
«зеки» – круті, вони розповідають про свої «заслуги» з такою собі «тюрем-
ною романтикою» (згадайте якою популярністю тоді користувались піс-
ні М. Круга). Таких лідерів почали називати «кабанами»: «… З приходом 
отаких сумнівних авторитетів у підліткове середовище і закінчилась ера… 
безвинних дитячих розваг. Почалося поступове, але невпинне наближен-
ня молоді до криміналу. Героїчним вчинком вважалася втеча від міліції,  
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обов’язковою деталлю бойової екіпіровки стала зброя – саморобні кастети 
та ножі, рідше – саморобні пістолети з патронами від малокаліберки.

Про якусь структурну організацію мова ще не йде, але вже наприкінці 
сімдесятих починається розподіл за соціальним статусом. Навіть якщо ти 
з чужого району, але в конфліктній ситуації зможеш назвати пару, трійку ві-
домих усьому місту «кабанів», то, можливо, тебе приймуть за свого і бити не 
будуть. Розмови типу: «Сяву знаете? А Цитруса? Так вони з вас вермішелі 
накрутять, якщо мене зачепите!». Іноді рятували від розправи навіть тих, хто 
не бачив ні того, ні другого» [36, с. 2].

Основними заняттями «бігунів» було відстоювання власної території чи 
захоплення сусідньої, все частіше траплялись випадки розбою та здирництва 
у школі. Один з очевидців розповідав: «Бігуном» було бути статусно: в школі 
тебе всі боялись і тобі все було можна». Часто відбирали гроші у молодших 
та з приїздших із села: «… Що таке «крести» знаєте? Очевидно ця назва при-
йшла від російського «крестьяне». Так називали (і називають досі) хлопців 
із села… В них вимагали гроші…

… Вилучення грошей швидко ввійшло в моду. На жаргоні цей вид діяль-
ності називався «сшибать бабки». Так от «сшибали» не тільки у «крестів», 
але й у малюків, у хлопців з чужого району, в п’яничок та інших» [36, с. 2].

Не дитячі забави, але згодом стало ще гірше. «Бігуни» все частіше поча-
ли застосовувати саморобну вогнепальну зброю та підривні засоби. Після 
жовтня 1987 р. «бігуни» змусили всіх жителів міста захвилюватись за себе 
і життя своїх дітей. Через кинутий саморобний підривний пристрій на диско-
теці в Саксаганському районі школяр загинув на місці. 1987 р. – вважається 
датою народження «бігів». Саме тоді з’явились перші жертви.

До початку 1990-х рр. до ворогуючих індустріальних районів додались 
і старі, з будинками-сталінками і тихими сквериками. На питання до колиш-
нього «бігуна»: «Які ви знаєте райони, що приймали участь у «бігах»?» – ми 
отримали відповідь: «Всі!»

За матеріалами відео сюжету телепередачі «Речовий доказ», що транслю-
валась на каналі НТН по словам колишнього оперуповноваженого карного 

розшуку криворізької міліції Сергія Дратованого з 1987 р. молодіжних «бі-
гунівських» угрупувань в місті налічувалось більше 30, а то й ця кількість 
доходила до 50. З оперативної довідки Криворізького міськвідділу міліції: 
«Найпотужніші бригади «бігунів» розміщувались на масивах «Ювілейний», 
«Соцмістечко» та «КРЕС». Членів таких угрупувань ще називали «гопни-
ками». Іноді такі вуличні бригади виїжджали на «гастролі» до сусідніх міст 
області: Дніпропетровська та Жовтих Вод. Там вони влаштовували бійки 
з тамтешніми молодіжними угруповуваннями» [4].

«Біга» охопили всі райони Кривого Рогу, за виключенням Інгулецького 
району – про нього не йде мова в жодному джерелі. Іноді райони об’єдну-
вались один з одним, але й були завзяті вороги. Найкримінальнішими райо-
нами вважалися Саксаганський та Жовтневий райони. Нами було опитано 
трьох «бігунів», які бігали приблизно в один час, але різнились за віком та 
займали різні місця в своїх угруповуваннях.

Перший свідок представляв Довгінцевський район і «бігав» за «Розвил-
ку»: «Іноді ми об’єднувались з «Ласточкою», але постійно ворогували з «Ве-
чірнім». Другий свідок «бігав» у Саксаганському районі за «артемівських»: 
«Співпраця існувала з «Карнаваткою», вони ходили з нам проти Карла Марк-
са, а головними ворогами були «Ювілейні». Третій – представник одного 
з найагресивніших угрупувань «Спаської»: «Так були союзники «Ювілей-
на», «44-й», «Зарічний», «Шахтопроходка», з усіма останніми ворогували, 
найбільше з «Артемом», «Шостим» (м-н Сонячний), «карлухою» (шахта 
Карла Лібнехта)».

Станом на листопад 1994 р. «… у Кривому Розі на обліку у міліції 20 
угрупувань, в яких «кучкуються» 437 пацанів» [22, с. 1].

Одним із найагресивніших угрупувань були «Ювілейні»: «Ми називали 
їх «безпрєдєльщиками» – говорить «бігун» з Артема. Між всіма угрупуван-
нями діяли певні правила, одне з таких, якщо ти проводжаєш дівчину з іншо-
го району, то тебе не чіпають. Але на «Ювілейній» жодні правила не діяли, 
вони їх ігнорували».
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Якщо перерахувати всіх учасників банд і тих, хто приймав участь у ву-
личних війнах, допомагаючи своїм друзям, то виходило близько 10000 чо-
ловік. Підліток не обов’язково брав участь в бійках. Деякі вносили свою 
лепту у вуличних рух виготовляючи зброю або збираючи гроші. Особливо 
цінувались віддані «бігунам» дівчата – їх менше всього підозрювали і право-
охоронні органи, і батьки. Хоч дівчат і не допускали до «розборок», але вони 
часто проносили на дискотеки патрони, ховаючи їх в спідній білизні.

2.2. «Традиції» та «порядки» як основа існування руху «бігунів»
В 1990-х рр. рух «бігунів» набув особливого розвитку і популярності. 

Навіть малеча та школярі молодших класів наслідували дорослих «товари-
шів». Ті, хто не доріс до того, щоб стати членом банди, самі намагались на-
водити лад серед своїх друзів – відбирали речі, копіювали манеру поведінки, 
розмовляли на жаргоні. В цей же час угрупування «бігунів» набувають рис 
структурованих організацій зі своїми правилами, традиціями і порядками.

«Внутрішньобігунівський» устрій мав чітку вікову ієрархію: «пупси» 
(12–13 років), «мультики» (14–15 років), «малолітки» (15–16 років) і «стар-
шаки» (16–18 років). До «бігів» не допускались молодші 12 років, та і стар-
ших за 20 років теж не було. Зі слів інтрерв’юйованого № 3 з угрупуван-
ня «Спаської»: «Участь у «бігах» як служба в армії – мала свій термін, ти 
повинен був бігати не менше 2–3 років. Коли ти приходив, то взяти тебе 
в банду чи ні – вирішували на загальних зборах, випробували тебе, частіше 
всього влаштовували спаринг. І не важливо скільки тобі років, але ти стаєш 
«пупсом». В цьому підрозділі ти повинен пробігати не менше року, а потім 
за рішенням пацанів ти переходив у наступний підрозділ…». Керували кож-
ним з підрозділів «рулі»: «Коли я був «старшаком», то водночас був «рулем» 
у «пупсів».

Взагалі можна захоплюватись мобільністю і швидкому реагуванню «бі-
гунів». Але вони говорять, що ніякого секрету тут немає: «Бігун» завжди 
знає свого. Крім побратимів по угрупуванню, я тоді був «малолеткою» ми всі 
орієнтувались на свого «руля», а над ним теж були керівники. Просто в шко-
лі, чи бурсі «давали клич» і ми збирались у визначений час, у визначеному 

місці» – розповідає «бігун» з Артему. А «старшак» із Спаської додає: «Про-
блеми взагалі не було. По-перше були стаціонарні телефони, по-друге без по-
передження ніхто ніколи не нападав». Дійсно один такий випадок висвітлю-
вався на сторінках «ЧГ»: «Трапилося лихо 27 березня, близько 18-ї години. 
Напередодні хтось з групи «бігунів» мікрорайону Ювілейний зателефонував 
комусь із такої ж групи, що на бульварі Маршала Василевського. Заявив, що 
ті (тобто «бігуни» з іншої території) – «коні». Й додав, що їх будуть «ганяти».

Образа була як виклик. І ті, хто цей виклик одержав, в свою чергу подзво-
нили якійсь знайомій дівчині і, за словами одного з учасників подальших 
подій, анонімно попередили, що раз вони – «коні», то значить, і «поскачуть» 
на тих, хто їх так обізвав…

Що ж, збір відбувся точно у встановлений час у визначеному місці. Стар-
ший скомандував, щоб на діло усі прийшли озброєними» [7, с. 2].

Спілкування в межах угрупування відбувалось постійно, а от на «сходки» 
збирались за потребою. Інтрерв’юйований № 3: «Місце для збору було не 
фіксованим, постійно змінювалось. Місця обирались відкриті, пустуючі – 
недобудовані об’єкти, рідко підвали, а частіше пустирі, звідти легше тікати, 
якщо влаштовували засідку».

Інтрерв’юйований № 2: «Місця «сходок» постійно змінювали, одним 
з таких місць була галявина під мостом між Східним і Вечірнім».

Досліджуючи зовнішні вигляд «бігуна» ми помилково вважали, що кожне 
угрупування мало розпізнавальні елементи одягу чи то аксесуару. Так дійс-
но в деяких елементах свідчення «бігунів» відрізняються, але це не залежа-
ло від групи. Інтрерв’юйований № 3: «Бігуна» було видно по зовнішньому 
вигляду, але якщо зустрічались два угрупування, то те, що одні з Артему, 
а інші з Ювілейної їх не видавало. З’ясувати це можна тільки питанням: – Ви 
звідки?».

«Бігуна» частіше за все можна було впізнати по головному убору. Це 
були, або шапки з бубонами, або кепка з каракуля. «Каракулеві картузи но-
сили в основному «рулі» і «старшаки» – річ була дорога і навіть якщо така 
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з’являлась у «малолетки» він намагався її віддати старшому, бо це як ста-
тус» – розповідає інтрерв’юйований № 3.

Одягу «бігуни» надавали перевагу зручному: камуфляж, натільники, 
спортивні чорні штани з білими лініями по боках. «Взимку одягали сині фу-
файки. Я мамі кажу – дістань мені фуфайку, а прабабусю впросив вшити на 
неї кармани. Ще були наркомки – такі чоботи, схожі на валянки, але спереду 
на блискавці» (Інтрерв’юйований № 2).

Ще однією відмінною рисою «бігунів» були паски «Fus’ і «Rifle». Інтервь-
йований № 3: «Самі ремені були з кольорових полос – білої, червоної і синої. 
«Rifle», в перекладі означало «гвинтівка», він був золотистого кольору, іноді 
його натирали і він ставав білим». Ті хто не входив до складу угрупування 
таких речей носити не мали права. Тих, хто порушував правила зупиняли 
прямо на вулиці. Довго вмовляти віддати пояс не потрібно було, всі знали 
чого можна було чекати від «бігунів».

Своєрідним аксесуаром «бігунів» став воєнний планшет – сумка. За-
чіска – під нуль, щоб в бійці не можливо було схопити за волосся.

Якби це парадоксально не звучало, але в рамках самого угрупування дія-
ла жорстка дисципліна. Запізнення на збори каралось, не виконання завдан-
ня теж. Загони часто облаштовували спортзали у підвалах або на недобудо-
ваних об’єктах, щоб бути в гарній фізичній формі. Частіше влаштовувались 
спаринг-бої – до першої крові або до втрати свідомості.

За виконанням поставлених завдань або випробувань дуже ретельно сте-
жили, навіть існувала спеціальна людина, так званий «мент» або «кегебіст». 
Про те, як виконувались завдання, «мент» доповідав «рулю». Ще одним 
завданням «мента» було виявляти зрадників і «стукачів», які «зливали» ін-
формацію іншим угрупуванням чи міліції. Зі «стукачами» діяли досить жор-
стоко, а потім «наганяли».

Інтрерв’юйований № 3: «З «бігунів» просто так, раніше терміну, піти не 
можна було. Або ти відбігав свій термін, або тебе «нагнали» за якусь дуже 
серйозну провину».

Причин покинути «біги» було не так вже й багато. Інтрерв’юйований 
№ 1: «У нас дозволяли вийти зі складу угрупування із-за серйозної травми».

Відмінністю криворізьких «бігів» від всіх інших підліткових сутичок ста-
ло використання вогнепальної зброї, яка не тільки могла нанести каліцтво, 
але й вбити. У виготовленні зброї «бігуни» досягли особливої винахідливо-
сті. Зброю виготовляли вдома, на балконах, в гаражах – прямо «під носом» 
у своїх батьків. До речі тут якраз вступають ті члени угрупування, які самі не 
бігали, а саме таким чином допомагали руху.

Питання про зброю не значилось у нашому питальнику, але опитувані 
самі забажали розповісти нам про це.

Інтрерв’юйований № 2: «Були такі іграшкові металеві пістолети під ПМ, 
на ручці ще зірочка була, до нього приєднувалась трубка, спусковий меха-
нізм. Це називали «волинами», в ній був всього один патрон на один вистріл. 
Ще робили підривні пристрої: брали сифони для закачки води туди «запи-
жовувався» порох. Цей пристрій чіплявся на одяг противнику і підривався».

Інтрерв’юйований № 3: «Брали запобіжники від тролейбусів, щитових, 
з двох сторін розкручували, виймали все лишнє, а в середину впаковували 
магній, марганцівку і селітру, додавали цвяхи, скло. Ця суміш були взривною 
і небезпечною».

З матеріалів статті «Підліток у заквітчаній труні»: «…Й того ж дня, вже, 
звичайно, пізніше, на бульварі зібралися одинадцять підлітків. І кожен, між 
іншим, з подібним до описаного пістолетом, самопалом, а також самороб-
ною штукенцією, що «плювалася» розжареною сіркою тощо. «Мати з собою 
не менше трьох одиниць зброї!» – така, пам’ятаєте, була попередня умова. 
Хто ж до трьох одиниць з якоїсь причини «не дотягав», мусив озброїтись 
ще й камінцями. Цього разу під рукою трапились ваговиті окатиші, на купку 
яких наші «герої» натрапили у дворі будинку номер тридцять сім. Команда – 
і озброєний, як мовиться, уже до зубів гурт вирушив у бік Ювілейної.

У цей же час поблизу торгівельного центру на проспекті 200 років Криво-
го Рогу група підлітків грала у футбол. Не стану приховувати: тут теж були 
«бігуни». Разом з місцевими ганяли м’яч і чотири хлопці з Юності, котрі, 
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побувавши на ринку, завернули до друзів з Ювілейної. Та це вже – деталі. 
Факт той, що саме ця група футболістів й стала об’єктом нападу. Свідки (а їх 
трапилось немало) розповідали, що раптово почули якесь гудіння, потім 
ще якісь звуки (наче лускали автомобільні шини). А коли стривожені люди 
повизирали з вікон, то побачили вражаючу картину: зграя молодих дикунів 
з шаленими вигуками котила до гурту ровесників. А коли між обома групами 
відстані залишилось метрів вісім, нападаючі стали кидати каміння і стріля-
ти. Стріляти прицільно, прагнучи влучити у «мішень». Потім власники само-
робних пістолетів запевнятимуть: стріляли по ногах. Так чи інакше, але одна 
з куль влучила у низ живота чотирнадцятирічному Федору Савчуку. Стікаю-
чи кров’ю, але у запалі ще не відчувши цього, хлопчик кинувся бігти по до-
помогу, та на сходах до аптеки упав, втратив свідомість. Троє діб у реанімації 
лікарі боролись за його життя. Та підліток помер» [7, с. 2].

До таких наслідків призводили підліткові «ігри». І здавалося хтось спон-
сорував це, тому що зброї ставало все більше. «Кількість хуліганських про-
явів зростає, – йде мова у черговому матеріалі «ЧГ» за 1993 р. – Минулого 
року їх було 108 проти 89 у 1991-му. При чому вогнепальна зброя вживалася 
84 рази… В райвідділах створено групи «Лідер», які цілеспрямовано працю-
ють з «бігунами». Це дає свій результат: минулого року в підлітків вилучено 
188 саморобних пістолетів, 59 вибухових пристроїв, 564 одиниці боєприпа-
сів – набагато більше ніж у 1991 р. (відповідно 142, 30 і 164)» [1, с. 3].

«Масові «біги», що розгорнулися після злощасної дискотеки в Жовтнево-
му районі, тривають по сьогодні. Тільки за останній тиждень відвернено 12 
хуліганських проявів неповнолітніх. 80 підлітків затримано. На місцях бійок 
підібрано чимало зброї – понад 50 пістолетів та 20 вибухових пристроїв. При 
чому побоїще розгорнулося майже виключно на Зарічному – між 4-м і 5-м 
районами» [18, с. 1].

«Біги» тривали цілий рік, лише влітку оголошувались, так звані, пере-
мир’я. Період відпочинку на морі, таборах та селах. Але перший дзвоник 
ставав для міліції та жителів міста своєрідним сигналом про небезпеку.

Якщо говорити про спад «бігунівського» руху, то взагалі переломний мо-
мент для «бігунів» стався 4 листопада 1992 р. В той день «бігуни» вчинили 
напад на трьох міліціонерів, один з яких був без зброї. Підлітків було наба-
гато більше – двадцять однин чоловік, і всі озброєні. В результаті зіткнення 
18-річний парубок отримав поранення, а 14-річний підліток загинув. Після 
цього випадку за «бігунів» взялись серйозно. Був виданий наказ – за збере-
ження зброї, навіть саморобної давали строк – від 1 до 3 років, і вік малоліт-
ніх злочинців не грав ролі.

«Бігунам» стало важче нападати на людей і вчиняти злочини безкарно. 
Рух був придушений у 1995 р. Опрацьовуючи матеріали «ЧГ» ми звернули 
увагу, що питання «бігунів» зовсім зникає в цьому році. Інтрерв’юйований 
№ 3: «Майже у всьому місті «бігати» перестали. Спаська була останньою. 
В 1996 р. туди було висаджено загін міліціонерів, був даний дозвіл на стріль-
бу. Сажали нас пачками. Я тоді теж одержав поранення в ногу».

Отже, криворізький рух «бігунів» набуває рис кримінальної міської мо-
лодіжної субкультури, маючи власну структурну організацію угрупування, 
ієрархію її учасників, обов’язкові правила і закони. Крім того вона мала свою 
культуру, яка була створена під впливом політичного і соціально-економіч-
ного розвитку всієї країни наприкінці ХХ ст.

Висновки
Руху «бігунів», що розгорнувся у Кривому Розі у 1985–1995 рр., прита-

манні риси своєрідної міської, молодіжної, кримінальної субкультури. Як 
і кожна молодіжна субкультура, «бігуни» мають свою центральну ідею або 
систему ідей, яка визначає характер, принцип залучення і є тотожною меті 
їхнього існування. Вона характеризується, насамперед, специфічною нор-
мотворчістю, протиставленням своїх норм і цінностей зовнішнім, набува-
ючи певних рис «мікросуспільства», в якому трансформуються традиційні 
погляди і формується «свій» образ світу і способу буття в ньому особистості.

Основною джерельною базою дослідження руху «бігунів» стали пу-
бліцистичні матеріали газети «Червоний гірник». Аналіз матеріалів дав 
розуміння ставлення місцевої влади та засобів масової інформації до  



449448

кримінальної міської молодіжної субкультури «бігунів» – її ігнорування на 
початку виникнення і неспроможність завадити проблемі в період найбіль-
шого її розповсюдження.

Виникнення «бігунів» стало результатом суспільно-політичних процесів 
періоду «перебудови». Молодіжна субкультура в зв’язку з радикальними змі-
нами в суспільстві стає формою соціальної адаптації, своєрідним буфером 
між традиційною культурою, загальноприйнятими цінностями та елемен-
тами «опору» по відношенню до «старого» соціально-культурного порядку 
і пануючої системи молодіжної культури.

У час найбільшого розвитку угрупування «бігунів» мали чітку структур-
ну організацію. Учасники «бігів» мали «відбігати» у русі не менше 2–3 ро-
ків. Існувала чітка ієрархія в організації, функціонували закони і порядки.

В Кривому Розі питання «бігунів» не досліджене, його не хочуть підні-
мати і учасники руху, не бажаючи згадувати про своє не зовсім «законне» 
минуле.

Але ми вважаємо, що це явище мало місце в історії нашого міста і є важ-
ливим для вивчення місцевих етнологічних процесів.
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