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ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Запорука успіху у будь-якій сфері діяльності держави – високий інте-
лектуальний та творчий потенціал нації. Залучення учнів до науково-до-
слідницької роботи в Малій академії наук України своїм завданням має 
створення умов для виявлення та відбору обдарованих дітей, забезпечення 
духовного, інтелектуального, творчого розвитку підростаючого покоління, 
соціального та професійного самовизначення особистості.

Історія не має неважливих сторінок, адже події кожного століття, про-
житого людством, демонструють нам повчальний і наставницький зміст ми-
нулого. До історії слід ставитися не лише як до наукової дисципліни, але ще 
як до захоплюючого способу пізнати минуле. Вивчення історії сприяє роз-
виткові особистості та виробленню нею творчого підходу до вирішення ви-
робничих проблем.

Вирішальним чинником суспільного розвитку є творча людина, відповід-
но акцент у сучасній освіті переноситься на формування в дітей нових якос-
тей особистості: креативності мислення, комунікативності, уміння логічно 
мислити, відповідальності й самостійності тощо. Лише творча особистість 
в сучасних умовах може мати професійні досягнення, здійснювати самореа-
лізацію та самоствердження.

Дана збірка – це доробок інтелектуальних і творчих ідей, досягнень 
переможців та учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту учнів-членів Малої академії наук України Дніпропетровської об-
ласті у відділенні історії, результат невтомної праці, пошуку, здорової кон-
куренції та плідного обміну досвідом і знаннями, які спрямовуються на 
розвиток творчої особистості, продовження традицій славетних науковців 
Дніпропетровщини.

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

Директор КПНЗ «“Мала академія наук учнівської молоді” ДОР»
Тягло Наталія Василівна
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

З приємністю переглядаю нову збірку праць учасників Малої академії наук 
2017/18 навчального року. Вихід у світ такого чергового видання є свідчен-
ням того, що не переривається добра традиція прилучення до основ високої 
освіти та науки кращих представників нового покоління старшокласників. 
Багато з Ваших попередників вже належать до університетської студентської 
спільноти і впевнено крокують шляхом опанування глибоких знань, які так 
потрібні сучасним фахівцям.

У підготовленому збірнику зібрано кращі праці цьогорічної підсумкової 
сесії Малої академії наук. У них автори продемонстрували вже набуті вміння 
та навички науково-дослідної роботи, а головне –  творчий підхід до розв’язання 
поставлених завдань. Молоді дослідники показали свою зацікавленість пошуком 
історичної істини й використали при цьому і надбання сучасної історичної 
науки, і першоджерела. Важливо, що учасники МАН прагнуть виробити 
свій стиль, оригінальні дослідницькі підходи, власне бачення минувшини. 
А це запорука того, що незабаром ми станемо свідками справжніх наукових 
відкриттів, оригінальних ідей, узагальнень та висновків.

Кожне покоління має право на власне прочитання минулого. Сучасна іс-
торія та археологія як науки відкривають широкі можливості для подолання 
старих історичних міфологем та стереотипів і продукування дійсно нових ідей, 
концепцій, доктрин, які стануть теоретико-методологічною основою нового 
історичного бачення. А саме таке бачення конче необхідне для усвідомлення 
місця і ролі України у сучасному світі, в європейському і світовому цивілі-
заційному процесах. Глибокі історичні знання мають допомогти сучасному 
поколінню опанувати уроки історії. Зробивши правильні висновки із досвіду 
пройдешніх поколінь, можна вести мову про адекватний вектор поступу, 
а це дасть можливість позбутися рецидивів меншовартості та провінційності 
й у певній історичній перспективі перетворити Україну на розвинуту євро-
пейську державу.

Підготовлений збірник учнівських творчих робіт є переконливим підтвер-
дженням того, що в нашому суспільстві поступово визрівають нові інтелек-
туальні сили, які з часом зможуть активно включитися в процес оновлення 
й розвитку української національної освіти, науки і культури. Зрозуміло, що 
манівські доповіді –  лише перший крок до академічних вершин, дійти до яких 
щиро зичу всім авторам.

Декан історичного факультету, професор кафедри історії України 
Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, 

заслужений працівник освіти України
д. і. н., професор Сергій Іванович Світленко
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ДО ВЕЛЬМИШАНОВНОГО ЧИТАЧА

Чи можна вважати видання «Історичні етюди –  для сучасності» науковим 
щорічником, а відтак й історіографічним фактом? Поява аж четвертого ви-
пуску збірки наукових досліджень молодих істориків-манівців змушує ставити 
питання саме так. Коло науковців, що задіяні у підготовці цього видання, до-
зволяє відчути виникнення Нового… –  нового жанру історичного дослідження, 
проекту підтримки талановитої молоді, продукту (форми) діяльності професій-
них істориків. Адже видання цієї збірки стало результатом зусиль передусім 
молодих дослідників та тих, хто допомагав і надихав –  наукових керівників 
і консультантів, батьків і друзів. А до кола друзів із задоволенням потрапили 
провідні наукові осередки України –  історичний факультет Дніпровського на-
ціонального університету імені Олеся Гончара, Український інститут вивчення 
Голокосту «Ткума», Дніпропетровське відділення Малої академії наук учнів-
ської молоді Дніпропетровської обласної ради. Колись таке дивне поєднання 
будуть намагатися зрозуміти науковці, яким обов’язково доведеться врахувати 
ще й історичний час –  важких випробувань для українського народу, й місце 
дніпровського регіону у цих подіях. Тож вихід збірки досліджень молодих 
науковців –  своєрідна відповідь на виклики сучасності.

Теми наукових розвідок дніпропетровських манівців свідчать про спробу 
пояснити складне українське сьогодення через минуле, а якість цих спроб –  
про наше успішне майбутнє. Якщо вже у шкільні роки наші автори зуміли 
відстояти на такому рівні свої погляди, довести достатньо складне завдання 
написання тексту наукової роботи до логічного завершення, то можна впевне-
но говорити: «Ця молодь змінить країну!». Наукові зацікавлення авторів цієї 
збірки свідчать про небайдужість авторів та їх бажання шукати і знаходити 
відповіді на складні питання, розставляти ціннісні життєві орієнтири –  най-
головніші якості, які потрібні людині для досягнення успіху у час, який так 

швидко змінюється. Тож всі, хто доклав зусиль для виходу цієї книги, можуть 
лише констатувати, що зробили ще одну добру справу. Сподіваємося, що цей 
випуск є лише четвертим, а відтак –  до нових зустрічей!

Доцент кафедри історії України Дніпропетровського національ-
ного університету ім. Олеся Гончара, координатор історичної секції 

Дніпропетровського відділення МАНУМ України
к. і. н. Світлана Миколаївна Каюк
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ЗВЕРНЕННЯ ВІД ІНСТИТУТУ «ТКУМА»

Український інститут вивчення Голокосту «Ткума» радо презентує чер-
гову, четверту збірку робіт учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України.

Цього року авторський склад збірки представлений в першу чергу дебю-
тантами –  учнями, для кого дана публікація є першою у їхній науковій кар’єрі. 
Разом з тим ми друкуємо і матеріал нашого «традиційного» автора –  роботи 
Кирила Демченка вже втрете публікуються в «Історичних етюдах». Сподіваюся, 
що цей досвід стане гідним прикладом для молодшого покоління манівців.

На жаль, цього року при відборі робіт для публікації, редколегія мала не 
лише радісні приводи для роздумів. МАН –  хай і «мала», але академія. Тож, 
від самого початку тут мали би навчати і стандартам дотримання академічної 
доброчесності. А робиться це, як видно з текстів деяких робіт, що подавалися 
на конкурс, далеко не завжди. Якщо сформулювати проблему без зайвого по-
літесу –  то дуже рельєфно стоїть питання плагіату. У багатьох (але, на щастя, 
далеко не в усіх) текстах хіба не цілі підрозділи банально переписані з якихось 
книг або сайтів, навіть цілими сторінками – з Вікепедії, звісно без відповідних 
посилань на оригінальний текст. 

Разом з тим, вважаємо, що це не можна ставити у провину в першу чергу 
учням. За відсутності досвіду, навіть при щирому бажанні щось самостійно 
дослідити, буває доволі важко зорієнтуватися у методах та формах наукової 
роботи. Тому питання постає більше до деяких наукових керівників –  які, за-
мість того, щоб навчити підопічних елементарним стандартам, або ж лишають 
учнів напризволяще, надаючи можливість самостійно пізнавати принципи 
науковості; або ж, можливо, свідомо толерують плагіат. Можна багато писати 
про МАН як старт наукового життя для учнів, але чи варто, щоб учні розпо-
чинали її з банальної крадіжки чужих думок? 

Вже неодноразово у колективі Інституту «Ткума» обговорювався принцип –  
яким з робіт надавати перевагу на конкурсах, які організовує наш Інститут: 

чи «причесаним» та «красивим», але з очевидними запозиченнями та дуже 
помітним впливом «вчительської руки», або ж «кострубатим», з не завжди 
чіткою структурою та гарним оформленням, але, очевидно, писаними само-
стійно учнем. Очевидно, що вибір за другою групою…

Для публікації у даній збірці редколегією були відібрані лише роботи тих 
авторів, які посіли І місця та кращі, найбільш оригінальні та самостійні, роботи 
з історії Другої світової війни, Голокосту та Голодомору.

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

Щиро зичимо молодим дослідникам подальших успіхів у житті та творчій 
роботі, нових книжок, цікавих оригінальних відкриттів та досягнень.

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

к. і. н. Ігор Якович Щупак
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Штепка Анастасія
Голокост у Дніпропетровську

Вступ

Розвал комуністичного режиму призвів до зміни суспільних настроїв 
у пострадянських країнах. Ці процеси продовжуються й досі, а з порівняно 
нещодавнього часу вони набули принципово нового значення для України. 
Радянська система відома не тільки своїми колосальними злочинами проти 
народів, які потрапили під її вплив, а ще й замовчуванням темних сторінок 
своєї історії. Подеколи ці темні сторінки були не прямим продуктом діяль-
ності радянської влади, а лише опосередковано торкались її існування, од-
нак, мабуть задля збереження всіх своїх таємниць, спотворювались і вони.

Однією з таких сторінок є Голокост єврейського народу під час Другої 
світової війни на теренах СРСР. Звісна річ, політика нацистів проти насе-
лення, яке залишилось на окупованих територіях, в радянські часи дуже ре-
тельно вивчалась та заангажовувалась, проте для тодішніх історіописців не 
було характерним розрізнення жертв за національністю, хоча для влади було 
очевидним, що нацисти в першу чергу винищували євреїв. Однак офіцій-
на статистика не виносила це на показ, тому жертви нацизму на окупованій 
радянській території були зараховані до категорії «мирні радянські грома-
дяни». Ця тема покликана висвітлити злочинства нацистського режиму для 
актуалізації у пам’яті суспільства установки «Ніколи знову».

Отже, об’єктом даного дослідження є історія Другої світової війни.
Предметом дослідження обрано Голокост у місті Дніпрі (колишній 

Дніпропетровськ).
Мета роботи –  дослідити механізми реалізації нацистами програми по 

винищенню євреїв на прикладі м. Дніпра, проаналізувати наслідки цих по-
дій з точки зору сучасності.

Завдання:
• провести огляд літератури з історії Голокосту, охарактеризувати наявну 

джерельну базу та методологію дослідження;

• з’ясувати причини масового знищення євреїв нацистським режимом та 
особливості цієї політики на окупованій території Радянського союзу та кон-
кретно у місті Дніпрі;

• проаналізувати механізм знищення єврейського населення 
Дніпропетровська під час Голокосту;

• зробити висновки щодо наслідків проведення політики винищення єв-
реїв у м. Дніпрі з точки зору сучасності.

Хронологічні межі дослідження охоплюють весь період окупації міста, 
точніше 1941–1943 рр. Верхня дата визначається роком звільнення міста, 
нижня –  початком його окупації.

Географічні межі охоплюють територію м. Дніпра в межах, станом на 
червень 1941 року.

Структурно робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та 
списку використаних джерел і літератури.

Розділ 1. Огляд наукової літератури.  
Джерела та методи дослідження

1.1. Огляд наукової літератури

Існує безліч праць присвячених тематиці Голокосту. Перш за все слід 
наголосити на тому, що робіт, які зосереджують свою увагу суто на ви-
нищенні єврейського населення у Дніпропетровську під час Другої світо-
вої війни немає. Однак відомості про ці події наявні на сторінках багатьох 
праць узагальнюючого характеру. Серед них варто виділити підручник 
Анатолія Подольського «Уроки минулого. Історія Голокосту в Україні» [11] 
та монографічне дослідження Іллі Альтмана «Жертвы ненависти: Холокост 
в СССР 1941–1945 гг» [3]. Ці дві книги ілюструють особливості проведен-
ня Голокосту на території Східної Європи, наголошують на відмінних рисах 
знищення євреїв у різних частинах Європи та зміни у виконанні цієї полі-
тики протягом всього часу її реалізації. Дослідження російського науков-
ця І. Альтмана носить більш розлогий характер, адже його зміст охоплює 
не тільки процеси винищення єврейського населення на всій захопленій 
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території СРСР, а й законодавчу платформу проведення Голокосту нациста-
ми, роль їх союзників (передусім угорців, італійців та румунів) у злочинах 
проти місцевих мешканців та економічну вигоду режиму у проведенні цієї 
політики. Також дослідник детально розглянув питання про створення на 
території СРСР гетто для осіб єврейського походження та функціонування 
цих місць компактного проживання в ході реалізації політики Нового по-
рядку. Окремо висвітлювалось ставлення радянського керівництва до про-
цесів, що відбувались на окупованій території. Згадуваний вище навчальний 
посібник авторства українського вченого А. Подольського ілюструє подібні 
процеси але вже суто на території Української Радянської Соціалістичної 
Республіки. Попри спрощений виклад матеріалу, ця книга дає доволі повне 
уявлення про нацистське управління окупованими територіями та хроноло-
гією подій Голокосту в Україні. Подібного спрямування, як і дві вищенаве-
дені роботи, є праці ізраїльського історика Іцхака Арада «Катастрофа евреев 
на оккупированных территориях Советского Союза (1941–1945)» [4] та ні-
мецької дослідниці Венді Лауер «Творення нацистської імперії та Голокост 
в Україні» [10]. В них теж детально розглянуто долю єврейського населення 
у Східній Європі до та під час Голокосту, відношення Радянського Союзу 
до фактів винищення євреїв нацистами, поводження німецької адміністрації 
з майбутніми жертвами тощо. Всі вищезазначені праці носять узагальнюю-
чий характер, проте на їх сторінках можна знайти ті чи інші поодинокі відо-
мості про події у м. Дніпропетровську 1941–1943 рр.

Звісно, на одних узагальнюючих працях наукову роботу не написати, 
тому нами були також залучені дослідження, які поглиблено висвітлюють 
ті чи інші аспекти проблематики Голокосту. В першу чергу серед них варто 
назвати статтю вже згадуваного І. Арада «Разграбление еврейской собствен-
ности на оккупированных территориях Советского Союза» [5]. В ній автор 
висвітлює причини та особливості пограбування єврейського майна на тери-
торії Радянського Союзу. Велику увагу приділено поняттю «контрибуція», 
яке стало невід’ємною частиною напівофіційної «експропріації» єврейських 
цінностей німецькою адміністрацією та її місцевими поплічниками.

Стаття Катерини Долгорученко «Антисемітська пропаганда як умова 
функціонування прес-центру Генерального округу «Дніпропетровськ»» [7] 
є однією з небагатьох розвідок, цілковито присвячених тонкощам окупацій-
ної політики нацистів саме у Дніпропетровську. В рамках нашого нарису, 
ця стаття є корисною тим, що завдяки ній ми можемо принаймні частково 
висвітлити постаті діячів місцевої німецької адміністрації та їх діяльність на 
місцевому рівні в ідеологічному обґрунтуванні образу єврея як ворога.

Варто виділити значущість для нашої праці колективного дослі-
дження Олександра Круглова, Андрія Уманського та Ігоря Щупака 
«Холокост в Украине: Рейхскомиссариат «Украина», Губернаторство 
“Транснистрия”» [9]. В ній детально проаналізовано перебіг Голокосту 
у двох новоутворених адміністративних одиницях на території окупо-
ваної України, причому відомості подаються з врахуванням сучасного 
адміністративно-територіального поділу України на області. В рамках 
Дніпропетровської області, Голокост в обласному центрі висвітлений дуже 
детально, ретельно описаний механізм проведення розстрілів та їх геогра-
фічна локалізація, наведена приблизна кількість жертв та, найголовніше, 
строки проведення акцій винищення єврейського населення міста. Варто 
зазначити, що опис наявний у цій книзі не є вичерпним, хоча б тому, що 
він подається у відриві від загального контексту окупації міста, причин, що 
підштовхнули нацистів до винищення євреїв та безпосередніх приводів. 
Частково ці недоліки виправляє праця дніпровських дослідників Миколи 
Слободянюка та Ігоря Шахрайчука «Рух Опору на Дніпропетровщині 
в роки Великої Вітчизняної війни» [12]. Дана монографія комплексно під-
ходить до висвітлення окупаційної політики нацистської Німеччини на 
Дніпропетровщині та спротиву їй з боку місцевого населення. В цьому до-
слідженні окремо проаналізовано каральні акції місцевої адміністрації, про-
цес становлення та особливості її функціонування.

Окремо слід виділити статтю Петра Долганова «Формування та імпле-
ментація меморіального законодавства України у сфері вшанування пам’яті 
жертв геноцидів і подолання їхніх наслідків» [6], яка ілюструє сучасний 
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стан відношення української влади до меморіалізації жертв Голокосту та 
перспективи цієї політики в Україні. Дослідник підкреслює винятково важ-
ливу роль держави у об’єктивному формуванні уявлень про минуле у сучас-
ному суспільстві та подоланні наслідків діяльності тоталітарних режимів на 
українських землях.

Порівняно нещодавно була видано дослідження Т. Снайдера «Чорна зем-
ля» [13], присвячене виключно проблематиці Голокосту. Попри те, що до-
слідник більшу увагу приділяє винищенню євреїв на польських теренах, ця 
праця пропонує принципово новий погляд щодо теоретичного обґрунтуван-
ня нацистами власних злодіянь.

Ще одне зарубіжне колективне дослідження «Шоа в Україні: історія, 
свідчення, увічнення» [14] пропонує детальний та всеохопний опис подій, 
що мали місце в Україні у 1941–1945 рр. В нашій роботі ми більшою мірою 
використовували розділ, написаний німецьким дослідником Д. Полем, при-
свяченим подіям винищення євреїв в межах Рейхскомісаріату Україна та, 
головне, механізмам цих процесів. Зокрема дослідник неодноразово зверта-
ється до висвітлення подій місцевого масштабу, в тому числі в межах міста 
Дніпро.

Стаття М. Коваля «Нацистський геноцид щодо євреїв та українське на-
селення» [8] є однією з перших розвідок вітчизняних дослідників щодо те-
матики Голокосту в незалежній Україні і, на наш погляд, намагається доволі 
вдало вписати Голокост в події Другої світової війни з української перспек-
тиви, точніше –  крізь призму відношення місцевого населення до фактів ма-
сового винищення мирних громадян нацистами.

1.2. Джерела

Джерельна база дослідження представлена доволі великою кількістю 
джерел. Варто звернути увагу на те, що всі вони є опублікованими. Їх мож-
на розділити на два блоки, згідно з місцем та часом їх видання. Перший 
з них –  книга під ред. харківського дослідника О. Круглова «Без жалости 
и сомнения. Документы о преступлениях оперативных групп и команд по-
лиции безопасности и СД на временно-оккупированной территории СССР 

в 1941–1944 гг.» в 4х частинах [1], в якій наявні перекладені російською мо-
вою документи щодо функціонування айнзацгруп на території Радянського 
Союзу протягом часу окупації. Для нашого дослідження було використано 
лише третю частину цього видання, присвячену виключно діяльності айн-
зацгрупи С, яка була залучена до винищення ворожих нацистській вла-
ді елементів у Північній та Центральній Україні, зокрема в тодішньому 
Дніпропетровську. Цей комплекс джерел містить порівняно небагато сухих 
відомостей щодо часу проведення акцій знищення, точної кількості заги-
блих тощо.

Очевидну інформативну неповноту цієї збірки покликана доповнити 
інша –  відома «Чорна книга» під ред. І. Еренбурга та В. Гроссмана. В ній 
містяться майже такі самі відомості, але вже з боку очевидців тих подій. 
В книзі опубліковані листи, спогади, зізнання, спостереження людей щодо 
злочинів нацистського режиму на території України протягом окупації. 
Поєднання німецьких та радянських джерел, на нашу думку, дозволяє більш 
об’єктивно дослідити явище Голокосту у м. Дніпрі. В той же час варто кри-
тично ставитись до наявної джерельної бази, адже матеріали, які в ній міс-
тяться носять дуже суб’єктивний характер. Дане зауваження більшою мірою 
стосується «Чорної книги», через те, що вона містить в першу чергу спогади 
та спостереження, віднайдені та опубліковані вже по завершенні окупації.

1.3. Методи дослідження

Дана робота була написана з урахуванням вимог загальноісторичних 
принципів історизму та об’єктивності.

Принцип історизму найбільшою мірою відбиває особливості історично-
го пізнання. Виступаючи як найбільше завоювання наукової думки, історизм 
став характерною ознакою мислення новоєвропейської цивілізації. Його сві-
тоглядне значення полягає насамперед в обґрунтуванні глибинного зв’язку 
часів, обумовленості сьогодення й майбутнього історичним минулим.

Історизм як спосіб мислення тісно пов’язаний з історизмом як прин-
ципом історичного пізнання. Останній вимагає вивчення будь-якого яви-
ща історії в його ґенезі й розвитку, конкретно-історичній обумовленості 
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й індивідуальності. При дослідженні історії Голокосту автор намагалась 
дотримуватися принципу об’єктивності, який вимагає від дослідника вра-
хування й використання повноти історичних фактів й історичних джерел; 
взаємозв’язку усіх цих факторів.

Принцип об’єктивності змушує дослідника оцінювати події без уперед-
женості, не беручи до уваги інтереси однієї із сторін. Ці принципи припус-
кають, що оцінка буде проводитися за кінцевим результатом.

Для досягнення мети дослідження використано ряд методів як загально-
наукових, так і суто історичних.

Серед загальнонаукових методів можна виокремити методи аналізу та 
синтезу.

Серед суто історичних методів в роботі найбільш широко використа-
ні хронологічний, порівняльно-історичний та історико-ретроспективний 
методи.

Розділ 2. Масове винищення євреїв 
в окупованому Дніпропетровську

2.1. Початок окупації та привід до знищення

12 серпня 1941 року німецькі війська з’явились на території 
Дніпропетровської області. Рівно через два тижні вони вже захопили облас-
ний центр –  м. Дніпропетровськ [12, c. 69]. На перших порах влада в об-
ласті належала військовому командуванню вермахту, проте незабаром, за 
активної участі представників ОУН(б), її отримав проф. П. Олійниченко. 
Призначення його на посаду відбулось за активної підтримки німців, зокре-
ма, полковника фон Альберті –  військового коменданта міста [12, c. 70]. Вже 
15 листопада в місті та області було введено цивільне управління і встанов-
лено адміністрацію Рейхскомісаріату Україна [12, c. 71].

Між датами входження Дніпропетровська до складу рейхскомісаріату 
та початком його окупації нараховується майже півтора місяці. Протягом 
цього часу німецьке військове командування сприяло формуванню ци-
вільної влади, однак його дії були практично зведені нанівець з приходом 

підрозділів айнзацгрупи С. Останні фактичну обезкровили апарат згаду-
ваного П. Олійниченко [12, c. 71], натомість сильно вплинули на інші ор-
гани влади, які були пізніше інкорпоровані до складу рейхскомісаріату 
Україна. Зокрема, йдеться про Українську міську управу м. Дніпра. Її керів-
ником 26 серпня було призначено колишнього інженера П. Т. Соколовсько
го [7, c. 104–105]. Під його началом знаходилось 493 службовця, всі вони 
були об’єднані у 35 відділів [12, c. 73]. Можна говорити про те, що особис-
то він був тісно пов’язаний з СД, інформував останніх про кількість євреїв 
в окрузі, настрої в націоналістичних колах тощо. За свідченнями очевидців, 
Соколовський активно сприяв передачі єврейської нерухомості до відома 
СД [7, c. 105].

2 жовтня 1941 року голова управи публікує кілька розпоряджень, які 
яскраво ілюструють грабунок місцевого єврейського населення з боку на-
цистських поплічників: «Достовірно встановлено, що у Дніпропетровську 
єврейським населенням здійснюється пограбування місцевих жителів. З ме-
тою покарання злочинців наказую:

1. Усе єврейське населення міста має сплатити штраф у розмірі 
30 млн. рублів або 3 млн. марок;

2. Грошовий штраф має бути зібраний під контролем міської управи;
3. Невчасна або неповна виплата штрафу буде каратись найсуворішим 

чином» [7, c. 105].
Іцхак Арад наголошує на тому, що ця сума в 30 млн. карбованців була за-

надто великою в порівнянні з іншими подібними стягненнями з єврейських 
общин, тому, можливо, в джерелах мала місце друкарська помилка [5, c. 37].

Починаючи з середини 1930-х рр. Третій рейх в своїй політиці система-
тично керувався принципами антисемітизму. Для німецького суспільства пе-
реслідування євреїв перестало бути чимось незвичайним, однак подібного 
масового відношення до цього з боку населення Східної України годі було 
й чекати. Ідеологічне кліше про «жидобільшовизм» родом з «Майн кампф» 
Гітлера не могло повною мірою бути використане як на окупованих тери-
торіях, як гасло для тотального знищення євреїв, особливо жінок та дітей. 
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Тому нацистська практика, часто-густо, поєднувала ідеологічний тиск із за-
лякуванням місцевого неєврейського населення жорсткими карами за допо-
могу жертвам чи за супротив. Проводилась така собі політика «розділяй та 
владарюй». Щодо безпосереднього обґрунтування акцій винищення, то ще 
16 серпня 1941 року начальник тилового району групи армій «Південь» ви-
дав інструкцію: «Треба створювати враження, що ми завжди діємо правиль-
но. Якщо злочинця не встановлено, то акти саботажу і диверсій необхідно 
приписувати не українцям, а євреям та росіянам, і вживати проти них репре-
сивних заходів» [8, c. 26]. Як зазначає М. Коваль, «така підступна політика 
була розрахована передусім на те, щоб залучити (чи принаймні нейтралізу-
вати) українців до «остаточного розв’язання єврейського питання» [8, c. 26].

В Дніпропетровську перші спроби нової влади чинити насильство над 
єврейським населенням почались 2 жовтня з накладення на них вищезазна-
ченого штрафу. Для більш рішучих дій потрібно було шукати (і знаходити) 
більш резонансний привід, ніж надуманий «пограбування місцевих жите-
лів». З кінця вересня по середину жовтня мала місце активізація партизан-
ського руху в дніпровських плавнях, на боротьбу з яким було відряджено 
бригаду військ СС [12, c. 158]. Можемо припустити, що акції знищення мир-
ного єврейського населення обох статей в м. Дніпропетровськ, які почались 
як раз в середині жовтня 1941 року не просто співпадають з посиленням 
боїв за плавні [14, c. 79]. Скоріше за все, нацистська цивільна адміністрація 
звинуватила євреїв у підтримці якщо не партизанського, то комуністичного 
руху взагалі, через що й почались розстріли.

2.2. Процес винищення, кількість загиблих, місця пам’яті

Перед тим, як почати висвітлення безпосередньо акцій знищення, вар-
то приділити увагу чисельності єврейського населення міста до та під час 
окупації, адже цифри помітно відрізняються одна від одної. Згідно з пере-
писом населення 1939 року, в області проживало 129439 євреїв. З них 89529 
проживали безпосередньо в м. Дніпропетровську [9, c. 147]. Враховуючи що 
з моменту початку війни, до окупації міста пройшло майже два повних міся-
ці можна припустити, що певна частка мешканців змогла евакуюватись. Як 

багато серед них було євреїв? За даними І. Арада, в місті залишилось близь-
ка третини від довоєнної кількості євреїв [4, c. 258], тобто з міста було ева-
куйовано (або просто зуміли втекти) шістдесят тисяч осіб лише єврейської 
національності. Враховуючи промисловий характер міста, можна говорити, 
що на момент вступу в нього німецьких військ, від 20 до 30% жителів зуміли 
залишити його. Таким чином у Дніпропетровську точно не спостерігалась 
нестача помешкань для військ німецького гарнізону, і грабунок єврейських 
родин, що залишилися носив не тільки практичний, а й ідеологічний харак-
тер. Варто також зазначити, що більшість тих, хто залишився, були старими, 
хворими, безпорадними, неповнолітніми, або обтяжені великими сім’ями, 
які складались з хворих і непрацездатних [2, c. 12].

Згідно з тим же І. Арадом, перший розстріл євреїв в обласному центрі 
відбувся ще в останніх числах вересня. Тоді загинуло 179 чоловік. Цю акцію 
виконала айнзацкоманда 6 [4, c. 258]. Її керівником був дехто Крьогер. Згідно 
з документом «Донесение о событиях в СССР № 132 от 12 ноября 1941 г.» 
в Дніпропетровську в ті дні загинули не тільки євреї: «за период с 28.9.41 
по 4.10.41 …85 политических функционеров, 14 саботажников и грабите-
лей и 179 евреев (казнено)» [1, c. 93]. Складається враження що тільки на-
прикінці вересня і лише з приходом айнзацгрупи С нова влада спромоглась 
очистити місто від найбільш нелояльних елементів. Скоріш за все, в той же 
час, з метою візуально виокремити євреїв з-поміж числа інших мешканців 
міста, їх змусили носити на руці пов’язки білого кольору [3, c. 61].

Найбільш масове вбивство євреїв міста відбувалось протягом 13–15 жов-
тня 1941 року. Напередодні, ввечері 12 жовтня, згадуваний вище голова 
управи П. Соколовський та офіцери СС провели інструктаж серед міських 
поліцейських та пожежників. Під час нього мова йшла про те, що в ніч на 
13-е жовтня усі євреї міста будуть зібрані і відправлені на постійне місце 
проживання за межами міста. Усіх присутніх зобов’язали сприяти німецькій 
владі [4, c. 259]. Всі службовці з пожежного та поліцейського відділів упра-
ви були розбиті по двоє. Їм дали адреса євреїв, яких вони мали протягом 
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наступної ночі обійти і доставити до місця збору. Цим місцем виявився уні-
вермаг «Люкс», нині ЦУМ на проспекті Дмитра Яворницького.

Ця акція тривала рівно чотири дні. Таку кількість часу, відведену на 
неї, можна пояснити лише її масштабом та кількістю людей, залучених 
до неї. З боку німецької адміністрації в ній взяли участь 314 поліцейський 
батальйон, який прибув до Дніпропетровська ще 21 вересня [9, c. 152] та, 
згадувана вище айнзацкоманда 6 айнзацгрупи С, на допомогу якій і при-
був цей батальйон. Їм сприяла також міська управа, яка фактично виділила 
для цього підрозділи поліції та пожежників. Разом –  кілька сотень осіб. Ще 
12 жовтня перша рота поліцейського батальйону була відряджена охороняти 
місце збору (універмаг та прилеглі вулиці), друга –  скоріш за все викорис-
товувалась для розшуку євреїв протягом 12–13 числа. Коли переважна біль-
шість жертв були зосереджені в магазині, обидві роти мали завдання оче-
пити вулиці, які вели до місця страти. Старих та хворих відвозили туди на 
машинах [9, c. 153].

14 жовтня євреїв почали пішки виводити на місце страти. Цим місцем 
виявилась територія лісорозсадника навпроти транспортного інститу-
ту [12, c. 80]. На відстані 50–150 метрів від нього (точніше від яру, в якому 
безпосередньо відбувався розстріл) знаходився збірний пункт, куди жертви 
під конвоєм добирались з універмагу. Тут вони мали залишити всі свої цін-
ності та, за потреби, обшукувались членами СД та службовцями поліцей-
ського батальйону. Яр був оточений двома кордонами німецької поліції, самі 
розстріли проводили члени СД, активно намагаючись залучити доброволь-
ців з числа службовців поліцейського батальйону [9, c. 154]. Групами по 15–
20 осіб людей зганяли до яру, де їх розстрілювали в потилицю автоматними 
чергами. Зі слів очевидця Шкляра, в ті роки –  пожежника в міській упра-
ві: «14 октября 1941 годя я совместно с другими пожарными в количестве 
восьми человек были вызваны в горуправу Соколовским, который в крытой 
автомашине отправил нас во главе с одни немцем-гестаповцем к овра-
гам Транспортного института, где по приезде я увидел ужасающее зрели-
ще, а именно: в овраге находились горы беспорядочно лежащих трупов. 

Немцы-гестаповцы еще 14 октября 1941 года примерно до двух часов дня 
продолжали расстреливать оставшееся еврейское население… недалеко от 
оврага находилась группа еврейского населения численностью до одной 
тысячи человек, к ним подходили группы немцев-палачей и… брали по пят-
надцать-двадцать человек и вели к оврагу. Как только подводили к оврагу, 
всех выстраивали в шеренгу, и… стреляли из автоматов в спину» [9, c. 155]. 
Згідно з його ж свідченнями, в охороні місця страти брали участь також «ма-
дяри», які не фігурують в жодних інших джерелах. Роль пожежників з упра-
ви (близько 20 осіб) зводилась до засипання трупів, яке тривало ще кілька 
днів [4, c. 259]. Для того щоб заглушити крики жертв, нацисти, за одними 
даними, вмикали двигуни тракторів, за іншими –  вмикали двигуни вантаж-
них автомобілей та використовували звук трьох літаків [12, c. 80].

Протягом 14 жовтня нацистам не вдалось повністю знищити всіх, кого 
пригнали, тому розстріли проводились і на наступний день. За ці дні, в яру 
були розстріляні близько 10 000 євреїв [1, c. 96]. За даними І. Арада, підтвер-
дженими у документах айнзацгрупи С, деяка частина єврейського населення 
зуміла уникнути страти в ті дні, однак до 19 листопада, скоріш за все, в тому 
самому місці були знищені ще 1000 євреїв [4, c. 259]. Таким чином, станом 
на середину листопада в місті було вбито близько 12000 євреїв.

Однак, навіть після проведення настільки жахливої та широкомасштабної 
акції, більшість єврейського населення нацисти все ще залишили в живих. 
І. Арад з посиланням на одну з праць О. Круглова стверджує, що в грудні 
1941 року в місті було вбито ще 5000 євреїв. Крім того в нього також є відо-
мості, що «за период с 10 января по 6 февраля 1942 г. В Днепропетровске 
было расстреляно 350 человек в противотанковом рву на краю горо-
да» [4, c. 259]. Це місце можна більш детально локалізувати за допомогою 
книги «Рух Опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни». 
Згідно з нею, цей протитанковий рів знаходився «в 4-х кілометрах від міс-
та і 300-х метрів від селища Верхнє». [12, c. 80]. Нині це приблизно верх-
ня частина вулиці Робочої. Розстріли в ньому проходили з жовтня 1941 до 
останніх днів окупації. Нажаль, відомості щодо двох останніх висвітлених 
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акцій не знаходять відображення у наявних у нас джерелах. Проте в них 
ми знаходимо інші цифри жертв діяльності айнзацкоманди 6 групи С: «чис-
ло казненных ЕК 6 за период с 17 до 23.11.41 в совокупности составляет 
105. Среди них были 24 политических функционера, 20 саботажников и гра-
бителей, 61 еврей» [1, c. 102], «за период с 24 до 30.11.1941 ЕК 6 произвела 
274 расстрела. В это число входят: 19 пол. функционеров, 29 саботажников 
и грабителей и 226 евреев» [1, c. 106]. Про те, що ці акції відбувались саме 
в Дніпропетровську свідчить те, в одному документі з ними йдеться про 
знищення пацієнтів психіатричної лікарні Ігрень, що знаходиться в межах 
міста.

Щодо подій січня-лютого 1942 року, німецькі документи мовчать, однак 
в них містяться відомості про страти «173 политических функционера, 56 са-
ботажников и грабителей и 149 евреев» у період з 18 по 25 лютого [1, c. 114].

Як бачимо цифри кількості жертв в опублікованих джерелах і в історіо-
графічних працях помітно різняться. Взагалі важко встановити точне число 
загиблих від рук нацистів та їх поплічників навіть на місцевому рівні та при 
наявності джерельної бази. Можливо причиною цього є невпорядкованість 
джерел у збірках, суб’єктивний їх характер, точніше –  недостатня точність 
при початковому підрахунку. Ці недоліки можна виправити лише за допо-
могою якнайбільш повного використання джерел різноманітного походжен-
ня. Наприклад, в неодноразово цитованій праці О. Круглова міститься звіт 
фельдкомендатури Дніпропетровська від 19 жовтня 1941 року: «К началу 
оккупации еще имелось около 35000 евреев. Мероприятиями СД было охва-
чено около 15000, около 15000 евреев бежали в связи с этими мероприяти-
ями и еще имеется остаток из 5000 евреев» [9, c. 156].Таким чином, майже 
половина з тих євреїв, що залишилась в місті на момент окупації, зуміла 
втекти напередодні та під час проведення акцій знищення. Однак не варто 
думати, що всім пощастило врятуватись. Скоріш за все, висвітлені вище роз-
стріли з середини жовтня 1941 по лютий 1942 року проводились для зни-
щення тих, хто зміг врятувати себе на початку жовтня.

У всякому випадку, в місті загинуло ніяк не менш 20% від довоєнно-
го числа єврейської громади. Загалом –  від 18 до 25 тисяч осіб. Деякі зу-
міли пережити Голокост. Кілька історій цього міститься в «Чорній книзі». 
Дружина Надія Індикт зуміла врятувати свого чоловіка Михайла і хова-
ла його в будинку неподалік міста під підлогою протягом двох з полови-
ною років [2, c. 65–68]. А. Бурцеву ховав її чоловік та сусіди [2, c. 69–70], 
Б. Тартаковську теж врятував її чоловік, з яким вона втекла до 
Сум [2, c. 71–72]. Ці історії об’єднує те, що кожна врятована особа мала за 
чоловіка/дружину не єврея, які, власне, і допомогли їм вижити. Враховуючи 
те, що євреї Дніпропетровська були значною мірою асимільовані, то стає 
зрозумілим чому багатьом з них вдалось врятуватись як до акцій знищення, 
так і після їх проведення. Згідно зі свідченнями О. Ревенської, яка певний 
час переховувалась в знайомих в селищі Краснопілля, німці не дорахувались 
800 євреїв під час акції 12–15 жовтня [2, c. 70–71]. Проте більшість з них, як 
відомо, все ж таки була страчена протягом наступних трьох місяців.

Однак навіть у лютому 1942 року в місті ще залишались живі євреї. Згідно 
з планами фельдкомендатури, в місті планувалось створити гетто, однак піс-
ля подій середини жовтня ці плани були згорнуті [9, c. 156], але не повністю. 
За даними Д. Поля, станом на вересень 1942 року в Дніпропетровську все 
ще працювали близько однієї тисячі робітників-євреїв [14, c. 61]. Коли їх 
було знищено –  достеменно невідомо.

Нацистська влада не тільки знищила кілька десятків тисяч осіб в міс-
ті, а й намагалась приховати сліди своїх злочинів. Відомо, що зондер-
команда 1005-Б у складі 8–10 службовців СД, 30 німецьких поліцаїв 
і понад 300 в’язнів працювала по знищенню залишок жертв в місцях ма-
сового поховання в Дніпропетровській області з серпня 1943 по січень 
1944 року [14, c. 80]. Не виключається, що незадовго до звільнення міста 
(жовтень 1943 року), ця зондеркоманда встигла «попрацювати» і над зни-
щенням тіл, похованих в місцях масових розстрілів Дніпра.

Останнє питання, яке залишилось розглянути –  питання місць пам’яті. 
Як було сказано, відомо два місця масових страт єврейського населення 
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в межах сучасного Дніпра –  в ярах напроти ДНУЗТ та приблизне місце вгорі 
вулиці Робочої. В рамках подолання наслідків тоталітарного минулого варто 
було б встановити пам’ятні з докладним описом подій, які мали місце в цих 
локаціях, а не вдовольнятися формулюванням на них «мирні радянські гро-
мадяни», яке знеособлює жертв. Нажаль в цьому питанні українська політи-
ка пам’яті недалеко пішла від радянської [6, c. 13].

Висновки

Друга світова війна сильно позначилась на історії України. Одним з її 
епізодів був Голокост –  масове винищення нацистською владою осіб єврей-
ського походження під час окупації.

Місто Дніпро (тодішній Дніпропетровськ) було захоплено в остан-
ніх числах серпня 1941 року. На той момент в ньому залишилось близько 
30000 осіб єврейського походження (з приблизно 90000, які мешкали до по-
чатку війни), які стали потенційними жертвами нацистського терору. Він 
застосовувався, в першу чергу, до партійних функціонерів та євреїв, яких 
ідеологія Третього рейху робила взаємопов’язаними та винайшла для них 
термін «жидобільшовизм». В Дніпропетровську каральні акції проти цих 
категорій населення почались наприкінці вересня у зв’язку з активізацією 
партизанського руху в південній частині області. Протягом наступних п’яти 
місяців, окупанти майже повністю винищили єврейське населення міста 
в ході кількох масових розстрілів, наймасштабнішим з яких був проведений 
12–15 жовтня 1941 року. Перед цими акціями, окупанти та місцева влада на-
жились на цих вбивствах, завдяки пограбуванню майна та контрибуції.

Місцями знищення жертв нацистського терору вважаються два місця 
на околицях тодішнього міста, нині –  в його межах. Перше –  яри навпроти 
Дніпровського національного університету залізничного транспорту, дру-
ге –  район верху вулиці Робоча (ймовірно поблизу сучасного Південного 
машинобудівного заводу). Кількість загиблих в цих місцях разом складає 
кілька десятків тисяч осіб, переважна більшість з яких були вбиті в проти-
танковому рову біля тодішнього селища Верхнє. Серед них нараховується 

до 30000 тисяч осіб єврейського походження, знищені службовцями айнзац-
команди 5 групи С за підтримки поліцейського батальйону № 314 та міс-
цевих колаборантських формувань. Навіть після того, як більшість єврей-
ського населення була знищена, окупанти ще тривалий час користувались 
працею поневолених ремісників.

Загалом, три неповних роки окупації стали справжнім лихом для меш-
канців тодішнього Дніпропетровська. Десятки тисяч людей стали жертвами 
політики нацистського тоталітарного режиму. Одним зі шляхів подолання її 
наслідків є сповідування об’єктивної пам’яті про жертв цієї політики, нага-
дування нащадкам про неї, про жахи, які довелось витримати тим хто пере-
жив це та тим, хто загинули.
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Кіційова Поліна
Усна народна творчість часів колективізації 

та Голодомору 1932–1933 рр.

Вступ

Неврожай –  від бога, а голодомор –  від людей.  
Народна мудрість

Стихійні катастрофи голоду часто траплялись в історії людства. 
Багатовікова історія України свідчить, що майже в кожному столітті були го-
лодні роки. Причинами лихоліття ставали стихії, посухи, повені, епідемії, 
нашестя сарани тощо. Але застосування штучного створеного голоду як за-
собу політичної зброї масового винищення нації було вперше в світі вико-
ристане комуністичним режимом СРСР в 1932–1933 рр. в Україні.

Сьогодні, коли суспільство стоїть на шляху демократизації, відкритос-
ті, потрібно дедалі сміливіше позбавитись усіляких «білих плям» у висвіт-
ленні власної історії. Одужання нації можливе лише на дорозі правди [24]. 
Українська влада, громадськість та світове українство мають об’єднати зу-
силля для підготовки до вшанування 85-х роковин Голодомору у 2018 році.

Сучасне покоління у величезному боргу перед предками і нащадками, 
адже до недавнього часу замовчувалась найстрахітливіша трагедія україн-
ського народу –  штучний голод 1932–1933 рр., кількість жертв якої ніхто 
і ніколи не зможе підрахувати [19].

Прикро, але залишається фактом те, що за роки незалежності населен-
ня України за рахунок смертності, матеріальної скрути, хвороб скоротилося 
майже на п’ять мільйонів осіб. А також, крім катастрофічного зменшення 
населення, ми ще повинні дати відповідь на питання, чому ряди 20 млн. 
українців, які опинилися за кордоном через різні політичні і економічні при-
чини в далекому минулому, поповнилися за останні роки ще на 7–8 мільйо-
нів. І в основному в пошуках заробітків, в пошуках шматка хліба, як колись 
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виїжджали точно так і з тих же самих причин у голодні 1932–1933 рр. [16]. 
Це ще один доказ того, що події 1932–1933 рр. слід пам’ятати та вчитися на 
цьому прикладі, щоб такого більше не повторилося в нашій історії і тому, 
що героїчній, мудрий, надзвичайно терплячий і багатостраждальний народ 
заслужив на те, щоб молоде теперішнє покоління та наші нащадки знали 
правду про ці страшні і трагічні події, які протягом десятиліть так старанно 
намагалися викинути з нашої історичної пам’яті.

А народна пам’ять жива. І наша науково-дослідницька робота –  це від-
верта відповідь апологетам сталінізму, які й сьогодні заявляють, що голоду 
в Україні в 1932–1933 рр. не було, а якщо і були деякі перебої з продоволь-
ством, то уряд допомагав голодуючим.

Перебіг цих подій знайшов відображення в узагальнюючих працях 
С. Кульчицького «Пам’ять про жертви голоду-геноциду в 1932–1933 рр. 
в Україні», О. Веселової «Трагедія голоду 1932–1933 рр.», В. Короля 
«Голодомор 1932–1933 рр. на Україні», Ю. Шаповала «III конференція 
КП(б)У: пролог трагедії голоду», Дж. Мейса «Штучний голод в радянській 
Україні: що сталося і чому?», Є. Сверстюка «Осквернення священного дару 
життя» та багатьох інших [20, 15, 19, 35, 23, 29].

Матеріалом для нашої науково-дослідницької роботи став фольклор, ви-
найдений нами в різних джерелах та історичній літературі, а саме в працях 
І. Бугаєвича «Дожилась Україна», І. Бугаєвича «Кобзарська дума про голод», 
В. Пархоменко «Слово, що здолало смерть», С. Дзвонюха «Висвітлення ду-
ховних аспектів геноциду 1932–1933 рр. в Українській історії», «33-й: Голод. 
Народна книга-меморіал» [11, 12, 10, 25, 16, 17].

Актуальність даної роботи беззаперечна. Все далі у минуле відходять 
ці трагічні події в житті українського народу. Та ми не маємо право забува-
ти про всіх невинно закатованих, померлих голодною смертю, що б ніколи 
подібне більше не спіткало Україну. Пам’ять про людське горе, вічна, без 
строку давності, і найжорстокішими наказами, погрозами чи замовчуван-
ням її не придушити і не приховати. Наша зацікавленість цією темою обу-
мовлена прагненням долучитись до справи встановлення історичної правди 

збереження пам’яті про мільйоні невинних жертв сваволі та безчинства біль-
шовицького режиму.

Дійсно, за останній період науковцями зроблено дуже багато щодо роз-
криття правдивих сторінок історії періоду голоду на Україні 1932–1933 рр., 
але й до сьогодні свідчення очевидців, видання, публікації різних дослід-
ників не дають повної картини страшної дійсності того періоду. Ще менш 
висвітлений такий важливий аспект, як духовне життя людей в цей період. І, 
взагалі, наскільки воно (духовне життя) було можливим в умовах безжаль-
ного геноциду.

Переглянувши кільканадцять збірок усної народної творчості, ми пере-
коналися, що в жодній з них не знайшов своє відображення фольклор періо-
ду Голодомору.

Об’єкт дослідження –  Голодомор 1932–1933 рр. на Україні. Предмет до-
слідження: відтворення Голодомору самим народом в його усній творчості, 
характеристика фольклорного матеріалу за жанрами та за тематикою, при-
чини, характер наслідки голоду на Україні 1932–1933 рр.

Мета науково- дослідницької роботи: дослідити, як Голодомор 1932–
1933 рр. відтворений самим народом в його усній творчості.

Поставлена мета передбачає вирішення таких конкретних завдань:
1. зібрати якнайбільше зразків усної народної творчості –  цього єдиного 

на той час інструменту опору антилюдському режиму; поклавши в основу 
метод класифікації і систематизації гуртувати увесь зібраний фольклорний 
матеріал за такими жанрами:

• прислів’я та приказки;
• співанки;
• пісні;
• дитячі промовки;
• анекдоти;
• кобзарські та лірницькі твори;
• травестії революційних пісень;
• загадки;
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2. виділити за тематикою такі групи фольклору:
• діяльність та оцінка активістів;
• розкуркулення;
• злочинна безгосподарність у колгоспах;
• грабунки, визиск селян, людомор;
• антипартійний фольклор;
• наслідки колективізації й людомору.
3. визначити причини Голодомору в Україні та його наслідки; описати 

події Голодомору на Дніпропетровщині та в м. Кам’янському;
4. провести пошукову роботу, в ході якої зі спогадів мешканців села 

Єлизаветівка записати фольклорний матеріал, відображаючий трагічний пе-
ріод 1932–1933 рр.

Таке дослідження було б неможливим без відповіді на питання, що ж це 
був за період в історії України –  Голодомор, які його причини і наслідки.

Своєю науково-дослідницькою роботою ми прагнули:
• виховувати в сучасного покоління глибокі патріотичні почуття за свій 

народ, що в умовах нелюдського існування в основній своїй масі зберіг 
честь і гідність, не втратив здатності протистояти своїм мучителям;

• загартовувати серця юних на історичних фактах жорстоких випробу-
вань українського народу;

• формувати в сучасної молоді позицію не сприйняття будь-яких проявів 
насильства людини над людиною і здатність протистояти їм.

Методологічною основою нашої науково-дослідницької роботи є прин-
цип об’єктивності й історизму.

Специфіка даної теми, мета і завдання, поставлені нами, визначили 
структуру науково-дослідницької роботи, яка складається зі вступу, двох 
розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків.

Ми сподіваємось, що наше історичне дослідження стане у пригоді всім, 
хто цікавиться вітчизняною історією. Матеріали, зібрані в роботі, можуть 
бути використані на уроках історії України, народознавства, в роботі фа-
культативу «Етнографія та фольклор України». Зібраний фольклор може 

послугувати матеріалом для розділу в збірнику народної творчості, який би 
відтворив трагічні події 1932–1933-х рр. XX ст.

Розділ 1. Штучний голод 1932–1933 рр. –  акт геноциду 
проти українського народу

1.1. Причини і наслідки Голодомору на Україні

Мало знайдеться в історії не тільки України, а й світу таких жахливих 
трагедій, як Голодомор 1932–1933 рр. Український Голодомор узагалі слід 
розглядати окремою сторінкою нашої історії –  на своєму шляху україн-
ський народ зазнав чимало трагічних випробувань, однак усе, що випало на 
його долю у той нібито мирний час, затьмарило своїм жахом навіть воєнне 
лихоліття.

Дедалі частіше зустрічається у різноманітних публікаціях слово «го-
локост». Воно вживається як синонім назви одного з найстрашніших со-
ціальних явищ –  масового голоду, голодомору. Походить слово «голокост» 
від грецької назви «holocaust». Цим терміном за античних часів називали 
акт ритуального жертвоприношення богам із спаленням великої кількості 
жертв. Пізніше словом holocaust почали позначати акт масового винищення 
людей [18, c. 13]. Український голокост тридцять третього –  удосконалена 
форма геноциду.

Це був політично спланований і організовано проведений мор народу. 
Тільки протягом 1932–1933 рр. загинула п’ята частина сільського населення 
України [20, c. 86]. За різними оцінками штучний голодомор забрав від семи 
до десяти мільйонів життів. Люди вимирали цілими селами. Демографічні, 
соціально-економічні, історико-культурні наслідки тодішніх злодіянь 
Україна відчуває й досі.

Те, що відбувалося в Україні в 1932–1933 рр., не знайшло жодного ві-
дображення в офіційних документах. Сталін наказав ставитися до голо-
ду як до ворожої провокації. Навіть у стенографічних звітах пленумів ЦК 
КП(б)У і протоколах політбюро ЦК КП(б)У цього періоду слово «голод» 
відсутнє [3, с. 17].
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Але насправді це була старанно організована кампанія винищення на-
ції, безкровна війна проти беззахисних і безправних людей, це був, як писав 
Олесь Гончар, «масовий сталінський геноцид, свідомо спрямований на ви-
гублення українського народу –  народу, такого ненависного диктатурі, якій 
всюди вчувався прихований опір і затаєний сепаратизм. Цей безпрецедент-
ний за своїм катівським розмахом злочин сталінщини завдав Україні най-
тяжчих утрат, коштував нації мільйони людських життів, у тому числі й ма-
теринських, дитячих» [4, c. 628].

Не підлягає сумніву, що до загибелі мільйонів селян призвело холодно-
кровне рішення Сталіна вилучити в українських селян усе зерно, а відтак 
заборонити будь-яку допомогу їм з боку міжнародної громадськості. Коли 
відомості про голод в Україні надійшли на Захід, то першими відгукнулися 
українці західних земель та еміграція. Було створено допомогові комітети 
в Європі й за океаном, надіслано меморіали до Ліги націй, питання пору-
шувалося в Британському парламенті. Але радянський уряд відкинув про-
позиції про допомогу з-за кордону, стверджуючи, що інформацію про голод 
навмисне поширюють вороги Радянського Союзу. Щоб перешкодити само-
чинним утечам величезної маси голодуючих за межі республіки, на її кордо-
нах було розміщено загороджувальні загони внутрішніх військ.

У 1932–1933 роках українці з польських берегів Збруча і Бугу пускали 
плоти з харчами, і польські прикордонники дивилися на це крізь пальці. 
Вони не стріляли. Стріляли радянські прикордонники. В українців, які на-
магалися перехопити ті плоти [26, c. 7].

Яка ж була причина організації голоду саме в Україні?
У той час вона була єдиною житницею більшовицької імперії. На будів-

ництво «соціалізму» потрібні були кошти (на Дніпробуд, ХТЗ та ін.) та дар-
мова робоча сила, покірна і невибаглива, як худоба. Отже, треба було по-
грабувати найбагатшу республіку, деморалізувати її населення, перетворити 
його в покірного раба партії. Україна в революцію і громадянську війну про-
явила високий дух волелюбства і довго чинила опір більшовикам. Вищим ви-
явом того свободолюбства була селянська революція під проводом Нестора 

Івановича Махна. З більшовицькими ордами боролись війська Центральної 
Ради, Гетьманату, Директори. А скільки було масових партизанських селян-
ських виступів (поіменованих більшовиками «бандитизмом») проти нової 
влади, що тривали на Україні ледве не до 1925 року?! [15, c. 13].

Цей дух волелюбства, протесту і опору більшовикам потрібно було будь-
що викоріняти. Знищити дощенту, сплюндрувати Україну, зламати її волю.

Час для удару по Україні був вибраний цілком своєчасно. НЕП сприяв 
відбудові сільськогосподарського виробництва, приніс сякий-такий добро-
бут, який приспав пильність селянства. Населення не сприймало всерйоз ле-
нінсько-сталінський план кооперування села. Тому колективізація виявилася 
для українського селянства підступною дією більшовиків. Село відразу було 
здеморалізовано, опір його не набув масових форм і був швидко подавле-
ний гігантською репресивною машиною, створеною більшовиками. Масове 
розкуркулення всіх неслухняних і депортація на Соловки чи в Сибір, дра-
конівські закони, неправедні суди –  все це пригнічувало до краю, і в таких 
умовах тотального страху з населенням можна було витворяти що завгодно. 
Ось свідчення очевидця:

«Селянина Прокопа Мостового розкуркулили. Він хотів вступити до кол-
госпу, але його не прийняли. У грудні 1932 року до нього знов прийшли за-
бирати хліб, який ще перед тим забрали. Порозбивали в хаті вікна, двері та 
піч. Що з ним дальше сталося, не знаю, бо його більше в селі не було. Через 
два тижні прийшли знов до його жінки, що залишилася з трьома дітьми 
у своїй хаті, й кажуть: “Давай хліб –  у тебе є захований”. Жінка в сльозах 
відповіла, що в неї з дітьми нема чого їсти, що вони самі скоро повмирають 
з голоду. Тоді вони викопали яму, поставили її в яму і стали засипати зем-
лею. Жінка ця збожеволіла, а троє дітей вмерло з голоду» [10, c. 76].

Комуністичний режим не міг миритися з існуванням вільних, не залеж-
них від нього людей. Вільних людей, основу особистої незалежності яких 
становила їх власна праця на власній землі, слід було знищити. Удари за-
вдавалися методично й цілеспрямовано. З українців виймали хліборобську 
душу, ламали хребет нації, свідомо провокували канібалізм. Ось документ 
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№ 178, саму назву якого моторошно читати: «Довідка МВС УРСР про факти 
людоїдства серед населення УРСР за станом на березень 1933 року». Всього 
в ній зареєстровано фактів людоїдства 130, та крім того, голодні люди ще 
з’їли 189 трупів. Найбільше з’їдено людей і трупів у Дніпропетровській, 
Запорізькій, Ізмаїльській, Сталінській, Харківській областях [3, c. 8].

Найжахливішим у трагедії голоду було те, що для нього не було 
об’єктивних причин. Сам Сталін заявив: «Ніхто не може заперечити того, що 
загальний урожай зерна в 1932 році перевищував урожай 1931 року». Його 
весь забрали, навіть посів, залишивши селянам голодну смерть [17, c. 31].

Люди їли мишей, щурів, горобців, земляних хробаків і слимаків, мололи 
кістки на борошно, варили шкіру із взуття. Уживали в їжу кульбабу, реп’яхи, 
проліски, липу, акацію, щавель, кропиву.

У людей розпухали обличчя, ноги, животи. Померлих, а часто й ще жи-
вих звозили й скидали у ями й закопували. Ось задокументоване свідчення 
очевидця:

«Мати виносила до міста все: вишивки, рушники, скатертини. Вона від-
давала їх практично задарма, щоб якось протриматися до нового врожаю.

У червні 1933 року село було в сум’ятті, люди плакали й посилали про-
кльони, вони лежали уздовж тинів, але ніхто не звертав на них уваги, дума-
ючи про те, що завтра настане його черга. Люди вмирали майже щодня. Не 
було ні священика, ні відправ, не було кому навіть прийти й подивитися на 
все це. Родина, що ще залишалася живою, сама копала могили, обгортала 
тіло простирадлом і кидала його до ями. Тих, хто ще був здоровий, москов-
ські посіпаки гнали на роботу і верещали, що ми повинні виконати план: 
“Здохніть, але врятуйте Росію!”» [10, c. 204].

Навіть за скупими статистичними даними, в 1933 році в Україні на-
родилися 470 тис. 700 чоловік, а померли 1 млн. 850 тис. 300 чоловік… 
Насправді ж цифри були зовсім іншими. Американець російського похо-
дження Адам Тавдул, який був особисто знайомий з М. О. Скрипником, пи-
сав, що шеф ДПУ УРСР В. А. Балицький повідомив Миколі Олексійовичу: 
у 1933 році у країні загинуло від голоду 8–9 млн. чоловік, і цю цифру, як 

приблизну оцінку, доповіли Сталіну. Скрипник у розмові з Тавдулом нібито 
заявив, що кількість померлих від голоду в Україні і на Північному Кавказі 
перевищує 8 млн. чоловік [4, c. 630].

1933 рік характерний не тільки масовим винищенням українських селян, 
як основи національного духу, а й ліквідацією його потенційного проводу 
української національної інтелігенції. Більшовицька влада завдала відчутно-
го удару українському націоналізмові, оголосивши його державним злочи-
ном, який мусив каратися смертю. Це було початком широкого наступу на 
все українське, початком масового насадження російської мови і культури, 
в результаті чого кремлівські ідеологи знівечили українську націю і за її ра-
хунок розбудували свою [19, c. 21].

Та однією лише смертю безневинних людей совєтський тоталітарний ре-
жим не мав наміру обмежуватися. Робився нищівний приціл на майбутнє: 
знищити українську націю, великий і гордий слов’янський народ.

Отже, на нашу думку, Голодомор 33-го року був цинічним способом зне-
важливого використання чужих життів заради задоволення імперських амбі-
цій більшовицької Росії; він був виявом великодержавного шовінізму в його 
найстрахітливішій формі.

А тому ми повинні пам’ятати, яку ціну заплатив український народ за 
право жити. І ми маємо для себе чітко зрозуміти –  головною, незаперечною 
цінністю для нас усіх є власна держава. Бо лише здобуття Україною неза-
лежності та демократичний шлях, який ми обрали, є надійною гарантією 
того, що подібна трагедія 1932–1933 рр. ніколи не повториться.

Пам’ять же про всіх невинно убієнних згуртує нас, живих, дасть нам 
силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній 
землі.

1.2. Голодомор у м. Кам’янському та селах Кам’янського району

Довгий час вважалося, що Голодомор –  геноцид 1932–1933 рр., оминав 
стороною такі міста, яким на той час було Кам’янське. І дійсно, робітники 
отримували 800 г хліба за картковою системою та набагато рідше помирали 
від голоду, аніж селяни, приречені на голодну смерть [6, c. 18].
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Відомість про хід колективізації в Кам’янському районі за 1930 р. свід-
чить, що на 1 березня колективізовано 4% одноосібних господарстві, на 
25 квітня –  7,7% [31, c. 1]. На 1934 р. у Кам’янському районі налічувало-
ся: 2 комуни, 83 артілі, 109 МТС, 50 радгоспів, 61 коопгосп. Підвищення 
показників колективізації забезпечували загони робітників 25-тисячни-
ків. Виказувач приховувачів отримував 10% вилученого хліба. Колгоспи-
нездатчики заносилися на так звані «чорні дошки». Цим фактично виносив-
ся смертний вирок колгоспникам. Так, у 1932 р. на чорній дошці опинився 
колгосп «Дзержинець» c. Миколаївки, який виконав план хлібозаготівок на 
45,9% [36, c. 2].

Селяни приховували зерно, щоб якось вижити. Недоїмки конфісковува-
ли спеціальні бригади активістів. У разі не здачі боргу описували все май-
но порушника контрактації. Так, для покриття штрафу в 600 крб. у Якима 
Павлюченка, жителя c. Романково, забрано все: «діжки, ночви, плуг, боро-
ну, ліжник, стільці, драбину; кабаки (10 штук), буряки; вугілля (50 пудів). 
Забрали й сарай, і клуню, й погріб та й саму хату». Родина змушена була 
покинути рідні місця [10, c. 8].

На січень 1933 р. по Кам’янському району план хлібозаготівлі було вико-
нано на 80,9%. Засів у березні 1932 р. по колгоспу ім. Жовтневої Революції 
(с. Кам’янське) складав 70 га, «Дзержинець-кооператор» (с. Романкове) –  
25,72 га [31, c. 1]. Невдоволення створенням СОЗу в Кам’янському в 1930 р. 
висловлювали селяни й робітники на зборах, загрожуючи вбити заступни-
ка голови СОЗу, вимагаючи роздачі засівного матеріалу. Протестом проти 
визискувань стали невиходи колгоспників, що сягали 30%. Спецвідомості 
з хлібозаготівлі в Кам’янському за 23 лютого 1933 р. містять інформацію: 
«Всего изьято по городу: зерна –  304 кг; по селу зерна –  4,134 кг…». В ро-
бітника І. Сороки забрано 119 кг пшениці та 50 кг проса, привезених із села 
від сестри для схову [31, c. 2].

Акти комісій з хлібозаготівлі, накладення штрафу, опис майна «по-
рушників» контрактації мали наслідком знищення, виселення до Сибіру. 
На 9.04.1933 р. виселено з Дніпропетровської області 15 тис. сімей і 5 тис. 

одинаків [32, c. 106]. Через високі темпи індустріалізації плани неймовір-
но зростали, примусова колективізація, хлібо- та продуктозаготівлі призве-
ли до зубожіння села й голоду. Голод став проявом організованого терору. 
На загальних зборах 6-ї сотні c. Романкового 15.01.1933 р. селяни вислов-
лювалися: «Выполнять хлебозаготовки нечем, хлеба нет, гибель нам при-
шла» [13, с. 2]. У січні 1933 р. голод був у всіх районах Дніпропетровщини. 
Вимирали цілі села, поширювалися хвороби. Траплялися випадки ка-
нібалізму. Прокуратурою Дніпропетровської області в 1933 р. було роз-
глянуто 60 справ з людожерства [32, c. 215]. Голод 1932–33 рр. охопив не 
лише села, а й міста, зокрема, індустріальне Кам’янське, де діяла картко-
ва система, пільгові книжки ударників, талонні картки. Докази голоду 
в м. Кам’янському є і прямі, і побічні. Щодо останніх, це дані про спалахи 
епідемій, ріст кількості загальних захворювань та смертності від них. Для 
виснажених робітників відкривались 1-денні будинки відпочинку з посиле-
ним харчуванням. У гарячі цехи обмежували подачу питної води, щоб не 
посилювалася опухлість.

Рятуючись від голоду, люди їли жаб, ховрахів, котів, трупи сапних ко-
ней, вбивали і поїдали одне одного. Опухлі від голоду, сподіваючись на 
порятунок, пробиралися через загороджувальні загони до сусідніх міст, 
жителі яких відводили погляди від помираючих на вулицях, їх не завжди 
встигали хоронити. За спогадами старожилів Кам’янського, навесні 1933-го, 
коли станув сніг, виявилося багато трупів померлих голодною смертю, осо-
бливо в районі міського ринку. Прибирали їх спеціальні загони, а місце 
захоронення –  невідоме.

Свідченням голоду в Кам’янському районі є акти реєстрації смертей 
мешканців c. Романкового 30.07.1933–3.01.1934 рр. Серед померлих біль-
шість –  працівники заводів та члени їх сімей. В 1933 р. в с. Романковому 
зафіксовано 752 смерті на 9790 мешканців [33, c. 11]. Лист М. В. Барона, 
працівника металургійного заводу м. Кам’янського, сестрі до Польщі від 
7.06.1933 р. свідчить: «Народ пухнет й прямо на улицах умирает с голо-
ду…» [32, c. 138]. В лютому 1933 р. на стінах будинків м. Кам’янського 
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з’явилась анонімна листівка із закликом до збройного повстання. За січень –  
поч. березня 1933 р. в м. Кам’янському померло 347 осіб. (1932р. –  в міській 
частині Кам’янського мешкало 115 778 ос., в сільській –  8952 ос.) [36, c. 5]. 
В період січня –  4 березня 1933 р. смертність в м. Кам’янському у 2,7  рази 
перевищила народжуваність, у червні 1933 р. перевищила в 3,4 рази. 
Населення м. Кам’янського з 1932 по 1933 рік скоротилось на 3 392 особи. За 
даними Всесоюзного переселенського комітету з серпня по грудень 1933 р. 
в Україну було переселено 21586 колгоспних господарств (117149  осіб), 
в т. ч. на Дніпропетровщину 6679 господарств [28, c. 642].

Розділ 2. Усна народна творчість в період колективізації та 
Голодомору у 1932–1933 рр.

2.1. Жанрова різноманітність фольклору в період 
колективізації та Голодомору

Усна народна творчість кожного народу виникає і розвивається в кон-
кретно-історичних умовах його життя. Вона найповніше розкриває душу, 
велич народу, найважливіші принципи народної філософії. «Усна літерату-
ра, –  зазначав Поль Лафарг, –  має історичну цінність більшу, ніж будь-який 
твір окремого індивіда; тому нею можна впевнено користуватися, не боя-
чись бути введеним нею в оману» [34, c. 5]. 3 огляду на це вражаючим доку-
ментом дійсності є фольклорні твори, створені в умовах тотального терору 
початку 30-х років XX століття.

Народ з незбагненною силою осягнув всю глибину тих трагічних подій 
і передав у фольклорі незнищеність свого духу. І хоч від великого голоду 
в Україні минуло більше 70-ти років, завдяки фольклорним творам пам’ять 
про нього жива.

У страшних умовах терору люди вдавалися до слова як до єдиної зброї 
проти своїх мучителів. Саме народна творчість виявила ту могутню хвилю 
опору, з якою було марно змагатися більшовицьким катам, їх агенти вилов-
лювали окремих виконавців фольклору, але не в змозі були замкнути вуста 
всьому народові, аби змусити його замовкнути, їдке влучне слово не тільки 

проголошувало правду про голокост, не тільки назавжди закарбувало й збе-
регло свідчення про моторошний геноцид, а й доказало, що український на-
род неможливо поставити на коліна. Високу духовність і глибоку мораль не 
можна було знищити ніякими катуваннями, знущаннями і навіть смертю.

Фольклор цього періоду –  це та сила, що навічно прикувала більшовиків 
до ганебного стовпа історії. Це справедливий суд над тими, через кого кож-
ного п’ятого жителя України забрав голодомор. Фольклор протесту творив-
ся, жив і блискавично поширювався між людьми. І сьогодні слово тих людей 
стукає в наші серця голосом сумління, честі і пам’яті [17, c. 24].

Весь фольклорний матеріал ми розподілили за жанрами:
1. Прислів’я та приказки
2. Співанки
3. Пісні
4. Дитячі примовки
5. Анекдоти
6. Кобзарські та лірницькі твори
7. Травестії революційних пісень
8. Загадки
Найпоширенішим видом народної творчості того періоду були прислів’я 

та приказки. Чому? Ми думаємо, що саме ці короткі, влучні, стислі вислови 
давали змогу гостро і ємко сформулювати народну думку про події тогочас-
ного життя:

• Всюди плачі, всюди крики –  селян учать, як їм жити.
• В тридцять третьому году люди мерли на ходу.
• Більшовицькая весна і голодна, і пісна.
Оскільки фольклор про голод створювався по гарячих слідах трагічних 

подій, в умовах глибокої конспірації і був виявом протесту проти тотального 
терору, то це визначало його гостру публіцистичність і лаконізм форми:

• Голод людей їсть.
• Кулак у нас той, хто на кулаку спить.
• Своєї землі не мати –  по світу блукати [1, c. 54].
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Для прислів’їв і приказок характерна варіантність, що підтверджує ко-
лективність творення цього виду фольклору:

1. Ой за тії колоски відбула я Соловки.  
Не збирайте колоски, бо підете в Соловки.

2. Нема хліба, нема сала: контрактаціязабрала 
Нема хліба, нема сала –  така 
тепер власть настала.

Співанки –  найоперативніша пісенна форма фольклору. Вони лаконічні, 
точні, злободенні. Співанки сприймалися яскравіше, ніж агітаційні гасла. 
І тому породжували безпосередні емоції: сміх, гнів, іронію, отже дошкульно 
поціляли в тих, хто заподіяв зло. А ще запам’ятовувалися відразу. Вони спі-
валися речитативом, дохідливе і просто:

Сидить Ленін на горі, 
А Сталін в болоті, – 
Що зробили куркулеві, 
Те буде й голоті.

На відміну від коломийок, співанки (інколи їх називали співомовками) 
відрізняються різноманітністю форми. Найчастіше віршований рядок скла-
дається з 6–8 складів, римування суміжне (зрідка перехресне), у строфі від 2 
до 12 рядків [34, c. 898]:

1. Мати в Созі, батько в Созі, 
Діти плачуть при дорозі, 
Нема хліба, нема сала, 
Бо місцева власть забрала.

2. Ой ти, Сталін, шкуродер, 
Що ти з нас зробив тепер? 
Прийшли банди пакувати, 
А в Сибіру –  батько й мати. 
У Сибір й мене заслали,  
Каторжанкою була.  

Україну пам’ятала  
Й гірко Сталіна кляла.

Відомі і більші за обсягом пісенні віршовані твори –  народні пісні. Адже 
уявити українців без пісні неможливо. Вона була постійною супутницею 
їхнього життя впродовж усієї багатовікової історії народу. Не переставали 
співати в Україні і в найтрагічніші часи свого існування. Тільки пісні ці були 
сумні і водночас гнівні, бо люди завжди вірили у Шевченкове, що «недовго 
у цім світі катам панувати…» Доказом цього є такі фольклорні твори, як 
«Ой на горі два дубочки…», «Сидить Сталін на престолі…», «Стоїть Сталін 
на трибуні…», «Подивися, Ленін, сам…», «Батько з’їв свою дитину…», 
«Нам сонця не треба…», «Все забрали продзагони…» [2, c. 59].

Пісні з особливою виразністю відтворювали умови життя людей, давали 
характеристику конкретним історичним особам:

1. Трудодні, трудодні, 
Трудоодиниці, 
Батько ходить без штанів, 
Мати без спідниці. 
(З пісні «Ой на горі два дубочки…»)

2. Лежить Сталін на дивані 
Та й думу гадає, 
Чи нескорена Вкраїна 
Крила не здіймає?

Характерними для пісень є такі риторичні фігури, як звертання і повто-
рення, що використовуються з метою підсилення емоційного впливу і під-
креслення важливості зображуваного:

1. Ой ти, Сталін, шкуродер, 
Що ти з нас зробив тепер… 
(З пісні «Все забрали продзагони…»)

2. Батько в СОЗі, мати в СОЗі, 
Діти плачуть на порозі…
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3.Батько в СОЗі, мати в СОЗі, 
Діти плачуть на дорозі…

(З пісні «Подивися, Ленін, сам…») [18, с. 24].

Знаходимо варіанти однієї і тієї ж пісні, що підтверджує їх колективне 
творення і процес постійного удосконалення. Досліджуючи зібраний фоль-
клор, ми сподівалися віднайти пісні, що є висловом печалі і горя, виклика-
ного смертю людини –  голосіння (або тужіння). Вони на наше переконання 
були б природними в цей страшний період (адже щоденно помирали сотні, 
тисячі людей). Але, як не дивно, такого жанру ми не виявили. З нашої точки 
зору, це пояснюється тим, що смерть стала буденним явищем, а стан голо-
дної людини –  це втрата будь-яких емоцій, збайдужіння, притуплення при-
родних людських почуттів. Тому, мабуть, в 33-му не одспівували, не оплаку-
вали, не поминали [17, c. 31].

В анекдотах цього періоду звучить гостра іронія і неприхований сарказм. 
Недарма сама назва цього жанру побутувала у народі у вигляді стійкого сло-
восполучення «опухлі анекдоти». Означення «опухлі» говорило само за себе 
і не потребувало додаткових пояснень. Наприклад «Скоропис родоводу»: 
понеділок народився, у вівторок –  у ЗАГС прийшов, у середу –  заарешту-
вали, в четвер –  допитували, в п’ятницю –  засудили, в суботу –  розстріляли, 
в неділю –  поховали, от і все.

Старі люди переказували, що «опухлі» анекдоти виникли і безпосе-
редньо в роки знищення народу, і дещо пізніше, коли уціліли людоньки та 
«згадували давно минулі дні і битви за життя тривожні». До таких творів 
і історичні особи внесені народом дещо пізніше, хоча суть тих анекдотів –  
«опухлість» народу, «опухле» життя, і «опухлі» смішинки чи сміховини. Та 
хіба ж можна ті влучні фольклорні мініатюри назвати смішинками чи сміхо-
винками, коли їх носії всі поопухали?..

Як воно було: На сцені висить картина «Сталін на просторах Радянського 
Союзу». Виступаючий читає доповідь «Роль Сталіна в колективізації 
на Україні». Хор виконує пісні про Сталіна. Артисти читають вірші про 
Сталіна, демонструють фільм про Сталіна…

– Що це?
– Це вечір пам’яті Т. Г. Шевченка… [7].
Або «Порада»: Калінін скаржився своєму приятелеві, що в його шафі за-

велися миші і переточують усе, що попало, на січку, навіть важні державні 
документи. Уже й отруту клав усяку –  нічого не допомагає.

– І чого ти такий тупоголовий? –  дивується приятель. Напиши на двер-
цях шафи «Колгосп імені Сталіна», то половина мишей зразу втече, а решта 
здохне з голоду. Вразили нас своєю оголеною правдою і дитячі примовки. 
В них відтворене бачення тих страшних часів наймолодшими українця-
ми, які не розуміли, чому в хаті немає хліба, через що навколо страждають 
люди, але які зазнали чи не найбільших страждань:

Нехай кишки воркотять – 
Вони їсти хотять. 
Чого ж очки не сплять, 
Вони ж їсти не хотять.

Вживання в примовках зменшувальних суфіксів та слів дитячої лекси-
ки (моня, кика) підкреслює їх гірку іронію. Але хіба гіркота дійсності була 
слабшою? На жаль, дуже часто траплялося так, що, заснувши увечері, дитя-
чі «очки» вже не прокидалися ніколи… [22, c. 17].

Серед фольклору 1932–1933 рр. варто виділити кобзарські та лірницькі 
твори, їхнім яскравим прикладом є «Дума про голод» визначного кобзаря 
Єгора Хомича Мовчана. Серед усної народної творчості того часу вона посі-
ла важливе місце як свідчення визначного українського співця про лихоліт-
тя, біду і горе, пережиті нашим народом. За своїм змістом дума визначається 
історичною вірогідністю описуваних подій, вірною трактовкою причин і на-
слідків голоду, і тим самим вона гостро викриває суть політики «великого 
голови» в період колективізації –  як вона відбилася в пам’яті народу:

Хліб качали, вимітали, 
Весь народ сумує, 
А «великий голова» 
Мовби і не чує.
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Твір цей –  за своїми літературними якостями –  безпосередній, іронічний 
і гнівний –  треба віднести до кращих зразків народної творчості [25, c. 41].

Як відомо, кобзарі здавна захищали народ, обстоювали його інтереси 
і прагнення. «Дума про голод» яскраво ілюструє цю суть кобзарства і про-
мовисто свідчить про те, як кобзарі ставали в оборону народу в трагічні часи 
його історії:

Так робили ми панам, 
Що ніколи сісти, 
А тепер собі ми робим, 
Що нічого їсти.

Певно, ця дума є першим (і, мабуть, останнім) зразком кобзарської твор-
чості на дану тему, закінченої форми і в значному обсязі. Інших творів поді-
бного кшталту в українській фольклористиці поки що не виявлено [12, c. 34].

На нашу думку, величезне значення має те, що цей твір дійшов до нас. 
Адже в ньому описується правда, яка так довго замовчувалась. Візьмемо 
хоча б 1967 рік (рік до смерті Є. X. Мовчана). Час дійсно був непевний, по-
чинався застій, викриття сталінщини припинилося, сяка-така хрущовська 
відлига закінчилася, і можна було чекати гіршого. На згадки про великий 
голод тридцятих років в Україні було накладено політичне табу, наявність 
його відкидалася і ретельно замовчувалася. Виходячи з цього, зрозумілою 
є засторога кобзаря Єгора Хомича відносно розголосу його думи. Але, дяку-
ючи щасливій долі, твір цей був збережений [25, c. 44].

Нарешті люди дізналися, як-то насправді жилося нашому народу в 1932–
1933-х роках:

Пролилися на Вкраїні  
Великії сльози,  
Як «великий голова» 
Отаке-то, добрі люди, 
Зчинилося лихо – 
Побив голод мужиків, 

Сидіть в созі тихо.  
Гей, гей! –  сидіть в созі тихо…

Нами були записані співанки, які близько нагадують окремі місця «Думи 
про голод», як наприклад:

1. В тридцять третьому году 
їли люди лободу, 
Пухли-мерли із голоду, 
Наче мухи на холоду. 
2. Ой у созі при дорозі 
Роздають макуху, 
Хочеш жити, йди до созу, 
Бо впадеш без духу [9].

В книзі-меморіалі «33-й: Голод» приведено два записи пісень того часу 
від незрячих співців на базарі. Певно, ці пісні взяті з літературних дже-
рел, але вже те, що їх виконували ті народні співці, надає їм фольклорного 
характеру:

1. Ой не квітни, весно, 
Мій народ в кайданах, 
Серце його в ранах, 
А життя в туманах… 
2. Я сьогодні щось дуже сумую, 
Про ту волю козацьку згадав, 
І про славу –  її не забуду, 
Що колись я, мов сокіл, літав… [10, с. 23].

Трагічну картину змальовує вірш, написаний в час Голодомору:

У полі висохли криниці. 
Ніхто не сіяв, не орав,  
Голодний рік, мов чорна птиця, 
Над краєм змореним літав [25, с. 17].
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Тоді і люди, і природа були виснажені, зморені і безсилі… Привертає до 
себе увагу такий жанр, як травестії революційних пісень. Серед фольклору 
про Голодомор можна виокремити, наприклад, перероблений (травестійний) 
«Інтернаціонал» та «Варшав’янку». Народ на свій лад, більш зрозуміло і від-
повідно до обставин свого життя переробив більшовицькі революційні піс-
ні, пристосовуючи їх до голодної дійсності. Ось рядки з «Інтернаціоналу» 
(навряд чи Ежен Потьє передбачав такий варіант):

Повстаньте, гнані та голодні, 
Беріть кочерги й рогачі. 
Женіть «буксир» із України – 
Не переводив би харчі…

У всім відомій «Варшав’янці» є слова: «В царство свободы дорогу гру-
дью проложим себе». Але в іншій травестії дорогу прокладали в царство го-
лоду. В цій співанці вперше і востаннє згадується Карл Маркс:

Вийшли ми всі із народу – 
Голод зробили у нас.  
На таке царство свободи  
Дав бородатий Карл Маркс.

Потім уже більш актуальними будуть слова:

…ось вам Союз і свобода, 
Ось вона, сталінська власть [11, с. 17].

Серед усної народної творчості часів Голодомору зустрічалися й загадки:
– Що то таке: і гармати не бухають, і кулемети не гавкають, гвинтівки та 

пістолі кулями не давляться, а люди падають?
– Голодомор.
Або:
– Що таке обмін думками?
– Це коли заходиш із власною думкою, а якщо повертаєшся, то з думкою 

про Сталіна.

Їхня особливість полягає в тому, що за метою висловлювання –  це пи-
тальні речення і що той, хто запитує, повинен дати відповідь (тобто відгад-
ку). Також можна помітити, що загадки, які творились в цей жорстокий час, 
позбавлені алегоричного зображення. В них майже немає метафоричності.

Отже, розглянувши фольклор періоду Голодомору, приходимо до висно-
вку, що попри жахливі умови його творення, він жанрово доволі розмаїтий 
і включає в себе майже всі традиційні форми, а саме:

а) прислів’я і приказки;
б) співанки;
в) пісні;
г) «опухлі» анекдоти;
д) кобзарські та лірницькі твори;
е) примовки;
є) травестії революційних пісень;
ж) загадки.
Найпоширенішими, як засвідчує наше дослідження, були малі фор-

ми фольклору: прислів’я, приказки та співанки. Ми думаємо, що через 
те, що ці види фольклору були лаконічні, дохідливі і прості, вони швидко 
запам’ятовувались, емоційно сприймалися і були найрозповсюдженішими 
серед людей.

Окремо слід виділити такий жанр, як анекдоти, бо вони, відображаючи 
реалії страхітливого людського існування, дістали в народі назву «опухлі 
анекдоти». Це оцінне нероздільне словосполучення відразу вказувало на са-
мих творців анекдотів –  опухлих від голоду людей.

Неоднозначним є трактування більших фольклорних форм кобзарських 
та лірницьких творів. Ми не можемо з певністю сказати, що було первин-
ним, наприклад, у «Думі про голод» –  співанки, що є визначальною скла-
довою «Думи…», чи сама «Дума…», яка, можливо, пізніше розпалась на 
окремі співанки.

Оскільки ми не ставили собі за мету детально проаналізувати художні за-
соби зібраного фольклору (це може бути предметом окремого дослідження), 



4948

тому ми не претендуємо на його вичерпну мовно –  стилістичну характерис-
тику. Однак досліджуючи зібраний фольклорний матеріал, його мову, ми мо-
жемо констатувати:

1. всі види фольклору характеризуються гострою публіцистичністю та 
лаконізмом форми;

2. незважаючи на жахливі умови творення, фольклор відзначається об-
разністю, багатством тропів, які покликані були розвінчати жорстоку люди-
ноненависницьку політику більшовизму;

3. найчастіше з-поміж інших використовуються їдка, дошкульна іронія 
та гротеск;

4. характерне саркастичне і скептичне зображення дійсності.
Все це свідчить про те, що навіть у пеклі початку 30-х років не зміліли 

джерела народної мудрості і краси. І в найжахливіший період свого існуван-
ня український народ не втрачав почуття гумору, оптимізму, здатності смія-
тися над своїми мучителями.

2.2. Відображення етапів насильницької колективізації та людомору 
в фольклорних творах

Без перебільшення можна сказати: ніколи на Україні ні до, ні після того 
не було такого терору, який запровадили сталінські ординці на початку 30-х. 
Людину жорстоко карали не лише за три колоски чи дві картоплини, взяті на 
полі для вмираючих з голоду дітей, а навіть за кілька зовсім безвинних слів.

Можна уявити, що робили з людиною шкіряноремінні оперуповноважені 
та їхні попихачі, коли довідувалися, що вона десь промовила:

А на хаті серп і молот,  
А у хаті смерть і голод. [11, с. 27]

Та незважаючи на це, фольклор протесту творився, жив і блискавично 
поширювався поміж людьми. Складений у ті страшні часи, він мав кілька 
тематичних груп, відповідних етапам насильницької колективізації і голодо-
мору. Найголовніші з них такі:

1. Діяльність та оцінка активістів-комнезамівців

2. Розкуркулення
3. Злочинна безгосподарність у колгоспах
4. Грабунки, визиск селян, людомор
5. Антипартійний фольклор
6. Наслідки колективізації й людомору
Готуючи смертоносний наступ на село, більшовицький режим завіз або 

виховав на місцях новітніх опричників, чиїми руками було завдано першо-
го удару (господарського й морального) по хліборобові, його совісті, що 
споконвіку диктувала: благо –  сумлінна повсякденна праця на землі-матін-
ці, зло –  байдикування, безгосподарність. З початком же колективізації все 
повернулося з ніг на голову: найсумлінніші, найвміліші господарі землі ви-
явилися «класове ворожим елементом», а найзатятіші нероби, «ідейні» лан-
ці –  авангардом, «аграрним пролетаріатом», якому доручалася головна роль 
в «революційній ломці села»:

Не дивуйся, братан, 
Що ми комуністи, – 
Мужики нароблять хліба, 
А ми будем їсти.

За довжелезний вік не раз стогнала Україна під чоботом різноманітних 
запроданців і чужинських холуїв. Та важко знайти у нашій історії каїнів, 
яких би можна було порівняти з «активістами-комнезамами» (так їх нази-
вали люди), що вершили неправий суд на селі в 20–30-х роках, їх не можна 
порівняти навіть з яничарами, адже тих забирали немовлятами і, знищивши 
пам’ять, робили професійними вбивцями. Ці ж виросли на своїй землі, се-
ред своїх людей, а були страшнішими за яничарів:

Як наган узяв у руки, 
Тоді він багатий – 
Чоловіка оголив  
Та й пішов проклятий…

Або:
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Чом село так лементує? 
То буксир в нім хазяйнує:  
У людей хліб забирає – 
Хай село все вимирає.

Так таврує фольклор сталінських попихачів. А через кілька років народ 
кине гнівне прокляття гітлерівським:

То лютує вулицями 
Не вовк сіроманець, 
То фашистам помагає  
Староста поганець.

Отже, запроданці і зрадники завжди засуджувались народом і прирівню-
вались до ворогів [25, c. 31].

Нелюдським, аморальним заходом проти чесних селян трудівників було 
розкуркулення. Справжнього куркуля розорили або ж знищили ще в пер-
ші роки радянської влади. Наприкінці ж 20-х років куркулем оголошували 
будь-кого, чиє майно запало в око якомусь активістові або хто насмілився 
сказати непоштиве слово сільським «богам», чи й просто тому, що треба 
було виконати план, спущений «згори» по розкуркуленню. Іншими словами, 
розкуркулювали не лише заможних господарів, а й бідняків, які не йшли до 
созу, не могли сплатити податку чи протестували проти насильницьких дій 
і були невгодні буксирникам-посіпакам.

Ось чому таким чорним скепсисом пройняті співомовка:

Тато в созі, мама в созі, 
У нас хата стоїть з лоззя,  
І на хаті один куль, – 
А всі кричать, що куркуль! –

та прислів’я: «Кулак у нас той, хто на кулаку спить» [2, c. 39].
Кілька співанок на цю тему мають заспів «Ой яблучко», певно, взя-

тий з махновських частівок недалекої громадянської війни, але вже про 
розкуркулення:

1. Ой яблучко наливається, 
А комунська власть наживається. 
Ой яблучко українськеє, 
А з’їсть тебе рило свинськеє.

2. Ой яблучко, в революцію – 
Клади жито на лопату в контрибуцію. 
Ой яблучко, що за нація – 
Надоїла куркулям конфіскація.

Діти «по-новому» колядували під багатшими хатами «куркулів» –  такий 
був наслідок комуністичного виховання в школі:

Колядниця, колядниця,  
У вас з медом паляниця, 
А у нас сухарі – 
Стережіться, куркулі.

Заможніші господарі, після такої «щедрівки», звичайно ж, нічого не 
виносили.

Отож, масове розкуркулення всіх неслухняних, депортація на Соловки 
чи в Сибір мали на меті знищити волелюбний дух українців, та попри все 
більшовицьким катам це не вдавалося.

Не може не вражати злочинна безгосподарність у колгоспах. Само собою 
зрозуміло, що побудоване на засадах примусу, нове колективне господарю-
вання одразу ж зазнавало краху. Подиву гідна та лаконічність, дошкульність, 
з якою змалював народ жалюгідний стан численних колгоспів, що, мов по-
ганки, росли на руїнах ще вчора добротних дядьківських господарств:

Гарба раком, трактор боком, 
І коняка з одним оком, 
І корова без хвоста, 
І комора пуста…

Швидко осягнув той «затурканий», «відсталий» простолюд і головні 
причини небувалого розору (до речі, вони залишилися й досі). Півстоліття 
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говорилося про «тимчасові труднощі», спричинені то диверсантами, то не-
сприятливими погодними умовами… А народ ще на початку 30-х недвознач-
но визначив суть нової форми господарювання: «у колгоспі гарно жить –  
один робить, сім лежить»; «у колхозі один з сошкою, а семеро з ложкою».

І справді, крім повального розкрадання і безгосподарності, погубило 
колгоспи ще й те, що з перших днів існування вп’ялася в них тьма-тьмуща 
дармоїдів –  визискувачів від бригадирів, обліковців, членів правлінь, голів 
і до кремлівських можновладців. Новітні кріпосники вирішили перетворити 
селян на такі собі самохідні плуги та сівалки, які б слухняно виконували 
накази. От тільки горе –  не знали розпорядники, віддаючи накази, для чого 
плуг, а для чого сівалка. Розпорядження їхні викликали у людей сміх, а самі 
розпорядники –  зневагу. Наприклад, траплялися такі анекдотичні випадки:

Голова колгоспу «Червоний сівач» Михайло Сєріков виїхав на поле. 
Чоловіки стоять.

– Почєму не сєєте?
– Ярма нема.
– Сєводня сєєм пшено, а ярмо сєєм завтра!
Не кращою за нього була й Н. Падієнкова, прислана секретарем партосе-

редку. Жінки сапають буряки, мишій розкішний, а вона кричить:
– Нє то ви сапаєте!
– Та як же ні, погляньте на рядочки: де листочки ширші, то буряки 

сходять.
– Нєт, то што ніже, то бур’ян, то, што больше, то буряк.
Сміху було по всьому селі і з одного, і з другої. Може, тому вони носили 

в собі завжди велике зло на людей) [10, c. 215].
Отже, більшовицький режим цілеспрямовано і жорстоко прагнув витра-

вити з українського селянина господаря, трударя, власника, що було осно-
вою національної ментальності.

Грабунки, визиск селян, людомор –  все це стало нормою життя [26, c. 8].
Розвал у сільському господарстві набував фантастичного розмаху. Але ж 

треба було хоч якось годувати багатомільйонну країну, а головне –  доводити 

на практиці геніальність задуму батька Сталіна загнати селян в колгоспи-
концтабори. І тоді почався зловмисний визиск селян. Уже восени 1930 року 
колгоспникам видавали тільки по 250–300 г горохово-сочевичної суміші на 
трудодень, а все інше зерно пішло на обов’язкові державні поставки. У гос-
подарствах часто не залишалося навіть насіннєвого збіжжя. Отак «кроку-
вав» країною, з дозволу сказати, соціалізм. Лише знаючи все це, можна осяг-
нути глибину трагізму та вбивчої іронії, що криється у співомовці:

Мала баба одну козу, 
І ту ‘ддала до колхозу, – 
Сіла собі при вікні 
Та й рахує трудодні [18, с. 14].

Вражаючим було те, що в такий тяжкий час люди продовжували жити 
і мали сили для протесту:

Ой ти, Сталін, шкуродер, 
Що ти з нас зробив тепер.  
Прийшли банди панувати,  
А в Сибіру –  батько й мати.

З осені 1932 р. селянськими обійстями одна за одною покотилися хвилі 
«законних» грабунків. З’явилися буксирники –  бандформування з активіс-
тів-сільрадчиків, яке часто складалося з декласованих елементів: ледарів, 
п’яниць, крадіїв тощо. Згодом багато з них пішло служити фашистам. Ці 
грабіжники-активісти забирали в односельців усе, що можна було викорис-
тати на харч, навіть шкіряні речі, щоб їх не варили і не їли. І почало тоді 
збуватися чорне віщування рік-два тому складеної співомовки:

Сидить Ленін на горі, 
А Сталін в болоті, – 
Що зробили куркулеві, 
Те буде й голоті [11, с. 19].

У 1931–1933 роках у колгоспах передохла більша частина худоби через 
безглузду безгосподарність та через те, що був пограбований або згноєний 
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мало не весь фураж. Виснажені до краю коні падали і конали прямо на до-
розі в упряжі, а біля трупа через кілька годин знаходили на обривку паперу 
виведене карячкуватими буквами:

Здохла чи вмерла – 
Копитами небо підперла: 
Масло-пшеницю 
Вивезли за границю, 
Ячмінь та овес 
Згноїв МТС. 
Не дивуйте, добрі люди, – 
Завтра й з вами таке буде.

Такого послання вистачало, аби ДПУ зробило висновок про діяльність 
«глибоко законспірованих контрреволюційних організацій на місцях» та по-
силило боротьбу з «диверсантами». 1933 року ці «ідеологічні диверсії» рап-
том припинилися, але не від страху перед бравими чекістами костоломами, 
просто осатанілі від голоду люди одразу ж накидалися на конячі трупи і ру-
ками, зубами роздирали їх на шмаття та їли [21, c. 28].

Наступні дві співанки засвідчують факти канібалізму. Збожеволілі з го-
лоду батьки їли своїх дітей і померлих родичів. Як правило, такі люди не ви-
живали. Інколи їх засуджували на кілька років ув’язнення, а дійсні винуватці 
голоду жирували, вимітаючи в селян останню зернину. У споминах очевид-
ців і жертв Голодомору згадується, що на базарах в той час інколи продавав-
ся холодець з чоловічини:

1. Не шукайте домовину – 
Батько з’їв свою дитину. 
З бичем ходить бригадир – 
Заганяє на Сибір.

2. Голод, холод в нашій хаті,  
Ніщо їсти, ніде спати, 

Наш сусід уже здурів  
І дітей своїх поїв.

У голодні роки важливе місце в житті села займали ручні млини –  жор-
на. В державних млинах молоти було нічого, а як і було, то потрібний був 
письмовий дозвіл сільради. Приватні вітряки, якими славилася Україна, ро-
зібрали чи просто спалили. Тоді з’явилися підпільні жорна, які сільська вла-
да нищила, якщо не був виконаний план заготівлі (а він ніколи не виконував-
ся). На жорнах мололи, крім збіжжя, також жолуді, липову суху кору тощо. 
Люди бралися за дубець і крутили верхній камінь: тонесенька цівка мелива 
сипалася у підставку [12, c. 245]. Так діяли ще первісні люди, –  історія по-
вертала назад…

Не дивно, що жорна знайшли своє місце в фольклорі того часу. Вживання 
в співанках зменшувального суфікса в римованих іменниках підкреслює їх 
іронію і гумор:

Ой ви жорна мої, 
Щебетушечки, 
Меліть з кори борошенце 
На пампушечки.

У той же час, коли люди складали такі співанки, описуючи в них життя 
1932–1933 років, коли щодня помирали з голоду тисячі людей, багато «ви-
качаного» зерна гнило в непристосованих зерносховищах-церквах, в буртах 
під небом –  від дощів. Траплялися випадки підпалів. Хіба не це є в найви-
щій мірі жорстокістю, виявом втрати можновладцями всього людського? 
Адже, позбавивши людину їжі, вони прирікали її на тяжку, повільну смерть. 
Таким чином, вони перемагали без зброї. Та чи можна назвати їхню совість 
чистою, коли на ній численні грабунки та сотні, тисячі, мільйони життів го-
лодних чоловіків, жінок, дітей. Історія не знає інших випадків такої жорсто-
кої розправи над власним народом.

В тридцять третьому году 
їли люди лободу, 
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Пухли-мерли із голоду, 
Наче мухи на холоду [9].

У голодні роки діяли продовольчі магазини «Торгсини» –  торгівля з іно-
земцями. В них видурювали золоті і срібні речі за борошно і крупу. Такого 
цинізму ще світ не бачив –  видавати помираючих з голоду своїх громадян за 
іноземців (до речі, останніх тоді і на поріг не пускали):

Що ви чули про «Торгсіна» 
І що значить той зворот? 
«Товариші, революція гине, 
Сталін істребля народ!»

І тоді люди зверталися до одвічних своїх захисників, зокрема до 
Т. Г. Шевченка:

Встань, Тарасе, з домовини,  
Глянь на горе України – 
Пухнуть люди, мруть-конають, 
Через сози погибають [11, с. 32].

У той час довелося згадати добрим словом старих панів. Кочубеї –  ко-
лишні власники Диканьки, де записана співанка:

Ой за князів Кочубеїв  
Хліба вистачало, 
А як пришли безштанники, 
То його не стало.

Згадували тоді ж і про ватажка селянської революції на Україні Нестора 
Івановича Махна як про захисника селянства. Тоді ще не забулися слова 
махновських пропагандистів, що всяка влада лише грабує селян і нічого до-
брого їм не дає: по селах інколи комуністів називали комунистими:

Встав би батько Махно – 
Не дав комунистим 
Хліб мужицький відбирати 
І в комуні їсти [5, с. 29].

Отже, за допомогою спланованого геноциду більшовицька влада хотіла 
країну хліборобів і трударів перетворити в канібалів і злодіїв. Мабуть, тому 
і з’явився антипартійний фольклор [25, c. 18].

Партноменклатура і тоді, і потім жила за гаслом: «Все для себе, нічого 
для народу!». Вона не голодувала разом з народом, бо отримувала розкішні, 
як на ті часи, продовольчі пайки. І це було відбито у фольклорі:

– Куди йдеш, куди йдеш, 
– Куди шкандибаєш? 
– У райком за пайком, 
– Хіба ти не знаєш?!

Навіть буксирники, які формувалися із декласованих елементів і фактич-
но були безпосередніми виконавцями волі партії, при грабунках забирали 
собі частину награбованого. Про це засвідчує співанка, перероблена з на-
родної пісні «У Пилипа цвіте липа»:

Ой не піду за Пилипа, 
Піду за «буксира», 
Бо у нього повно хліба 
І масла, і сира.

Багато співанок було складено про більшовицьких вождів і партномен-
клатуру. І це зовсім не випадково –  народ вбачав у них своїх головних воро-
гів, винуватців великої народної трагедії:

1. Ленін Сталіну сказав: 
– По мені наказуй: 
Хліба дуже не давай, 
М’яса не показуй.

2. Сталін Троцькому сказав: 
– Я мішок муки дістав. 
Мені чурек, тобі маца. 
Ламца-дріца-гоп-ца-ца!
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3. Стоїть Сталін на трибуні  
В носі колупається – 
Розстріляю Україну,  
Що не підкоряється.

Внаслідок безприкладного мародерства держави спалахує всепоглинаю-
чим вогнем страхітливий, досі не бачений світом, поморівок. Люди мерли 
на ходу. У це неможливо повірити, але навесні 1933 року, коли настав пік 
голоду, на Україні щодня помирало голодною смертю 25 тисяч чоловік, що-
години –  1 тисяча, щохвилини –  17 [З, c. 148].

Хліб качали-вимітали – 
Весь народ сумує, 
А великий голова 
Мов би і не чує

– повідує «Дума про голод». Якби хоч так, але насправді все чув, все до-
бре знав «великий голова». І коли керівники КП(б)У таки дозволили в окре-
мих випадках видавати голодуючим частину зерна з насіннєвого фонду, 
Сталін усунув від влади лідерів республіки –  Скрипника, Чубаря, Косіора, 
та прислав на Україну її першого комісара Постишева:

Ой Постишев, вражий сину, 
Всохли б тобі руки, 
Як ти віддав Україну 
На голодні муки.

Отже, мудрий український народ своїм словом навіки затаврував найви-
щих можновладців російської імперії, вбачаючи в них основних винуватців 
народної трагедії.

Наслідки колективізації і людомору були вражаючими [17, c. 34]. У той 
страшний час побутувала така, на перший погляд, зухвало-легковажна, 
співомовка:

Сидить баба на мосту, 
Чухає коросту – 

В 33-му году  
Не буде колгоспу [7].

Однак моторошно уявити, що ховається за цією простакуватістю. 1933-
го року справді в багатьох селах не стало колгоспів. Не через те, що розбі-
глися несвідомі колгоспники –  вони просто всі вимерли.

У тих же колгоспах, що залишилися, людей уже не ганяли на робо-
ту –  вони самі йшли, часом повзли, вже не маючи сил підвестися на ноги. 
Пригадуються сумні рядки кобзаревого плачу:

Село неначе погоріло, 
Неначе люди подуріли,  
Німі на панщину ідуть  
І діточок своїх ведуть!

За Миколи І йшли запрягатися в кріпацьке ярмо, а тепер повзли… 
Новітні кріпосники знайшли найефективніший засіб «заохочення» до пра-
ці –  голод. І тепер уже кожен абсолютно добровільно, без найменшого при-
мусу вибирав –  нагла смерть або робота в ненависному колгоспі. Власне, 
саме для того, аби забезпечити селянству право такого вибору, і був ретель-
но спланований та проведений сталінською гвардією людомор-33. І народ 
одразу ж зрозумів цей задум, чітко окресливши тодішню лінію партії кіль-
кома словами:

А у созі при дорозі 
Роздають макуху: 
Хочеш жить –  іди до созу, 
Бо впадеш без духу.

Саме так воно й було.
Весною 1933-го тим, що ходили на роботу в колгосп, почали давати від-

сипне –  200 грамів муки або крупи. До цього люди додавали перетертого 
берестяного листя і пекли маторженики:

Ой ви жорна мої, 
Щебетушечки, 
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Меліть з кори борошенце 
На пампушечки [17, с. 31].

Сам же народ із вражаючою точністю визначив і найголовніший наслі-
док 33-го року:

Отаке-то, добрі люди, 
Зчинилося лихо: 
Побив голод мужиків – 
Сидіть в созі тихо…

Справді, Голодомор міг стати остаточним крахом споконвічних волелюб-
них прагнень українського народу. Вкрай знесилене, на третину вигублене 
фізично селянство підкорилося і надалі беззастережно виконувало будь-які 
забаганки влади. З того часу постачання збіжжя державі збільшилося вдвоє-
втроє порівняно з непівськими 1926–1928 роками, хоча врожаї залишилися 
такими ж або навіть зменшилися [4, c. 118].

Безперечно, повсюдне насадження напівконцтабірних утворень колгос-
пів, в які позаганяли людей, –  то була перемога більшовицького режиму, 
але перемога Піррова. За неї досьогодні доводиться розплачуватися нашому 
народові [20, c. 143].

І всі ці наслідки 1932–33-х років також відбиті у фольклорі: на перший 
погляд простому, дивному. Але це лише на перший погляд. Як вже зазнача-
лось, саме в декількох рядках народ зумів передати гіркоту й біль від страш-
них подій тих часів.

Отже, проаналізувавши зібраний фольклорний матеріал, ми виділили 6 
основних тематичних груп, кожна з яких відповідає певному етапу насиль-
ницької колективізації і голодомору.

Ми зробили такі висновки:
• Зміст фольклорних зразків дає підставу стверджувати, що страшні 

трагічні події 1932–1933-х років мудрий народ передбачав набагато раніше 
(ще з часів кривавого перевороту 1917 року) і застерігав від смертельної 
небезпеки.

• Народна творчість не тільки достовірно свідчить, а й дає оцінку 
Голодомору початку 30-х років.

• Фольклор цього періоду засвідчує нездоланність і силу духу україн-
ського народу, що зумів вистояти і отримати моральну перемогу над більшо-
вицькими катами.

• Слово народ перетворив у могутній інструмент опору і протесту проти 
своїх кривдників.

• Народні перлини, що здолавши смерть дійшли до нас, покликані 
збуджувати пам’ять про мільйони безвинно замучених і викликати 
справедливий гнів проти тих, хто організував і втілив у життя цей 
злочин.

• Фольклор цього періоду повинен стати застереженням від повторення 
страшних помилок минулого І нагадуванням про те, яку страшну ціну ми за-
платили за право бути вільною державою на власній землі.

Висновки

Вісімдесят п`ять років відділяють нас від трагічних подій, що відбува-
лися на Україні на початку 30-х років XX століття. За історичними мірка-
ми –  це невеликий проміжок часу. Ще навіть живі (хоча дуже мало) свідки 
і жертви, що пережили Голодомор. Але ми маємо констатувати, що і дотепер 
ця сторінка вітчизняної історії є «білою плямою», адже довгий час (аж до 
здобуття Україною незалежності) факт штучного голоду в Україні замовчу-
вався. Говорити про це заборонялося і було небезпечним.

Зараз, коли суспільство стоїть на шляху демократизації і відкритості, 
з’явився більш вільний доступ до архівних документів, публікацій, свідчень 
очевидців. Ми зацікавилися цим періодом історії і дослідили, як події по-
чатку 30-х років відтворені самим народом в його усній народній творчості. 
Матеріалом для дослідження нам слугували зразки усної народної творчос-
ті, зібрані з різних джерел.

Теоретичне значення роботи полягає у подальшому дослідженні справж-
ньої духовності українського народу в найжорсткіші й найтрагічніші 
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моменти свого існування та роздумах про нетлінність людської пам’яті, яка 
здатна захистити від помилок і трагедій минулого і покликана стояти на сто-
рожі тих завоювань, які далися ціною величезних жертв.

Вивчивши причини і наслідки Голодомору на Україні ми можемо конста-
тувати, що головною причиною Голодомору була волюнтаристська продо-
вольча політика більшовиків, політика розкуркулення та колективізації сто-
совно України, в результаті якої за її межі було вивезено величезну кількість 
продовольства. Історики не можуть зараз підрахувати точну кількість жертв 
Голодомору, адже об’єктивне джерело статистики –  перепис населення (сі-
чень 1937 р.) було знищено.

Дніпропетровська область була одним з епіцентрів людської траге-
дії. З усієї кількості зареєстрованих смертей в Україні, 70% припадає 
саме на нашу область. В селищі Романково, яке знаходиться в межах 
м. Кам’янського, зареєстровано 752 смерті, в м. Кам’янському померло від 
голоду 347 осіб.

Дослідивши близько 180 фольклорних творів, ми дійшли таких 
висновків:

• Не дивлячись на те, що фольклор творився в жахливих умовах теро-
ру і насильства, він має доволі широку жанрову різноманітність і включає 
в себе майже всі традиційні форми усної народної творчості. А саме:

а) прислів’я і приказки;
б) співанки;
в) пісні;
г) «опухлі» анекдоти;
д) кобзарські та лірницькі твори;
е) примовки;
є) травестії революційних пісень;
ж) загадки.
• Найпоширенішими, як засвідчує наше дослідження, були малі форми 

фольклору: прислів’я (нами зібрано близько 50), приказки (зібрано близь-
ко 40), співанки (зібрано близько 70). Через те, що ці види фольклору були 

лаконічні, дохідливі і прості, вони швидко запам’ятовувались, емоційно 
сприймалися і були найрозповсюдженішими серед людей.

• Всі види фольклору характеризуються гострою публіцистичністю та 
лаконізмом форми. Незважаючи на жахливі умови творення, фольклор від-
значається образністю, багатством тропів, які покликані були розвінчати 
жорстоку людиноненависницьку політику більшовизму. Найчастіше з-поміж 
інших використовуються їдка, дошкульна іронія та гротеск.

• В зібраному фольклорному матеріалі ми не виявили різновиду пісень, 
що є висловом печалі і горя, викликаного смертю людини –  тобто голосіння 
або тужіння. Це можна пояснити тим, що під час голодомору смерть стала 
звичайним, буденним явищем. Як це не жахливо усвідомлювати, але голодні 
люди втрачали природні емоції, в них виникав стан збайдужіння і тому в 33-
му не одспівували, не оплакували, не поминали.

• Такий жанр як анекдоти в цей період вживався лише з означенням 
«опухлі». Така назва жанру була притаманна лише в цей страшний період 
і говорила сама за себе: творці їх –  це опухлі від голоду люди.

• Фольклорні твори відтворюють такі етапи насильницької колективіза-
ції та голодомору:

а) діяльність та оцінка активістів –  комнезамівців;
б) розкуркулення;
в) злочинна безгосподарність у колгоспах;
г) грабунки, визиск селян, людомор;
д) антипартійний фольклор;
е) наслідки колективізації й людомору.
• Фольклор цього періоду засвідчує нездоланність і силу духу україн-

ського народу, що зумів вистояти і отримати моральну перемогу над більшо-
вицькими катами.

• Слово народ перетворив у могутній інструмент опору і протесту проти 
своїх кривдників. Народні перлини, що здолавши смерть дійшли до нас, по-
кликані збуджувати пам’ять про мільйони безвинно замучених і викликати 
справедливий гнів проти тих, хто організував і втілив у життя цей злочин.
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Гришко Анна
Ілюстрований тижневик «Нова Доба»: 

джерелознавчий аналіз

Вступ

В історії світових воєн залишилось чимало «білих плям», які потребу-
ють негайного вивчення чи переоцінки їх ролі в житті суспільств. Не ви-
нятком є проблеми взаємовідносин між воюючими сторонами, між окупан-
тами та мирним населенням, між вибором –  змиритися або чинити опір. 
Здебільшого у таких екстремальних умовах в людині перемагає інстинкт са-
мозбереження, що породжує явище співпраці місцевого населення з окупан-
тами –  колабораціонізм, який різко засуджується більшістю. Та такі процеси 
не можливі без реалізації успішних пропагандистських програм засуджен-
ня та заохочення, що виступає теоретичною основою нового майбутнього. 
Війни ведуться не тільки на полі бою за території чи ресурси, а й в інформа-
ційному середовищі за свідомість широких верств населення. Ці два фронти 
наступу взаємодоповнюють один одного і дають змогу закріпитися на загар-
баних територіях. Основними джерелами ідеологічних кампаній у цій ситу-
ації виступають пропагандистські листівки, роз’яснювальна робота, певна 
лояльність окупантів до місцевого населення, та, на нашу думку, найдієві-
шим способом впливу є налагодження роботи періодичних видань: газет, 
журналів, часописів тощо. В умовах окупації вони поєднують інформацій-
но-розважальну, пропагандистську та правову функції. Оцінка їх впливу на 
суспільні настрої, структурний аналіз джерела сприяють формуванню глиб-
шого уявлення про повсякденне життя в окупації, про нормативно-правову 
базу відносин між ворогуючими сторонами, культурний розвиток регіону, 
а також дають можливість здійснити порівняння офіційної статистики із 
фактами, наведеними в періодичному виданні. Отже, вищезазначене актуа-
лізує тематику нашого дослідження –  періодика часів Другої світової війни.

З урахуванням цього вважаємо за необхідне проаналізувати «Нову 
Добу» –  періодичне видання, що випускалось у Берліні з 10.08.1941 по 
24.12.1944 року для українських військовополонених, що перебували 
у концтаборах. Це видання було пропагандистським рупором німецької ад-
міністрації, яка хотіла популяризувати свої дії та заручитися підтримкою 
українського населення у боротьбі з радянською владою.

У ході дослідження було визначено мету –  провести структурний аналіз 
ілюстрованого тижневика «Нова Доба» як пропагандистського видання ні-
мецької адміністрації. Відповідно до поставленої мети нами були визначені 
завдання:

1. Акцентувати увагу на основних проблемах, що постали при розгляді 
предмета дослідження та розкрити інформаційний потенціал видання.

2. Виділити особливості утримання радянських військових та порівняти 
їх з інформаційним образом, створеним німецькою владою через тижневик.

3. Окреслити та дати характеристику основним рубрикам тижневика 
«Нова Доба».

Об’єктом роботи є таборова преса як джерело вивчення багатоукладнос-
ті життя військовополонених.

Предметом дослідження є джерелознавчий аналіз та пропагандистський 
потенціал тижневика «Нова Доба».

Історіографія. «Таборова преса» –  вид періодики, що виникає в умо-
вах політичної, соціально-економічної, духовної ізоляції певного народу 
і є компенсуючим джерелом у процесі його самоствердження. За спряму-
ванням виконує координаційну та пропагандистську роль у середовищі вій-
ськовополонених, біженців, емігрантів чи переміщених/депортованих осіб. 
На думку дослідниці Білас О. «для глибшого зрозуміння життя в таборах 
і належної оцінки творчих здобутків тих, які дивом врятувались у воєнному 
лихолітті, надзвичайно цінними є матеріали преси, яка висвітлювала будні 
та свята, організацію освіти та культурного розвитку емігрантів» [2, c. 52]. 
Тому, вивчення маловідомого тижневика «Нова Доба» сприятиме розширен-
ню уявлень про систему взаємодії окупантів та полонених.
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Окупаційна політика німецького керівництва щодо військовополонених 
та інтернованих осіб не сприяла ствердженню українського індивідуалізму, 
визначала переважну спрямованість періодичних видань, що являли собою 
інформативні газети. Як зазначають співробітники Центру історії україн-
ської преси Сидоренки Наталя та Олександр, «Преса здавна вважалася збро-
єю духу, що сильніша на політичному фронті від гармати і вибухівки… яка 
боронила права й здобутки нашої національної спільноти, викристалізовую-
чи об’єктивну правду» [42, c. 84]. Актуальність дослідження поглиблюється 
наведеною ними періодизацією формування феномену «таборової преси»: 
1. 1914–1920 рр. –  національного усвідомлення військовополоненими та ін-
тернованими в ході Першої світової війни та перших повоєнних років; 2. 
1919–1924 рр. –  період творчо-духовного і національно-політичного само-
ствердження в роки Української революції та національно-визвольних зма-
гань; 3. 1945–1949 рр. –  боротьби за права та здобутки національної спіль-
ноти, захисту ідеї «українського синтезу» у європейській культурі тощо. На 
нашу думку, ігнорування та відсутність інформації про пропагандистську 
періодику Другої світової війни (яка згадується фрагментарно і досить уза-
гальнено) позбавляє цілісності та ґрунтовності даний сегмент наукових 
пошуків.

Катастрофічність ситуації з вивченням періодики воєнного та повоєн-
ного часу пояснюється втратою автентичних текстів за кордоном, тим паче 
їх відсутність в українських бібліотеках та архівах: «жодне сховище –  на-
віть із національним авторитетом –  не має нині хоча б приблизно повної ко-
лекції вагомих українських видань…» [41, c. 21]. Адже з-поміж 505 зафік-
сованих видань збережено незначну кількість. Так у Львівській бібліотеці 
ім. В. Стефаника НАН України наявні 28 часописів, у Науковій-довідковій 
бібліотеці центральних державних архівів України –  21, у Національній бі-
бліотеці України ім. В. Вернадського –  17, але навіть вони недоступні у по-
вному обсязі, а здебільшого репрезентовані окремими номерами.

Окремої уваги заслуговує робота Сидоренко Н. «Національно-духовне 
самоствердження», в якій автор виводить євроінтеграційну налаштованість 

українського народу, що не тільки в роки війни, а й в повоєнні часи емігру-
вав до Німеччини, створюючи потужний сегмент діаспорного простору.

Єдиною спробою узагальнити наявний потенціал інформації є дисер-
таційне дослідження Кулеше Н., яка стверджує, що загалом у роки війни 
в Німеччині виходило 32 українські періодичні видання: 17 часописів для 
українських робітників, військовополонених та добровольців і 15 –  для 
української еміграції. Переважна більшість видань (23) виходили в Берліні 
(редакція одного з них наприкінці війни перебралася до Пляуена); 1 видання 
виходило в Дортмунді та в Пляуені, 2 –  в зондертаборі Вустрау, 5 видань 
мали адресу польової пошти. Будь-якої іншої інформації про тижневик не-
має. Джерела інформації обмежуються фактом констатації тижневика «Нова 
Доба» і не надають жодного аналізу. Виходячи з цього, це дослідження має 
джерелознавчий характер, воно ґрунтується на аналізі структурних елемен-
тів видання. Тому наша робота є першою спробою більш глибокого дослі-
дження цього фрагменту інформації.

Документальною основою роботи є свідчення, спогади, звинувачуваль-
ні вироки Нюрнберзького судового процесу над військовими злочинцями, 
які спростовують лояльний характер відносин між німцями та радянськими 
військовополоненими, що викриває пропагандистський характер видання 
«Нова Доба».

Ще одним німецькомовним джерелом, що підтверджує вищезазна-
чене, є книга Barbara Stelzl-Marx “Zwischen Fiktion und Zeitzeugenschaft: 
amerikanische und sowjetische Kriegsgefangene im Stalag XVII B Krems-
Gneixendorf”. Саме тут можна знайти інформацію про особливості орга-
нізації життя в таборах з радянськими військовополоненими на території 
Німеччини (така інформація відсутня на пострадянському просторі).

Під час написання роботи нами були використані методи аналізу, син-
тезу, систематизації, порівняння. В основу дослідження покладено принци-
пи: історизму, об’єктивності, системності, розвитку, історіографічної тради-
ції, опори на історичні джерела, логіки та всебічного розгляду історичного 
явища.
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Хронологічні межі роботи охоплюють випуски з 1941 по 1944 роки, зва-
жаючи на обсяг історичного матеріалу та ідеологічну спрямованість видан-
ня, що підкріплювалась реальними перемогами німецької армії.

Структура роботи: вступ, два розділи, дванадцять підпунктів першого 
та другого порядку, висновки, список використаних джерел, додатки.

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження періодичних 
видань часів окупації

1.1. «Нова Доба»: особливості вивчення та структура видання

Проблема дослідження періодичної преси як джерела вивчення воєнної 
історії є актуальною на сьогоднішньому етапі, коли доступ до закритих дже-
рел поступово відкриває свій потенціал. Обмеженість інформативного поля 
дослідження ускладнює процес всебічного та комплексного вивчення всіх 
сфер людського життя в умовах війни. Особливим і малодослідженим (поза 
радянською історіографією) фрагментом цієї проблеми є відносини між вій-
ськовополоненими та німецькою адміністрацією за межами території безпо-
середньої окупації (наприклад, України). Нами здійснено спробу часткового 
висвітлення відносин між окупантами та полоненими/інтернованими на те-
риторії Німеччини. Основні проблеми, що виникли в процесі дослідження, 
по-перше, це відсутність інформації про кількісну, професійну, статеву, ві-
кову структуру полонених та інтернованих, по-друге, визначення місця пе-
ребування дописувачів та читачів тижневика. Спочатку для нас визначаль-
ним став територіальний принцип видання газети, тому ми орієнтувалися 
на Воєнний округ ІІІ (Берлін), та аналіз дописувачів проілюстрував, що він 
виходить далеко за межі територіального видання (місця видавництва). По-
третє, ідентифікувати їх належність до певного типу таборів (офлагів, шта-
лагів, робочих таборів) дуже складно, що унеможливлює факт однозначно-
го підтвердження чи спростування інформації, що розміщена на шпальтах 
газети.

Актуальність дослідження поглиблюється наведеною періодизацією «та-
борової преси» науковців Сидоренко Н. та Сидоренко О., які виділять три 
етапи її становлення та розвитку:

1. 1914–1920 рр. –  національного усвідомлення, «впізнання» свого імені, 
самовизначення, віднаходження патріотичних орієнтирів, навчання рідній 
мові, набуття культурно-освітніх знань серед військовополонених та інтер-
нованих в ході Першої світової війни та перших повоєнних років;

2. 1919–1924 рр. –  період творчо-духовного і національно-політичного 
самоствердження в роки Української революції та національно-визвольних 
змагань;

3. 1945–1949 рр. –  боротьби за права та здобутки національної спільноти, 
висвітлення об’єктивної правди про батьківщину, утвердження національно-
політичної соборності на чужині, захисту ідеї «українського синтезу» у єв-
ропейській культурі тощо. На нашу думку, ігнорування та відсутність інфор-
мації про пропагандистську періодику Другої світової війни (яка згадується 
фрагментарно і досить узагальнено) позбавляє цілісності та ґрунтовності 
цього сегмента наукових пошуків.

Таким чином, джерелознавчий аналіз тижневика «Нова Доба» створює 
умови для виявлення нових фактів у взаємовідносинах між українцями та 
німцями в роки Другої світової війни.

«Нова доба» –  україномовне періодичне видання, що випускалось 
у Берліні з 10.08.1941 по 24.12.1944 року (відповідно до наявних номерів 
тижневика), тоді як Кулеша Н. не вводячи точної дати наголошує, що період 
функціонування обмежується 1941–1945 рр. [24, c. 163]. Тижневик був єди-
ним дозволеним німецькою адміністрацією часописом для українських вій-
ськовополонених, що перебували у таборах на території Німеччини та «“по 
таборах Генерал-Губернаторства, України, Остлянду, зайнятих земель і со-
юзних Німеччині країн”» [24, c. 163]. Очолював редакційну колегію україн-
ський емігрант, активний громадсько-політичний діяч Геннадій Которович. 
Юридична адреса видання: “Nova Doba” Ukrainische Gefangenen-Zeitung. 
Berlin NW 7. Prinz-Friedrich-Karlstr, 1. Versand: Berlin SW 68. Rjchstr, 22.
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У першому номері тижневика міститься замітка «Слово до читачів!», де 
можемо прочитати: «Тримаєте в руках перше число Вашої тижневої газети. 
Повірте, ми, Редакція, дуже радіємо, що завдяки підтримці німецької вла-
ди вдалося нам так швидко передати Вам кілька листків паперу, записаного 
рідним, українським словом. Українці-Полонені з Червоної Армії! Від сьо-
годні щотижня будете отримувати “Нову Добу”. Читайте Вашу “Нову Добу”, 
пишіть до неї про своє минуле та сучасне життя, надсилайте листи й запи-
тання» [№ 1]. У № 9 у зверненні «До наших Читачів і Співробітників» міс-
титься заклик: «Переховуйте перечитані номери «Нової Доби» для тих, що 
ще прийдуть до таборів».

«Наклад тижневика (понад 100 тисяч примірників) перевищував усі то-
гочасні українські часописи і щоденники “на землях під німецькою охоро-
ною” разом узяті» [24, c. 163]. Проаналізувавши усі екземпляри за чотири 
роки випуску тижневика, окрім відсутніх номерів (№№ 25, 42, 44, 46, 47, 
52, 53, 56, 159, 166, 168), ми простежили певні закономірності. У більшос-
ті випадків (91%) інформація на сторінках розміщувалась у 4 стовпчики. 
Стандартний вигляд одного номера газети мав 4 сторінки (окрім не вивче-
них одинадцяти відсутніх номерів та № 20, № 34, № 71/72, № 124, які мали 
від восьми до десяти сторінок). Видання виходило друком щотижня, у су-
боту, але можливі були відхилення у зв’язку з релігійними святами (Різдво, 
Великдень), з розрахунку один примірник на шість полонених. У верхньо-
му лівому куті розміщувалась назва «Нова Доба. Тижневик ілюстрований», 
вказувалась дата, номер, місце видання. Паралельно назві в кожному номері 
розміщувалась коротка, але містка, за ідеологічним навантаженням, фраза, 
або коротка інформація з того чи іншого питання.

Щодо оформлення, то газета являла собою ілюстрований тижневик, що 
висвітлював історичні події та історичне минуле українського народу, його 
взаємодію з німецькою адміністрацією, з якою пов’язували краще майбуття. 
Поліграфія щоденних випусків була однокольорова. Шрифт часопису не має 
встановленого зразка, основний текст написаний одним шрифтом і може ви-
різнятися тільки жирністю шрифту для означення певних термінів чи імен, 

а заголовки статей, заміток друкувалися на розсуд видавництва. Додатково 
ілюструють та доповнюють тексти тижневика фото та карикатури. Так 
у кожному номері розміщені фото, що посилює образний процес сприйняття 
інформації. Зображувальним джерелом є також карикатури, які наявні тіль-
ки у №№ 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 16, 17, 22, 30, 35, 36, 37, 38, 55, 65. Вважаємо, 
що це обумовлено особливостями пропагандистського матеріалу та військо-
вою ситуацією на фронті, так у другій половині 1942 –  початку 1943 року 
німцям у прямому значенні «було не до сміху».

Інформації про вартість тижневика на жаль, не збереглося, ймовірніше за 
все, тижневик був безкоштовним, адже видавався для українських військо-
вополонених, що перебували у концтаборах у Німеччині, тому можливості 
сплачувати інформаційні джерела не було, або ж вартість тижневика одразу 
вираховувалась із заробітної платні, якщо це були трудові табори.

Якщо розглядати жанрові напрямки, які містяться у цій газеті, то вони 
досить різноманітні: ліричні ˗ вірші, пісні (В. Б., «Зацвітуть ще сади білі 
на Поділлі» [№ 6]; Євген Маланюк, «Чорна Еллада» [№ 2]; Юрій Косач, 
«Житомирська весна» [№ 4]; Солонченко В., «Тобі» [№ 155]) та драма-
тичні ˗ комедії, драми. Також невід’ємною частиною інформаційного поля 
тижневика є політичний («Зацікавлення орендою землі» [№ 26], еконо-
мічний («Привернення банкового обороту в Україні» [№ 33]), пропаган-
дистський («Бомби на Очаків» [№ 3], «Протибольшевицька маніфестація 
у Парижі» [№ 82], «Перемога на Схід від Курська» [№ 26], «Новий німець-
кий удар по Лондоні» [№ 137]) та культурний сегмент інформації («Доля 
української культури» [№ 16], «Короткі вісті з Києва» [№ 24], «Весна в сто-
лиці України» [№ 43], «Хмельницький 1935 і 1943» [№ 119]).

Отже, періодичне видання являє собою малодосліджений фрагмент ін-
формації, що виходить за рамки радянської історіографії та суперечить іс-
нуючим постулатам, що відображають життя в шталагах та офлагах в оку-
пації, посередництвом яких вивчаються українсько-німецькі відносини 
в роки війни. Вивчення цієї тематики дозволить збагатити історіографічний 
список робіт, що проливають нове світло на події Другої світової війни, 
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започатковуючи «Нову Добу» у вивченні українсько-німецьких відносин ча-
сів окупації.

1.2. Особливості утримання радянських військовополонених 
на території Німеччини

Расова політика Третього Рейху та план «Ост» передбачали створення 
життєвого простору для арійської нації шляхом реалізації жорсткого полі-
цейського режиму та терору. Радянська історіографія широко описує оку-
паційний режим на своїй території, тоді як ставились до її підданих на 
території противника, досить обмежено, і здебільшого представлена спо-
гадами в’язнів концентраційних таборів, а всіх військових, хто опинився 
в полоні, взагалі, вважали зрадниками і про умови їх існування не йшлося. 
Україномовний тижневик «Нова Доба» на своїх шпальтах висвітлював по-
зитивний бік співпраці українців та німців у боротьбі проти спільного воро-
га –  Радянського Союзу. Тому ми поставили завдання: визначити, наскільки 
описане у періодичному виданні відповідало дійсності, залучивши для цьо-
го джерела мовою оригіналу (німецька).

На початку 1941 р. німецьке командування оголосило про готовність на-
паду на СРСР та потребу в організації концентраційних таборів на нових 
територіях. Зокрема зазначалося, що «в разі, якщо не встигнуть побудувати 
табори з критими бараками, то влаштовувати табори для утримання росій-
ських військовополонених під відкритим небом, огороджені тільки колючим 
дротом» [38, c. 22]. В’язні, дописувачі газети, згадують про високі стіни, що 
оточували табір, та колючий дріт, але на цьому опис умов життя завершував-
ся і розпочиналось ностальгування за світлим майбутнім.

Процес прийняття до табору являв собою стандартизовану процедуру 
та передбачав поетапне виконання таких дій: 1. Фотографування. Полонені 
повинні були перевертати при фотографуванні дошку, на якій чітко запису-
вався їх розпізнавальний номер [61, c. 67]; 2. Перевдягання. Військові від-
правлялися до скарбника, де їх обшукували. Саме він на власний розсуд роз-
поділяв речі, хоча відповідно до Женевської конвенції, вони повинні були 
залишатися приватною власністю вояка; 3. Дезінфекція. Дана процедура 

була систематичною протягом всього часу ув’язнення та мала на меті бо-
ротьбу з клопами, паразитами, до того ж голови полонених, перед тим як 
вони милися, виголювалося наголо.

Зрештою речі і одяг полонені отримували назад, до того ж і те й інше 
в більшості випадків більше не дезінфікували. Спецформа вимагала, щоб 
верхній одяг радянських військовополонених був позначений SU. Як опи-
сав полонений Дмитро: «вони були позначені як майно Третього Рейху». На 
внутрішньому і зовнішньому боці пальто, уніформи та штанів, як і на двох 
боках картуза світилися в білій фарбі літери SU як скорочення від SOVIET 
UNION. «Це скорочення було на кожному з нас 7 разів відштамповано. Двічі 
на головному уборі і на штанах, відповідно на правій нозі –  S, на інший –  U. 
«Скоро утечу», –  іронічно називали ці букви військовополонені.

Одразу ж виникла проблема із взуттям. З початку лютого 1942 року 
один із оберкомандирів Вермахту залучив полонених до виготовлення одя-
гу і дерев’яного взуття. Ця «рідна робота» була обрана насамперед і тому, 
що більшість радянських військовополонених внаслідок їх катастрофічного 
стану здоров’я була змушена проводити зиму в таборі.

Після осені 1943 року, коли надійшли перші американські військовопо-
лонені (вони були поміщені окремо від радянського сектора), швидко розви-
вався від роздільного перебування в таборі ручний обмін, в якому необхідні 
американські сигарети обмінювалися на цибулю або картоплю. Продукти 
цього виду могли бути контрабандно перевезені працюючими поза табо-
ром радянськими військовополоненими. Вони транспортували свої про-
дукти переважно в шкарпетках, щоб краще перекидати через паркан, хоча 
не завжди військовополонені цілили досить точно. Так бувало, що доводи-
лося повторювати «доставку», поки сигарети або картопля не опинялися 
в «мертвій зоні» (між парканами двох частин табору). Відправник пови-
нен був стежити на стіні, щоб у сприятливий момент доставити необхідне 
в заборонену зону (протилежну). Як правило, в американський бік спосте-
рігачі дивилися свідомо, тоді як в протилежний стріляли без попереднього 
застереження [61, c. 72].
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Раціон радянських військових був набагато біднішим, ніж представни-
ків інших національностей. Вони виживали завдяки допомозі Червоного 
Хреста. Їм не надавали місця для приготування їжі. До осені 1942 року буде 
випікатись власний «російський хліб», який на половину був житній, по-
тім на 20% складався з цукрової стружки, 20% борошна і 10% солом’яного 
борошна або «листя». Наявність соломи в хлібі призводило до подразнення 
шлунку і вело, зрештою, до захворювань травної системи. На додаток дава-
ли ще так званий суп «баланда», який складався з пшона або гречки, буряка 
і неочищеної, часто гнилої картоплі. Це повністю недостатнє забезпечення, 
яке суттєво не поліпшилося Червоним Хрестом, призводило разом з ката-
строфічними гігієнічними умовами, в так званому «Російському секторі» до 
високого рівня смертності серед ув’язнених у цьому таборі. Таким драма-
тичний опис їх харчування подає повідомлення одного пекаря, який постав-
ляв хліб у табір: «Харчування, яке отримували росіяни, що доставлялося 
кінними возами на кухні відшкрібали або чистили на швидку руку. Казан був 
наповнений землею, капустою і всім, що туди тільки потрапляло» [61, c. 72].

Індивідуальна таборова преса не героїзувала авторів та їх переживання, 
а відображала реальні умови життя: паразити, сирість, хвороби тощо. Так 
дописувачами тижневика стали: «Андрій Миколенко, 16 0051, Шталаг 398… 
Іван Кушла, Шталаг II В, № 183865, Гаммерштайн» [15, c. 4]; «Савенко 
Сергій, 2134, Stalag XVIII А … Іван Омеляненко, Шталаг XI Б …Іван 
Дударенко, 5802, Шталаг VIII А» [14, c. 4]. Прийом «недомовлення» або 
«перенесення акценту» вдало реалізовано в замітці «Як живе наш табор». 
Воєнно-полоненний І. С. розпочинає розповідь з опису ранкової метушні, 
в якій і селянин, і інтелігент, і робітник не відчуває себе в полоні, адже вони 
«під вільним небом (відомо, що через нестачу грошей та часу ЗПП часто 
знаходились під відкритим небом) і ласкавим сонцем, бо кожен може сказа-
ти слово правди… Українці тут збираються, єднаються як брат з братом…», 
а далі розмова йде про те що говорять полонені, ні про умови утримання, ні 
про харчування чи ставлення німців до українського населення тут інформа-
ції не знаходимо.

Отже, короткий опис ілюструє жахливі умови життя військовополоне-
них, що повністю спростовує інформацію, розміщену на шпальтах тижне-
вика. Це ще раз доводить його заідеологізованість та пропагандистський 
характер.

Розділ 2. Вивчення пропагандистського потенціалу 
ілюстрованого тижневика «Нова Доба»

2.1. Пропаганда військових перемог

22 червня 1941 року Німеччина напала на СРСР, що поклало початок 
радянсько-німецькому конфлікту (22.06.1941–09.05.1945 рр.). У першому 
номері газети розміщена замітка «Війна на яку ми чекали…», в якій обґрун-
товується причина протистояння країн «…Сталін хотів бути напасником, це 
він Сталін змобілізував міліонові червоні армії над кордоном Німеччини… 
з наміром «ущасливити її (Європу) всесвітньою революцією» [№ 1, c. 1]. 
Тепер Німеччина буде не тільки обороняти себе, а й громити червону тюр-
му народів, несучи новий порядок і визволення. «Союз з Англією не вря-
тує Москви! Хто з Англією –  той гине, хто з Німеччиною, той перемагає! 
Німеччина перемагає на всіх фронтах!», –  саме такий заклик повинен був 
заохотити населення до співпраці з німцями.

Важливим фактором протистояння була антирадянська пропаганда, зо-
крема і військової переваги, тому за чотири роки виходу тижневика в ньо-
му опубліковано 1422 замітки та статті на тематику пропаганди військових 
перемог.

2.1.1. Перемоги в Україні

Сторінки № 2 газети рясніють такими заголовками: «10000 зістріле-
них червоних літаків», «Німці над Чорним морем», «Одеса і Миколаїв від-
різані –  Кривий Ріг у німецьких руках», «Безладний відступ Будьоного», 
«Коростень у німецьких руках», «На звільнених просторах України», «Про 
що говорять зловлені в полон совєтські генерали», «Останнє повідомлен-
ня: німці під Одесою» ілюструють пропагандистський потенціал видання. 
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Наведені цифри вражають і змушують захоплюватися величчю німецької 
армії: «…під Уманем німці знищили шосту, дванадцяту і частину вісімнад-
цятої совєтської армії –  25 дивізій стрільців, гірських і панцирних військ. 
У німецький полон потрапило 103 000 червоноармійців, …317 повозів, 858 
гармат, 242 протипанцирних і протилетунських гармат, 5250 вантажників, 
12 залізничних поїздів…ворог втратив понад 200000 людей» [7, c. 1].

Продовжують вражаючі досягнення німців статті під назвою «Сніги під 
Ленінградом червоніють совєтською кров’ю» [№ 26], «149256 полонених, 
1133 гармат, 258 танків Керч в німецьких руках. 3 совєтські армії знище-
ні –  Вузина Керч осягнена на цілій ширині» [№ 41], «Кривава середа бри-
тансько-американських вислужників Сталіна» [№ 54] «Німці сильніші від 
приказу Сталіна» [№ 55], «166 танків знищено біля Калініна» [№ 69].

З початком 1943 року, що ознаменувався переходом стратегічної перева-
ги до радянських військ, все частіше на перший план виходять національно 
забарвлені лозунги, які перетворюють українців на рушійну силу боротьби 
проти радянської армії. Статті «На багнетах Українського Визвольного вій-
ська вирішується доля України» [№ 85], «Слава залізним лавам Українського 
визвольного війська» [№ 87], «Хто не хоче до жидівського ярма –  до ар-
мії» [№ 96], «Консолідація українських сил» [№ 100], «Порив за всяку 
ціну!» [№ 127] повинні були стимулювати наш народ і підняти його проти 
комуністів. Та коли очікуваного ефекту «відновлені» ідеї не дали, німецька 
пропаганда поступово переходить від закликів до викриття цинічного режи-
му жидо-комунізму.

2.1.2. Військові досягнення у світі

Перші пропагандистські замітки, що містили інформацію про перемоги 
у світі, зꞌявились у № 19, після вступу США у війну. «Об’єднання народів 
проти плутократів і комуни. Німеччина й Італія відповідають війною на про-
вокації США», міститься пояснення, чому Німеччина змушена оголосити 
війну: «Провокаційна політика американського президента Рузвельта, ві-
рного слуги світової жидівської плутократії, спрямована проти носіїв нового 
ладу, націоналізму і справедливості –  Німеччини, Італії та Японії довела до 

сподіваних наслідків» [47, c. 1]. А тому війна, викликана спекулянтами, фа-
брикантами зброї, буде доведена до переможного кінця.

Незважаючи на святковий настрій, відмовитись від пропаганди військо-
вих переваг не вдається. Так, 25 грудня 1941 року, напередодні католицького 
Різдва, після Привітання: «Веселих Свят і Щасливого Нового Року», роз-
міщено замітку «Спільними силами на ворога», де розповідалось про ката-
строфу американської авіації на Гавайях. Схожі замітки «Шеф флоту США 
звільнений», «550 ворожих самольотів знищили Японці», «74 самольоти 
втратила Англія» повинні були зафіксувати, що у таке свято Бог з німецьки-
ми військами.

Статті «Японці здобули Сінгапур» [№ 27], «Блискуча перемога німець-
ко італійських військ в Африці» [№ 45], «Бойовий прапор Великонімеччини 
майорить над Ельбрусом» [№ 55], «Проломано 500 УКРІПЛЕНЬ у лісистих 
горах Кавказу», «Одна по одній падають барикади Сталінграда» [№ 62], 
«Загибіль англо-американських транспортів. Німецькі підводні човни на 
Індійському океані» [№ 65], «Велика Східна Азія» [№ 106], «Концентрація 
всіх сил» [№ 116], «5 блискучих японських перемог» [№ 119] та інші були 
спробою замаскувати свої військові невдачі на всіх лініях фронту, але факт 
витиснення німців з окупованих територій не вдавалося приховати навіть на 
шпальтах газет.

Отже, сектор пропагандистської інформації, пов’язаний з військовими 
перемогами, займає вагому частину у структурі видання. Ці замітки роз-
міщувались на 1 та 2 сторінках номера, що задавало тон іншій інформації. 
Еволюцію назв можна простежити відповідно до розгортання бойових дій 
на фронті, які, незважаючи на час друку (1941р. чи 1944 р.), виконували го-
ловне завдання: залучити на свій бік широкі верстви населення, тим самим 
позбавивши ворога підтримки.

2.2. Культурний потенціал тижневика «Нова Доба»

Окрім пропаганд у військовій сфері, більшу частину тексту слід відне-
сти до культурної агітації. Спектр впливу даної інформації досить широкий 
і розглядається в рамках національно-визвольної боротьби, національного 
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відродження, творення нової, воєнної тематики чи висміювання національ-
них, світоглядних, моральних цінностей опонента.

2.2.1. Літературні замітки

Національне відродження завжди має витоки в усній народній твор-
чості та літературній спадщині народу, тому звернення до цього джерела 
є основою маніпуляції національною свідомістю. Так, військовополонений 
Запорожець Олекса став доповідачем оповідання під назвою «Оправдана 
надія». У ньому розповідається про двох товаришів Панаса Омельченка 
та Бориса Сергієва, які тривалий час перебували в окопах і не мали їжі. 
Спостерігаючи за мобільними діями військ, вони бачили, як хвилюється їх 
очільник Гільман Гершко, який називав себе тільки Генріхом. Коли поруч 
нікого не було, вони потайки читали німецькі агітаційні листівки і все ж 
таки наважились перейти на бік ворога. «Перед вечором Панас та Борис 
були в теплому приміщенні, на столі перед ними лежав нарізаний хліб, але 
поки подавався смачний обід вони не витримали і затягнулись крепким та 
запашним німецьким тютюном. Це був їх перший і справжній обід за всю 
війну…» [№ 8, c. 3]. Їх вдячності німецькому народу не було меж, тепер все 
стане народне, а не жидівське. Висвітлення негативних боків у радянській 
історії –  один з прийомів німецької пропаганди, хоча факти дезертирства 
в роки Другої світової війни не були поодинокими, тому сюжет не є вигад-
кою, а от теплі стосунки та доброзичливість німців повністю суперечать ра-
дянській історіографії.

Стаття під назвою «Слово Лесі Українки», І. Вінницької описує чуттє-
вість, доречність, духовну силу поетеси [43, c. 3]. Саме вона показала влас-
ним прикладом, як потрібно протистояти обставинам і викликам долі, тому 
вона є творцем української літератури на рівні з Шевченком та Франком, що 
впливає на формування сучасної літератури.

До заміток літературного характеру відносяться і доробки читачів газе-
ти, здебільшого у віршованій формі: 1) дописувачами є військовополонені 
з невідомим прізвищем: С.Г., Воєннопл. М. Я.Т., Воєнно-пол. О.З., Воєнно-
пол. кап. Торський, Воєнно-пол. М.Т., Воєнно-пол. Х.М., Воєнно-пол. Ф.Р., 

Воєнно- пол. К.Р., Воєнно-пол. Я. М-ко; 2) дописувачами є ідентифікова-
ні військовополонені: Хведько Безжурний; «Колись», М. Сахно; «Спогад 
про Крим», М. Чумак (Шталаг XIII A); «Життя в колгоспі», Андрій 
Стародубець (Шталаг 36І) та інші. Окремо слід виділити творчість уже 
визнаних поетів та літераторів: «Осінь», Олесь Журба [№ 156]; «Люблю 
тебе», «На братній могилі», Микола Щербак [№ 161]; «Ми пройдемо крізь 
бурі», Павло Ковель [№ 164]; «Отак сходяться й знову розходяться друзі», 
Петро Кізко [№ 173]; «Я кличу вас брати по крові», Яр Славутич [№ 152]; 
«Матері», Анатоль Діброва [№ 145] та інші.

Творами «З несмертельного оптимізму українського села виросла нова 
Народна творчість України» [№ 60], «Втрачене життя (оповідання)» [№ 77] 
представлена окупаційна проза.

Отже, повернення до літературних витоків українського народу та його 
спадщини – ще один прийом впливу на свідомість читачів, які фіксують то-
лерантне та поважне ставлення до себе як до представника української нації.

2.2.2. Розважальний потенціал тижневика

Особлива увага Редакції тижневика у 1941 році була прикута до сар-
кастичного зображення ворога. Це можна пояснити прагненням приховати 
агресивний та загарбницький характер дій і в доступній формі показати да-
леко не ідеальний колишній спосіб життя. У метафоричному вигляді було 
висміяне протистояння німецької та радянської армій, атеїзм більшовиків та 
підкреслено благочестивість намірів німецької армії, що знайшло відобра-
ження у таборовій казці «Як большевики з сатаною хотіли обдурити Бога». 
Військовополонений К. Р. виступив автором казки про Леніна, Сталіна, 
Сатану, з одного боку, і Бога, що допомагав Україні, з іншого. Так за сюже-
том казки Ленін почав бити на сполох: «Товаришу Сатано! Я тобі вірно слу-
жив на землі: в Україні, Білорусі, Кавказі й в цілому СССР створив тобі таке 
пекло, якого б ти сам і за тисячу років не створив…», а німці тепер нищать 
його і українцям Бог допомагає твоїх чортів проганяти [58, c. 4]. То ж про-
ситься він на землю, щоб Сталіна перевиховати («Я навчу йолопа Сталіна, 
як червоне пекло СССР урятувати!») і Бога обдурити адже «Талант дурити 
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маю більший, ніж твої чорти!». Відпустив Сатана Леніна на землю, але всі 
його спроби закінчилися поразкою, тоді він вирішив іти до Бога. «Стукає 
в двері раю. Хто там? –- питається ключар-апостол Петро. Я, Ленін, син 
святої Руси, праведник і добродій людства. Хочу віру укріпити в Україні, 
в Білорусі й в цілому СССР. Пусти мене до Бога…». Отримав він відмову 
та повернувся до аду, де Сатана наказав «дати йому жару», коли чує чорти 
пищать, а то їх на Україні священною водою кроплять.

Розважальні тексти газети представлені карикатурами, ребусами, анек-
дотами, гуморесками. Так у третьому номері тижневика розміщено малю-
нок, на якому відображено бійку в громадському транспорті. Вона супрово-
джується оповідкою, що спонтанна суперечка в кінці тролейбуса переросла 
у побиття єврея в середині транспортного засобу, водій зупинив тролейбус 
і викликав міліціонера. На питання міліціонера: «Завіщо ви, товаришу, по-
били пасажира? Хіба він вас чепав?». Учасник конфлікту заперечував всі 
варіанти запропоновані «органами», а на кінець зазначив: «Я тільки думав, 
що вже почалося!» [51, c. 4]. Анекдот на шпальтах № 5 має антинімецьке 
спрямування, але пропущений цензурою, адже вийшов у друк (Через не-
уважність!?): –  Товаришу Сталін! –  докладає Ворошилов, –  міліон червоних 
бойців здався німцям в полон. –  І комісари не розстріляли їх? –  Ні. –  Чому? –  
Бо спізнилися. –  Як спізнилися? –  Бойці їх розстріляли [45, c. 4].

«Сміх –  це здоров’я. Народні усмішки про Сталіна». Сюжетна лінія сати-
ри розгорталася на Батьківщині Сталіна –  Тифлісі, вулицями якого він гуляв 
і вирішив почистити взуття. Чоловік, що це робив, впізнав його і прийняв 
без черги, через що розпочалося бурмотіння позаду. Професор, який висло-
вив своє невдоволення чистильнику, отримав у відповідь: А ти хто такий? –  
питає той. Я професор. Чистильщик здивовано розвів руками. Професор, 
професор. Какой з тібе професор! Грип бил, грип єсть, тіф бил, тіф єсть, 
малярія бил, малярія єсть. Ото професор! –  показав він у бік Сталіна, хлеб 
бил, хлеб нет, ковбаса бил, ковбаса нет, віно бил віно нет. А ти говоріш 
профе-сор!..» [44, c. 6].

Особливої уваги заслуговують ребуси, що вміщені у номерах за 1941 р.

Отже, розважальний потенціал тижневика значно послаблює тиск на 
сприйняття інформації. Цим вирізняються перші номери газети. Саме ви-
користання карикатур та замальовок до текстів стимулює одночасно образну 
уяву та мислення, що посилює пропагандистський ефект, який фіксується 
через запропоновані образи у пам’яті.

2.2.3. «Листи з табору»

Одним з позитивних проявів інформаційного обміну є формування діа-
логу між українською спільнотою, що перебувала за межами зони окупації. 
Завдяки можливості стати дописувачем, молодий військовополонений С. го-
ворить, що не пам’ятає часів, коли жилося вільно, але про це він часто за-
питував у діда. І той йому розповідав, що то були часи вільні від колгоспів, 
не змушували працювати на загал і кожен, що хотів, те й робив, а я слухав 
і не міг дочекатися такого ж. Та визволення прийшло лише у 1941 р. –  те-
пер будемо жити, як розповідав дідусь. «Як вернусь до хати, поставлю на 
його могилі високого хреста. Хай мойому дідусеві присниться під землею 
Воля» [23, c. 3].

На сторінках тижневика зав’язалося жваве спілкування між полоненими, 
деякі навіть вступали в дискусію з метою висловити власне бачення про-
блеми. Так, у замітці «Не цураймось своєї культури! Відповідь на допис 
учителя Я. В-ко «Треба жертвувати всім» [№ 51] зазначається: «З великим 
захопленням перечитав я наш часопис «Нова Доба» № 53 від 16 серпня. 
В статті «Слово до читачів» редактори відмітили роковини друкування рід-
ного слова для українців, що перебувають в таборах. Вони писали: «Завдяки 
дбайливості німецької військової влади українці, бійці і командири Червоної 
Армії отримали власне, українське друковане слово». Увага, учителю, допис 
«Треба жертвувати всім» зовсім не співпадає з вище зазначеним. На Ваші 
слова «В полоні я ніде, ні разу не зустрічався із щирим українцем, людиною, 
яка б думала і ставила на перше місце інтереси і не розв’язані питання укра-
їнського на роду» я забажав дати таку відповідь: в полоні є такі люди, є щирі 
українці, а сторінки «Нової Доби» живлять їх; є такі українці, та москаль 
(стара його звичка) сміється над ними, і вони мовчать. В таборах москаль 
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досі презирав тих, хто розмовляв своєю рідною українською мовою. Останні 
змушені цвенькати, плюндрувати свою рідну мову, цю найдорожчу для на-
роду частину національної культури. Любі українці! Говоріть і читайте 
своєю рідною мовою. Не забувайте щирі слова Тараса Шевченка: Учітеся, 
брати мої, Думайте, читайте, І чужому научайтесь, Свого не цурайтесь! Не 
цурайтесь своєї культури, своїх звичаїв. Читайте наш часопис «Нова Доба», 
він допоможе Вам в Ваших сподіваннях на світле майбутнє. Не звертайте 
уваги на усмішки большевика-москаля, бо він звик уже розпоряджуватися 
Вашим життям. І. Т-ко, вчитель, Шталаг.

Окрім зазначених заміток, можна виділити такі: «Вістка від побратимів 
з Румунії» [№ 40], «Дві армії –  дві організації. Спогад воєнно-полоненого 
командира» [№ 48], «Та ми ще вернемося, брате…» [№ 54], «Підемо у свя-
тий бій» [№ 80], вони вирізняються позатериторіальним принципом надхо-
дження інформації, головне, що їх об’єднує, –  це українське походження, 
коріння, свідомість.

Отже, ця рубрика створила умови для перетворення пасивного читача 
в активного учасника процесу –  творення інформаційного українського про-
стору серед військовополонених. Звичайно, що вся інформація, що надходи-
ла до газети, піддавалась цензурі, але частково вона знаходила відображення 
(не хай і відредаговане) на шпальтах «Нової Доби».

2.2.4. Історичні замітки

Звернення до Редакційної колегії тижневика з проханням відображувати 
минуле України знайшли реалізацію в статтях та замітках «Чавунний геть-
ман» [№ 82], «Северин Наливайко» [№ 110], «Грицько Чупринка» » [№ 116], 
«Соловецькі знайомі» [№ 132] та інших. В історичному оповіданні «Три 
брати Фалькенгайни» йдеться про глибоке коріння українсько-німецьких 
відносин [7, c. 3]. Зокрема висвітлюється момент перебування на служ-
бі у Богдана Хмельницького трьох «німецьких райтарів-фалькенгайнців» 
Макса-Вольфганга (наймолодший), Ульрих (середній), Ганспорг Говальд 
(найстарший), які пройшли з ним усі етапи національно-визвольної війни 
українського народу 1648–1657 рр.

До 75-річниці від дня народження М. С. Грушевського було надрукова-
но статтю в якій відображалась роль історика та політичного діяча в історії 
України: «В історії України, він обоснував самостійність українського наро-
ду й органічну безперервність його розвитку» [25, c. 3]. Проаналізовано по-
етапність викладення ним матеріалу та нового підходу до висвітлення істо-
рії українського народу. На кінець згадано про переслідування радянською 
владою та його смерть.

Саме через показ героїчного минулого німецька адміністрація прагнула 
спонукати український народ до трудових і військових звершень, що пови-
нні були забезпечити їй економічну та політичну стабільність.

2.3. Інформаційний сегмент тижневика

Невід’ємною частиною інформаційного простору газети є безпосередньо 
замітки інформаційного характеру, у яких розміщено матеріали, що опо-
відають про події на материковій Україні, у таборах військовополонених 
у Німеччині та інших державах, світі тощо.

2.3.1. «Вісті з України»

Це рубрика, у якій короткими повідомленнями висвітлені основні події 
на Батьківщині. У серпневому номері (випуск № 2) розповідається, що вся 
територія Західної України звільнена від радянської влади, а тому місце-
ва влада перейшла до українців. На честь такої події 10 серпня 1941 року 
у Львові відбулась «величезна академія» для Фюрера та армії визволителів. 
Зі словами вдячності та викривальними промовами проти радянської влади 
вступили посадник м. Львова Юрій Полянський та інші доповідачі.

У № 3 знаходимо такі заголовки: «Інтернаціональне місто України», ним 
названа Вінниця, у якій проживає 35 різних національностей; «Відбудова 
промисловості» висвітлює відкриття ливарень, цукроварень, сукняних фа-
брик, машинобудівних заводів; «Свято 100-річної річниці з дня народжен-
ня М. Лисенка» агітує за урочисте святкування дати; «Бібліотека комуніс-
та» була відкрита на Волині і зафіксувала перехід до нової моралі. Замітка 
«Український виділ в Житомирі» повідомляє про створення з українського 
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населення органу, який матиме дорадчі функції. «Почесні запрошення до 
цього комітету дістали досі такі особи: Бурґмістр Павловський (Житомир), 
інж. Бернард (Вінниця), районовий начальник Дмитренко (Коростишів), ке-
рівник відділу в райуправі Міко (Мозир) та областний лікар Невідомський 
(Звягель)» [9, c. 2].

У другій половині 1942 р. вісті з України почали набувати форми пунктів 
плану:

• Хліборобські спілки в житомирській окрузі «Голос Волині» повідо-
мляє, що 10 відсотків усіх громадських господарств області (себто більш 300 
господарств) ще до наступу зими буде перетворено на хліборобські спілки.

• Новий театральний сезон у Києві розпочато виставою «Кармен» у ве-
ликій опері. Спектакль, що його ставив німецький мистецький керівник опе-
ри Вольфґанґ Брюкнер, мав великий успіх.

• В місті Січославі відбулося наукове засідання працівників історичних 
катедр Університету та Історичного Музею, присвячене пам’яті академика 
Яворницького.

• В Прилуках організовано сільськогосподарське кредитове товариство, 
з метою підтримки індивідуальних селянських господарств та допомоги се-
лянам у справі придбання сільськогосподарських знарядь.

• За дозволом райхскомісара для України з, листопада місяця ц. р. розпо-
чинає працю Уманський Сільсько-Господарський Інститут.

• Незабаром у Пінську відкривається український театр і міська україн-
ська бібліотека.

• В Луцькому відкрито нову торговельну школу [10, c. 4].
Отже, у колонці «Вісті з України» зазвичай висвітлювались позитивні 

зрушення в економічному, соціальному, культурному плані, що пов’язані 
з приходом німецького керівництва на території України. Таке піклування не 
повинно було викликати сумнівів у військовополонених про чистоту намірів 
окупантів.

2.3.2. Рубрика «Хто знає?»

Вміщує інформацію про зниклих осіб на території Німеччини та в укра-
їнських містах, що мають зв’язок з редакцією «Нової Доби». Вона проіс-
нувала недовго лише в № 13 (1–12),14 (13–20),15 (21–54),16 (55–80),17 (81–
113), 18 (114–115), в яких міститься 73 імені), 19 (116–119 загалом 139 імен), 
20 (120–140, всього 70 прізвищ).

У зверненні до населення зазначалось: «Війна розгубила людей. Свояки, 
батьки й діти, щирі друзі, добрі знайомі втратили лічбу із собою. Бажаючи 
допомогти їм відшукатися, одкриваємо цю «сторіночку розшуків». Хто знає 
щось про пошукувальних осіб, хай відгукнеться. Зло чи добре знаєте не мов-
чіть: подайте вістоньку!» [53, c. 4]. Відповіді відсилайте до Редакції через 
Пана Коменданта табору. Далі містилася коротка замітка про того, кого шу-
кали, хто звернувся за допомогою та коротку адресу. Усі повідомлення ну-
мерувалися наскрізними номерами. Розміщувалась інформація і з інших ре-
гіонів, зокрема й України. Наприклад, «21. Швагер мій Григорій Гринишин, 
ур. 17. 4. 1917 р. в Дмитровичах, почта Судова Вишня, і там замешкалий 
при родичах, був від 1940 р. в Червоній Армії і до сього часу не від зиваєть-
ся. Прошу вістку на адресу: Julian Ostrowski, Fahrdienstleiter, Zegiestow Bahn 
hof, Post Zegiestow Zdroj, Distr. Krakau» [37, c. 4].

Так у № 14 було надруковано звернення Станіславського «Українського 
Слова», Увага, Бердичевці!, Відділ Товариства «Жіноча Служба 
Батьківщині» в Чорткові (опікувався сиротами та полоненими), Окружний 
Комітет у Тернополі, Український Допомоговий Комітет в Луцьку.

У № 20 у розділі «Хто знає?» є пункт 139. «Жіноча Служба Україні» 
в Глубкові шукає таких полонених:

Грихович Ілько 18. 12. 1914
Градовий Ярослав. . . . 4. 3.1914
Паньків Михайло. . . .21.11.1909
Кінащук Лукаш. . . . 3.5. 1911
Турчин Евген 24. 12. 1911
Опацький Володимир. . 27. 8.1919
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Опацький Евстахій … 5. 10. 1921
Крочак Осип 22. 3.1911
Колодюк Микола. . . . 20. 9.1905
Колодницький Роман 25. 7.1918 140
Баюк Теодор 18. 6.1909
Древуш Петро 13.11.1918
Дзиндра Михайло 10.10. 1905
Опир Микола 21.10. 1910
Берлядин Іван 2. 1. 1908
Підручний Евстахій 20. 9.1905
Однораз Тома 10. 9.1907
Отже, інформаційна складова тижневика спрямована на встановлення 

зв’язків з різними підрозділами системи інтернування, метою якої є ство-
рення національного простору комунікації.

2.3.3. «Наша пошта»

У статті-зверненні «За що ви кривавились?» аналізується процес ста-
новлення СРСР та його етапи політики (українізації, колективізації, ін-
дустріалізації). Засуджуються методи та наслідки політики, що призвели 
до культурного та економічного поневолення українського народу, який зі 
встановленням радянської влади втратив надії на самостійний розвиток. 
«Жиди й москалі, які психічно й способом життя одні до других дуже під-
ходять і взаємно себе доповнюють, утворили відгороджене від світу своє-
рідне комуністичне «Гетто» [№ 1 c. 3]. Причинами даної ізоляції є бажання 
обмежити поширення культурних проявів іншого життя серед радянського 
населення та «щоб з величезної експериментальної лабораторії комунізму 
не виходили на зовні совєтів явища в правдивому світлі». Автор допису не-
відомий, але редакція стверджує: «далі буде».

О. Шевченко і 25 товаришів прислали до редакції листа з такими 
питаннями:

«1. Каким способом будуть отпускатися земля, на тих, хто там остався, 
или поділ буде послі нашого возвращения домой і коли будуть отпускатися 

полонені? 2. Єслі можете, опишіть минуле України, особенно за Дніпро 
і Катеринослав. 3. Як знову буде панщина или нет? 4. Єсли буде война долго 
тянуться, то буде возможность написати домой хоч сповістить или нет? 5. 
Коли будуть українців селян посилать на роботу до «хазяїнів»? 6. Як буде 
ставлена Україна Західня і Большая Україна, или вмєсте, или кажда отдельно? 
7. Просимо Редакцію писать більше з минулого про Україну; привіт Редакції 
«Нова Доба», всього 25 чоловік писало, 16.VІІІ.1941 року» [№ 4, c. 4].

Цей лист сприяє розумінню рівня освіченості українського населення 
та чіткого усвідомлення наслідків русифікації, в результаті чого відбулось 
створення «мовного сурогату». Це є першим щаблем до втрати ідентичнос-
ті. Відповідь Редакції була позитивною, але дуже не чіткою і являла собою 
обіцянку більше писати про минуле України, а на інші питання шукати від-
повіді у чітких і вичерпних статтях їх газети.

Своєю радістю хоче поділитися Михайло Смик, який у зверненні до 
Редакції зазначає: «Найбільше цікавить нас той матеріал, де висвітлюється 
сучасне життя в Україні. Я не перебільшу, коли скажу, що читаючи остан-
ній номер «Нової Доби», де поміщена стаття «Мистецьке життя в Кривому 
Розі», я і мої земляки криворожани від радости плакали, коли дізналися, що 
в Кривому Розі видається газета «Дзвін», що в тому театрі, де інколи бували 
і ми, лунали вигуки «Слава Україні». Як радісно читати про те, як будується 
на нашій землі нове життя!»… [18, c. 4]. У відповідь адміністрація повідо-
мляє про передачу повідомлення та виконання всіх прохань автора в Кривий 
Ріг через редакцію «Дзвону», а вірш, переданий ним, надрукувати в наступ-
них номерах.

У № 49 було розміщено відповідь на запити «Запорожченко, Офлаг 52. 
Ваші думки в статті “Москвофікаторська політика” поділяємо. Попробуйте 
написати Ваші спогади. Зубко Павло. Вірша використаємо з малими змінами. 
Запуденко Петро. Ми дістали дотепер від Вас лише 2 листи. Кореспонденцію 
для Редакції «Нової Доби» треба завжди передавати через пана коменданта 
табору, тоді вона нам буде обов’язково доручена. Всіх наших дотеперішніх 
і майбутніх спів робітників просимо далі присилати статті про життя по 
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таборах, про працю, мрії, організацію вільного часу. Хочете, щоб Ваша газе-
та була цікава, всесторонна, добре поінформована, дбайте також самі про це. 
Іван Даценко, шталаг 361. Всі матеріяли від Вас та від Андрія Отародубця 
отримали. Щире спасибі!. Використаємо. Привіт Вам! Олекса Миронченко, 
шталаг VI Ц. Том Вашого пера прийшов. Українського перекладу «Моєї бо-
ротьби» Гітлера немає. Про все інше подбаємо [29, c. 4].

Отже, залучення полонених до створення інформаційного потоку між 
таборами повинне було продемонструвати демократичність та лояльність 
німецької адміністрації до українського населення, але, на жаль, відсутність 
письмових доказів про наявність цензурного відбору та його якості роботи 
не дає можливісті стверджувати про справжність написаного.

2.3.4. Огляд преси в інших регіонах

У рубриці «Що пишуть газети» від 24 серпня 1941 року міститься за-
мітка «Краківські вісті», у якій розповідається про несприйняття українця-
ми радянської ідеології, яка проявлялась в чисельних збройних виступах 
1919 року. Не мали вони популярності і в 1917 році «тому більшовики на 
виборах у 1918 році дістали тільки: в київській губернії 3%, в волинській 
4%, в полтавській 4%, в харківській 11%, в херсонській 11%, в чернігівській 
найбільше: 20%…». відносно високі відсотки пояснювались тривалою ру-
сифікацією цих регіонів. Та перемога більшовиків не зупинила запалу укра-
їнської інтелігенції (Шумського, Хвильового, Волобуєва), що боролась за 
власну самобутність, а щоб не здатись їм в руки, вони ладні були покінчити 
життя самогубством. Незважаючи на це, боротьба тривала.

В № 11 тижневика разом із закликом «Вільне українське слово в маси» 
розміщено статтю «Нова преса в Україні», яка фіксує: на території України 
«твориться новий лад і відроджена українська дійсність…». Першим кроком 
цього ладу є, нова українська преса: «Українські Щоденні Вісті» / «Львівські 
вісті» (Львів), «Українське слово», «Бучацькі Вісті», «Волинь», редакто-
ром якої є відомий український письменник Улас Самчук, «Українське 
лово» (Житомир), «Нова Доба» (Бердичів), «Подолянин» (Кам’янець-
Подільський), «Щоденні Вісті» (Київ), «Голос Дніпра» (Херсон), «Вінницькі 

Вісті». Наступні номери «Нової Доби» будуть міститись багато статей та за-
міток з інших українських газет, що повинно було стати умовою формуван-
ня єдиного комплексу табірної преси.

В останніх випусках газет висловлювання щодо огляду стали більш різ-
кими та більш практичними. «Що пишуть українські газети? Не скиглити, 
а працювати!».

Замітки цього циклу містяться майже в кожному номері тижневика і за-
звичай ілюструють заголовки пропагандистських статей, які здебільшого 
дублювали одна одну, що повинно було виявляти єдиний напрям діяльності 
та синхронність дій.

2.4. Пропаганда економічних переваг

З 1942 року з’являються замітки економічного характеру, які поряд з про-
пагандою військових перемог розміщуються на перших сторінках номерів. 
На нашу думку, це пояснюється тим, що майже всю територію України було 
окуповано, а план «Барбаросса» зірваний, що вимагало додаткових трудо-
вих ресурсів та безперебійного постачання продуктів харчування. «Нова 
господарська структура на зайнятих землях» є статтею-поясненням редакції 
німецького часопису «Оствіртшафт» («Господарство сходу») особливостей 
господарського керівництва на приєднаних Німеччиною землях. Німецьким 
керівництвом будуть прийняті нововведення: збільшення виробництва то-
варів масового вжитку, відновлення приватної власності, налагодження фі-
нансової системи (конвертація карбованця до марки у співвідношенні 10:1), 
розвиток шляхів сполучення.

Продовженням економічної тематики є стаття «Тисячі українців працю-
ватимуть у Німеччині», в якій міститься інформація про час, місця та умови 
відправки населення до Німеччини, а головне –  роз’яснено основні причини 
такого ентузіазму. Так, «головною ж причиною такого великого зацікавлен-
ня цією справою є те, що люди, які жили ввесь час окремо від усього світу, 
хочуть врешті побачити Европу, ширший світ…» [47, c. 1].

Відбудовчі процеси, започатковані окупантами, були більш вдалими, ніж 
у більшовиків, це фіксувалося в замітках «Недавно віддано в експлуатацію 
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другий київський хлібний завод-автомат… Довелося ремонтувати примі-
щення, заново встановити все водогінне та парове устаткування…» [8, с. 4]; 
«Розбудова кредитовості в Україні» [№ 43], «Земля і праця основами 
нової української валюти. За рубель –  карбованець» [№ 50]. Ці проце-
си повинні були створити умови для реалізації менталітетних задатків 
українців –  одноосібництва.

2.5. Антисемітська пропаганда

Антисемітизм був ключовою складовою расової теорії нацизму. Не ви-
нятком стали й українські землі, на яких німці боролися за «чистоту» життє-
вого простору, вільного від головного ворога німця –  єврейства. «Геть мос-
ковсько-жидівську комуну!» –  звернення першого номера газети задає тон 
всій інформації на шпальтах газети в майбутньому і повністю відповідає ідеї 
расової чистоти. [№ 1, c. 1]. У вірші Хведька Безжурного «ЗИЗОМ Жиди 
плачуть, лементують» ознаменовано крах панування жидівської верхівки 
з приходом німецької адміністрації, і, хоч вони волають про допомогу до 
європейських держав, США, їх це не врятує:

Мошки, Шльомки, Янклі, Шмулі
З горя і розпуки,
Рвуть волосся, пейси
І ломають руки.
…Сито, смачно їли, пили
Гої ж –  працювали.
То була не Україна –
Чиста Палестина…
Погроми єврейських сімей –  не нове явище в історії України. Здавна, 

маючи значні фінансові кошти, євреї займались лихварством, високі від-
соткові ставки перетворювали позичальників у залежних, що не могло не 
викликати ненависті до представників цієї національності. Тому, вдаючись 
до історичного минулого, німці вдало використовували такі факти в цілях 
реалізації антисемітської пропаганди. «Багато лиха поробили прокляті жиди 
українському народові. Українці після німців –  друга нація, що є предметом 

жидівської ненависті. <…> Жид, найближчий порадник і повірений поль-
ського шляхтича», тому у 1648 році український народ повстав проти поль-
сько-жидівського панування. «Тоді вперше на цілий світ заговорив здоровий 
інстинкт самозбереження нації, спрямований з однаковою суворістю проти 
обох дружніх у знищенні українського народу ворогів: польського та жидів-
ського визискувача». Економічна експлуатація, знущання над українським 
населенням знайшли своє відображення у Гайдамаччині та Коліївщині. 
І українець, лише «за допомогою німецького народу скине зі своєї шиї жида 
і москаля-комуніста, щоб відчути себе справжнім господарем на рідній 
землі» [14, c. 2].

Аналогічні ідеї були проголошені у назвах та змісті статей «Жиди 
в Україні» [№ 58], «За що воюють американці. Жидівська зірка й масонські 
знаки на збитому бомбардувальнику» [№ 123], «Жиди в запорозьких кунш-
туках» [№ 132] тощо. Таке повернення до історії було досить ефективним 
способом розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

2.6. З історії рідного краю

Вагоме місце у нашому дослідженні займає висвітлення подій на 
Дніпропетровщині та у Кривому Розі зокрема. Замітка «Большевики зірвали 
Дніпрельстан!» відображає події вересня 1941 року, коли, вдаючись до так-
тики «випаленої землі», радянські війська зірвали Дніпрогес. Це викликало 
неабиякий резонанс, і німці почали говорити про катастрофічність положен-
ня більшовиків. «Кільканадцять років розписувалися вони перед цілим сві-
том про своє «чудо над Дніпром», аж бувало, надоїдало читати. А тепер? 
Одним махом комуна все знищила. Хто нищить свою хату, не думає вже до 
неї повертатись» [4, c. 1]. У цьому вбачався символ долі, яка хоче позбавити 
Україну від жидо-большевицького режиму.

У статті «З Чигирина до Кривого Рогу» надається характеристика міс-
ту, яке є «осередком найкращої в Європі залізної руди… Кривий Ріг сміло 
можна назвати містом великих контрастів. Виставність тут чергується з при-
мітивністю, «хмародери» –  зі старосвітськими хижами, чистота –  з брудом, 
а широчезні асфальтові вулиці –  з вибоїнами та калюжами вузеньких бічних 
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перевулків» [19, c. 2]. Так відкривається ще одна сторінка з життя окупова-
ного Криворіжжя.

Не оминули увагою редактори газети, українські тижневики та часописи, 
що видавались на території України, зокрема у місті Кривому Розі. Зокрема 
згадується про газету «Дзвін» –  Округовий Криворізький часопис, що ви-
давався Криворізькою Міською управою з 1 жовтня 1941 року по 27 жов-
тня 1943 року. У тексті замітки пояснювалось, що він являв собою пред-
ставницьке та інформативно-розважальне видання, у якому розміщувались 
урядові постанови, тексти законів, указів, статті юридичного змісту, замітки 
з історії України, організації роботи просвітницьких та навчальних структур 
тощо. Сам факт існування «Дзвону» є беззаперечним, а тому вони є важли-
вим джерелом у вивченні життя окупованого Криворіжжя.

Окрім заміток про створення Округового часопису, в газеті містяться 
фрагменти статей із «Дзвону». Так, у № 9 за 1942 р., у замітці «Від щиро-
го серця українця», розповідається про підтримку місцевим населенням 
Веселівської волости Криворізького Комітету Допомоги, тих, хто відмовив-
ся воювати на боці «сатани Джугашвіллі». Ця громадська організація під-
готувала «допомогу знедоленим жидо-большевицьким дітям та родинам 
репресованих» і передала у їх користування: «372 кг. –  круп, 20 кг. –  сала, 
249 кг. –  борошна, 379 кг. –  пшениці, хліба печеного 250, сухарів –  20, ци-
булі 95 кг., 3248 карбованців…» [9, c. 3]. Підкреслювалась одностайність 
всіх членів волосної організації в підтримці доброчинної акції та робився 
наголос, що співпраця між місцевим населенням та німецькою адміністра-
цією продовжиться, зокрема планується збір курей для безпритульних дітей 
тощо.

У «Новій добі» висвітлювалась і військова ситуація на українському 
фронті. Так у замітці «Упадок Кривого Рогу» в № 3 за 1941 р. розповіда-
ється про окупацію міста німецькими військами: «Головне Командування 
Німецьких Збройних Сил: Німецькі змоторизовані відділи зайняли простір 
Кривого Рогу…». Далі підкреслюється стратегічне значення Криворіжжя: 
«Таким чином СССР втратив 61 відсоток своєї загальної продукції руд 

і потерпів під господарсько-оборонним оглядом втрату, що має величезне 
значіння» [50, c. 1]. Також у тижневику міститься ще одна замітка про вій-
ськову ситуацію у місті та поблизу його кордонів. Так у замітці «Німці здо-
були місцевість під Кривим Рогом», у 8 номері за 1944 рік, розповідається 
про захоплення місцевості на південному сході Кривого Рогу: «Верховне 
Командування Німецьких Збройних Сил повідомило 17 лютого: «Атака ні-
мецької танкової частини принесла здобуття місцевості та здобичі» [35, c. 1].

Крім статей та заміток про Кривий Ріг та його діяльність, тижневик 
«Нова доба» видає замітки, які пишуть жителі цього міста та відправля-
ють до редакції газети. Такими стали замітки 1944 року видання, зокрема 
замітки Яра Славутича –  українського письменника-емігранта, який жив 
у таборах для переміщених осіб поблизу Берліна та Гамбурґа [26, c. 1]. 
У «Новій добі» друкується щонайменше чотири замітки культурного харак-
теру, автором яких є Яр Славутич: «Я кличу вас брати по крові» [60, c. 3], 
«Клятва» [№ 46, c. 4], «Боляда про хатину» [№ 42, c. 3]. Так у 16 номері: 
«Замітка Яра Славутича з Кривого Рогу –  «Смерть Івана Мазепи»: якого ав-
тор характеризує як славнозвісного гетьмана тогочасної України, що став 
героєм для українських патріотів і зрадником для Росії, як гетьмана, який 
прагнув об’єднати в єдиний державний організм усі українські землі. «Щоб 
опоганений Москвою до світла край наш повести і під своєю булавою, як за 
Хмельницького, зрости…» [53, c. 2].

Ще однією заміткою з культурного життя Криворіжжя, стає повідомлен-
ня про створення нової Садовогородницької школи. Замітка була надруко-
вана у 1942 році, безпосередньо в газеті «Нова доба», у 25 номері. У цій 
замітці коротко розповідається про створення нової чотирирічної садового-
родницької школи, яка збудована у Веселих Тернах. У школі студенти, окрім 
теоретичного навчання, також займались садовогородницькою практикою, 
«…працюючи в саді, на городі, в розсаднику, в пасіці, в цеху для перероб-
ки садовогородницьких продуктів. При школі організується гуртожиток, де 
приїзжі студенти зможуть проживати» [40, c. 3].
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Отже, малодосліджені сторінки історії міста Кривого Рогу знайшли відо-
браження на шпальтах далекого тижневика «Нова Доба», в якому ще раз було 
показано стратегічну роль Криворіжжя в планах німецької адміністрації.

Висновки

Періодичні видання є потужними пропагандистськими засобами у часи 
воєнних конфліктів. Вони формують суспільну думку, організовують на кон-
кретні дії, мотивують їх. Через систематичне та багаторазове повторення 
інформації вважається, що прописане реально може бути втілене в життя. 
Одним з найдієвіших засобів впливу на думки та ставлення мас до дійсності 
є газети. Вони відображають основи взаємодії чи протистояння ворогуючих 
сил та є потужним джерелом у вивченні повсякденного життя полонених.

У ході дослідження нами були зроблені такі висновки:
-  періодичні видання часів окупації є вагомим механізмом у формуванні 

суспільної думки, настроїв широких верств населення;
-  ілюстрований тижневик «Нова Доба» є яскравим прикладом з вивчен-

ня пропагандистських методик та практики розпалювання національної 
ворожнечі;

-  у структурному відношенні на сторінках тижневика переважає інфор-
мація культурного та військового характеру, яка зорієнтована на популяриза-
цію німецької політики в умовах збройного наступу;

-  факт існування видання та інформація, що містилася на його шпаль-
тах, є свідченням євроінтеграційного вибору українців у середині ХХ ст.;

-  визначальними рисами функціонування тижневика є: 1) створення 
інформаційного простору між українським інтернованим та депортованим 
населенням як на території Німеччини, так і на території України; 2) опора 
на історичне минуле, що дозволяє «запозичувати» ворогів (євреїв) та друзів 
(німців); 3) практична цінність тижневика визначається екстериторіальним 
поширенням та інформаційним наповненням тексту.

Отже, проблема вивчення інформаційного потенціалу «Нової 
доби» є вагомою та новою для історика. Вона може відкрити нові грані 

в українсько-німецьких відносинах 1941–1945 рр., та посприяти переосмис-
ленню відомого матеріалу й формуванню нового погляду на добре знайому 
тематику війни.
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Демченко Кирило
«Чорносвитники»  

у регіональному вимірі Наддніпрянщини

Вступ

Актуальність роботи. Українська Друга світова –  один з найбільш ви-
кривлених фрагментів історії України. Як один з основних і базових міфів 
радянської ідеології він має багато недосліджених або таких, що навмис-
но замовчувалися, складових. Написана «переможцями» історія німецько-
радянської війни змушувала «забувати» трагічні сторінки, які, проте, тор-
кнулися долі багатьох родин, залишили болючий слід, який помітний до 
сьогодні.

Про трагедію, яка розглядається в цій роботі –  примусово мобілізованих, 
мирних, не підготовлених до військових дій людей, переважній більшості 
української спільноти невідомо нічого –  ця подія була заборонена для ви-
світлення у радянські часи. В будь-який момент навіть найменша згадка 
про неї могла зіпсувати радянські міфи про переможну Другу світову війну. 
Останніми роками українські історики приділяють багато уваги подібним 
сюжетам, намагаючись висвітлити маловідомі епізоди війни. Однак про-
блема так званих чорносвитників науково практично не досліджена, лише 
заявлена на сторінках загальних праць, що присвячені Українській Другій 
світовій. Незначні епізоди зображуються лише на спогадах людей, які по-
трапили до таких незаконно мобілізованих і зуміли вижити. Однак з кожним 
днем таких людей, що можуть розповісти про власну долю, стає все менше.

Метою даного дослідження є висвітлення процесу мобілізації та вико-
ристання небоєздатного мирного населення Наддніпрянщини під час ви-
гнання нацистських окупантів у 1943–1944 рр. та його місця у суспільній 
думці і національній пам’яті.

Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання:
• зібрати та проаналізувати джерела і літературу по темі, з’ясувати сту-

пінь достовірності;
• відобразити мобілізаційні процеси на українських теренах 

у 1943–1944 рр.;
• показати ступінь військової підготовки та забезпечення мобілізованих 

польовими військкоматами;
• відобразити бойове застосування «чорнопіджачників» під час військо-

вих дій 1943–1944 рр.;
• провести авторизоване інтернет-опитування, що відображало б став-

лення різних поколінь українців до цих подій.
Об’єктом дослідження є мобілізаційні процеси мирного населення ра-

дянським військовим керівництвом під час вигнання нацистських окупантів.
Предмет дослідження –  використання у бойових діях 1943–1944 рр. 

«чорносвитників».
Територіальні межі дослідження охоплюють лише регіони 

Наддніпрянщини, що обумовлено специфікою застосування мирного на-
селення у військових діях радянської армії. Аналіз літератури по темі до-
зволив зрозуміти, що сам хід мобілізації значно відрізнявся від аналогічних 
процесів у східних регіонах України (звільнення Харкова, наприклад) і тим 
більше у західних землях (що передусім пов’язано з діяльністю УПА), спе-
цифіка обумовлена передусім боями за форсування р. Дніпро.

Історіографія. Історія радянських мобілізацій досліджена і відповідно 
відображена лише з радянської точки зору у багаточисельних працях, що 
присвячені «блискучим перемогам» Червоної армії у «визволенні України», 
тож, про так званих «чорносвитників» у таких працях не згадувалося. За на-
казом НКО № 034 від 15 лютого 1944 р. вводились «Правила зі збережен-
ня воєнної таємниці у пресі», що до початку 90-х рр. ХХ ст. «обмежили», 
а фактично –  заборонили дослідження даної теми. Сучасні українські істо-
рики почали процес вивчення даної проблеми. Переважна більшість сучас-
них наукових досліджень обов’язково цю тему піднімає, зазначаючи участь 
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непідготовленого мирного населення у боях при форсуванні Дніпра. Саме 
цей сюжет традиційно пов’язаний з участю чорносвитників [33–39, 46, 61]. 
Як показав аналіз цих праць, будований цей сюжет на підставі відповідних 
літературних творів, передусім О. Довженка Д. Міщенка та Ю. Яновського, 
тому, має виразне емоційне забарвлення і лишається таким на сторінках на-
укових праць [43, 64].

До сьогодні окреме висвітлення проблеми чорносвитників пред-
ставлене лише короткими статтями таких українських істори-
ків як В. Гриневич [21, 22], І. Муковський [54–56], Р. Пилявець [65], 
М. Коваль [33–34], В. Король [34–39] тощо. У 2010 р. Л. Рибченко захистила 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за те-
мою: «Радянські військові мобілізації 1943 року на території Лівобережної 
України» [71, 72]. В ній розглядається морально-психологічний стан насе-
лення напередодні мобілізації і ставлення до радянської влади, сам процес 
мобілізації, однак окремої уваги проблемі чорносвитників не приділяється. 
Більш ґрунтовної дослідницької праці щодо використання мирного населен-
ня Наддніпрянщини у бойових діях Червоної армії 1943–1944 рр. на сьогод-
ні не існує.

Для створення репрезентативної джерельної бази дослідження нами 
було зібрано свідчення людей, що були свідками роботи польових війсь-
ккоматів в Україні, а також свідками і безпосередніми учасниками боїв із 
застосуванням чорносвитників. З цією метою було опитано 18 чоловік, що 
проживають у різних частинах Наддніпрянщини. Анкети, з якою можна 
було б звернутися до наших респондентів, розробити не вдалося передусім 
через особливості пам’яті і ставлення опитуваних до подій, які до сих пір 
викликають різку негативну та емоційну реакцію. Враховуючи поважний вік 
респондентів часто доводилося змінювати тему розмови і відходити від за-
здалегідь продуманого опитувальника.

Для доповнення джерельної бази було залучено надруковані спогади оче-
видців подій, таких як: Тетяна Барабаш, Іван Клименко, письменник-фрон-
товик Анатолій Дімаров тощо. Джерелами даної роботи слугують також 

накази радянського військового керівництва, а саме опубліковані різними 
авторами копії наказів № 089 від 9 лютого 1942 р., наказ НКО № 0283 від 
14.04.1942 р., інші накази та директиви СВГ ЗС СРСР.

Для з’ясування ступеню обізнаності сучасних українців із специфікою 
так званого «визволення українських земель від нацистів» –  вислів, що до 
сих пір активно використовується політиками –  проведене відповідне опи-
тування, яке до сих пір триває на відповідних інтернет-порталах, результат 
якого відображений у додатках.

Практичне значення даного дослідження полягає в тому, що його текст 
і висновки можуть використовуватися як ілюстративний матеріал на уроках 
з історії України, для написання узагальнюючих робіт з історії Другої світо-
вої війни тощо. Результати цієї роботи вже використовуються для створення 
нової експозиції Дніпровського історичного музею імені Д. І. Яворницького, 
реконструкції діорами «Битва за Дніпро».

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку умов-
них скорочень, списку використаних джерел і літератури, додатків. У якості 
додатків наведені свідчення, що були зібрані автором роботи; фото.

Розділ 1. Мобілізаційні процеси на українських землях, 
підконтрольних СРСР у 1943–1944 рр.

1.1. Створення польових військкоматів

З початком радянсько-німецької війни 1941–1945 рр. вносилися значні 
корегування до Конституції СРСР 1936 р. і закону «Про військову пови-
нність» 1939 р., в тому числі й у сфері мобілізаційних процесів: вимог до 
призовників, порядку мобілізації та повноважень військкоматів. На хід мо-
білізаційних процесів на територіях УРСР в період 1943–1944 рр. найбільше 
вплинули такі постанови:

Наказ № 089 «О призыве граждан на освобождаемых от оккупации 
территориях и о сформировании запасных полков» Ставки Верховного 
Головнокомандувача Військових сил СРСР від 9 лютого 1942 р. Згідно 
з цим наказом на територіях СРСР, що певний час знаходилися у статусі 
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«окупованих територій», через відсутність постійних військкоматів, сила-
ми «першого ешелону наступаючих військ» та НКВС створювалися польові 
військкомати [22]. У наказі ставки також значилось: «Оскільки діюча армія 
повинна своєчасно діставати поповнення живою силою, а підготовлений 
військовий контингент тилу через транспортні труднощі затримується в до-
розі й прибуває в діючі частини несвоєчасно, військові ради армій дістають 
дозвіл на самостійне поповнення своїх частин живою силою в ході насту-
пу», що стало приводом для мобілізації в обхід військкоматів [88].

У публікаціях Л. Рибченко зазначається про постійну відсутність 
іменних списків мобілізованих польовими військкоматами [70, 71, 72]. 
Сучасним дослідником І. Муковським, зазначено, що були випадки мобілі-
зації не лише польовими військкоматами наступаючих частин, а й загонами 
НКВС [54, 55, 56].

Наказ НКО № 0283 від 14.04.1942 р. «Про роботу військкоматів з обліку 
військовозобов’язаних та їх призову» значно знизив ланку відсіву осіб, що 
потрапляли під призов, тим самим скасовуючи існуючі до цього установ-
ки. А саме: змінювався мінімальний призовний вік з 18 років, передбачених 
Конституцією СРСР 1939 р. до 17 років; знижувалися медичні вимоги для 
людей, що перебувають на військовій службі [12].

Директива Ставки Верховного Головнокомандувача Військових сил 
СРСР «Про недопустимість огульного зарахування людей, у тому числі 
й призовників у категорію осіб, відсіяних з політико-моральних міркувань» 
від 10 лютого 1943 р. також зіграла свою роль. Відтепер керівництвом до 
дії стала сталінська теза: «Син за батька не відповідає». Це означало, що 
анкетні дані на зразок «батько засуджений» або «брат вилучений органами 
НКВС» більше не бралися до уваги при зарахуванні до лав Червоної армії.

Директива Ставки ВГК № 46015 від 29.01.1943 р. наказувала: «коман-
дувачам військ Південно-Західного, Південного та Північно-Кавказького 
фронтів було наказано з лютого 1943 р. розпочати виведення у резерв най-
більш виснажених стрілецьких з’єднань для їх доукомплектування та відпо-
чинку з подальшим введенням їх у бій» [16].

1.2. Мобілізація та правові порушення, вчинені польовими 
військкоматами на території УРСР

Згідно з наказом № 089, за даними, опублікованими центральним архі-
вом міністерства оборони РФ, на територіях УРСР у період з вересня 1943 
по лютий 1944 р., польовими військкоматами було призвано 201340 осіб. 
Згідно неофіційних даних, що в інтерв’ю газеті «Факти» озвучив доктор 
історичних наук В. Король на момент початку форсування річки Дніпро 
(до 20-тих чисел вересня 1943 р.) польовими військкоматами було призва-
но до 300 000 мешканців Лівобережжя, а за весь час «вигнання з територій 
УРСР нацистських окупантів» першим ешелоном наступаючої армії було 
мобілізовано до 900 000 осіб [39].

За свідченнями очевидців навіть знижені вимоги до мобілізації постій-
но порушувалися зі сторони польових військкоматів. Зазвичай такими по-
рушеннями ставали:

1. Призов людей, що за віком не підлягали службі в армії (вік особи був 
нижче або вище вікових обмежень –  17–55 років).

2. Призов небоєздатних за медичними показниками.
3. Призов без подальшого офіційного зачислення в діючу армію 

(що в подальшому впливало на забезпечення призваних, їх повоєнний ста-
тус, статистику армійських втрат при загибелі призваного).

У спогадах очевидців можна часто бачити дані, що вказують на пору-
шення під час мобілізації польовими військкоматами:

Зі спогадів Тягло Василя Івановича, мобілізованого у вересні 1943 р., 
мешканця сучасного передмістя Дніпра: «Я ж 25 року (народження-
ред.), ми з моїм братом молодшим у дворі, тоді таких парканів не було. 
Проходять двоє, старший питає мого брата: «Ти якого року?». Він відпо-
вів, що 27, а я як сказав, 25 він мені і каже: «Пішли з нами…». От вам і весь 
призов» [д.  № 9].

Так, за словами письменника-фронтовика А. Дімарова: «Никаких медко-
миссий не было. На фронт забирали калек и больных. Я уже в 20 лет был 
инвалидом, слепой и глухой от контузии –  все равно взяли…» [д. 1 № 6]. Дане 
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свідчення підтверджує факт призову небоєздатних за медичними показника-
ми, не тільки встановлених довоєнними нормами, а й нормами, передбаче-
ними наказом НКО № 0283 від 14.04.1942 р.

Зі спогадів Івана Клименко з с. Германівська Слобідка Обухівського ра-
йону Київщини: «Коли появилися наші, то польовий військкомат зібрав усіх 
військовополонених, зібрав тих, хто повернувся з полону, зібрав тих, хто за 
ці роки підріс до того, до призовного віку» [д. 1 № 11]. Приміщення чи яко-
гось іншого офіційного місця роботи польового військкомату не існувало. 
Дії військкоматів нагадували «облавний» характер. Під час призову робіт-
ники військкомату переміщувалися між місцями проживання населення, за-
ходячи в будівлі, насильно забирали будь-кого. Жодних документів, що вка-
зували б на вік людини –  не вимагалося. Оцінка віку проводилася самими 
робітниками військкоматів «на око». Присутня велика кількість випадків, 
коли при достеменно відомому віці, за яким людина б не могла потрапити до 
армії, людину все одно призивали.

У своїх спогадах Тетяна Барабаш яскраво описує картину примусової 
мобілізації: «Врываясь в дома, забирали не только подростков, но и чудом 
уцелевших мужчин. И каждый, уходя воевать, как правило, надевал старую 
фуфайку, надеясь, что новая еще пригодится в хозяйстве. Все думали, что 
вернутся домой. Из еды брали с собой ломоть хлеба и шмат старого сала. 
А через день-два мы уже хоронили их в братских могилах по 200 человек 
с этими же торбочками и в этих же черных фуфайках. В тех местах были 
глиняные яры, а по краям яров стекали ручейки, полные крови».

За спогадами Миколая Івановича Сторогнатенка [д. 1 № 2], у 1943 р. 
мешканця селища поблизу смт Козелець, коли чутки про мобілізацію у та-
кий спосіб у одному селі доходили до іншого –  люди тікали від відчаю. 
Мешканці східних районів Київщини та півдня Чернігівщини, не взявши 
з собою жодних навіть найнеобхідніших речей, швидко поверталися, отже 
були приречені стати мобілізованими польовими військкоматами. Інколи 
доходило до каральних акцій проти тих, хто намагався уникнути призо-
ву. З часом супротив роботі польовим військкоматам набрав колосальних 

масштабів, паралельно з цим –  стали більш жорсткими заходи щодо тих, хто 
намагався ухилитися призову. Проти «найгарячіших точок» застосовувалися 
загони НКВС, що подекуди призводило до знищення цілих населених пунк-
тів. М. І. Старогнатенко пригадав одну з фраз, що характеризували тодішню 
ситуацію: «Що не допалили німці допалять червоні…» [д. 1 № 2].

Згідно свідчень очевидців [д. 1] мобілізованих польовими військкомата-
ми розподіляли серед частин наступаючого першого ешелону. За офіційним 
донесенням штабу Воронезького фронту за період з 1.01. – 1.03.1943 р. до 
складу частин фронту –  3-ї танкової, 40-ї, 60-ї та 38-ї армій було мобілізова-
но 33 080 чол. з раніше окупованих територій. Упродовж 20-ти днів березня 
1943 р. – 20 899 чол. З них на 5.02.1943 р. – 6 380 чол. колишніх військово-
полонених та оточенців. Однак у більшості випадків офіційно до армії по-
трапляло 30–40% мобілізованих, які законно потрапляли під мобілізацію. 
Більша ж частина мобілізованих офіційно не була зарахована до діючої ре-
гулярної армії; отже ці люди були мобілізовані з порушеннями (офіційно не 
потрапляли під призов).

Так у селі Великоолександрівка Павлоградського району сучасної 
Дніпропетровської області, у перший тиждень заняття села Червоною армі-
єю, польовим військкоматом було призвано понад 400 осіб й лише 92 з них 
були офіційно зараховані до армії. Іншу частину складали: юнаки до 17 ро-
ків, люди старші за 55 років, люди з обмеженими можливостями, що за ме-
дичними нормами не потрапляли під мобілізацію.

Загалом, за вересень-жовтень 1943 р., польовими військкоматами, до 
складу Південного (згодом 4-го Українського) фронту було призвано 100–
140 тис. новобранців. До складу Степового (згодом 2-го Українського) фрон-
ту, за вересень-жовтень 1943 р. за наказом № 089 було призвано 90–100 ти-
сяч осіб, а у період з січня по лютий 1944 р. ще 200–250 тисяч осіб. До 
складу Воронезького (згодом 1-го Українського) фронту, за вересень-жов-
тень 1943 р., було мобілізовано 120–150 тисяч людей [11].

За результатами роботи польових військкоматів чисельність українців, 
що офіційно чи неофіційно служили у рядах Червоної армії різко зросла. 
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Якщо до вересня 1943 р. за різними оцінками 17–21% особового складу 
Червоної армії були українцями, то в березні 1944 р. лише поставлених на 
забезпечення українців було 27–29%. З припиненням роботи на терито-
рії УРСР роботи польових військкоматів темпи збільшення співвідношен-
ня мешканців України у Червоній армії зменшилися, однак у квітні-травні 
1945 р. близько 31–33% бійців Червоної армії були призвані саме на терито-
рії УРСР, у різні часові проміжки [13].

Отже, у багатьох випадках дії польових військкоматів порушували за-
конодавство СРСР. Відсутність повної реєстрації призваних призводила 
до труднощів при отриманні статусу ветеранів війни по її закінченню. На 
території України польові військкомати діяли без накладених на них обме-
жень щодо кількості призваних. Постійним порушенням у роботі стала від-
сутність належного оформлення, призов осіб, що за віком або медичними 
показаннями не мали б бути призваними, тощо. В цілому робота польових 
військкоматів згубно сказалася на демографічній статистиці України.

Розділ 2. Військова підготовка та забезпечення частин, 
сформованих з призваних польовими військкоматами. 

Чорносвитники

2.1. Військова підготовка мобілізованих польовими військкоматами на 
території УРСР

Офіційно, новомобілізовані бійці мали б пройти скорочений курс підго-
товки до бойових дій (за наказом № 089, особи призвані польовими війсь-
ккоматами не проходили повний курс підготовки новобранців, передбаче-
ний законодавством СРСР, натомість такі особи мали б пройти скорочене 
військове навчання –  термін підготовки 15 діб [70, 71, 72]. Однак свідчен-
ня очевидців вказують на те, що мобілізовані польовими військкоматами 
або мобілізовані першим ешелоном наступаючих військ Червоної армії, 
не проходили жодної військової підготовки, а одразу розподілялися серед 
частин армії, що понесли втрати, або новостворених частин, з подальшим, 

негайним використанням у бою. Під час виконання бойових завдань це зна-
чно впливало на боєздатність призваних [д. 1 № 5].

Донесення про хід мобілізації у Ворошиловграді наркома внутрішніх 
справ УРСР В. Т. Сергієнка: «У визволених від німецьких окупантів районах 
призов до Червоної армії громадян призовного віку 1925–1893 р. н., які зали-
шились на тимчасово окупованій території, почався одразу ж після вигнан-
ня окупантів. Відповідно до наказу командувача Південно-Західного фронту 
№ 1 були укомплектовані призовні комісії з місцевого активу під головуван-
ням представників Південно-Західного фронту. Призовні комісії були ство-
рені у всіх районах Ворошиловградської області, визволених від окупантів. 
У м. Ворошиловград таких комісій було чотири. Станом на 15.03.1943 р. 
у районах Ворошиловградської області було призвані й передані до військо-
вих частин Південно-Західного фронту 37452 чол., у тому числі придатних 
до стройової –  25674, до нестройової –  5074, колишніх оточенців і військо-
вополонених –  6704 (зараховані до запасних частин). По м. Ворошиловград 
до діючої армії направлено 6252 чол., у запасні частини –  455 чол.» [88]. 
З наведеного вище можна констатувати, що під час проведення мобіліза-
ції на території Ворошиловградської області призовні комісії відправляли 
військовозобов’язаних не до запасних полків, як це передбачалося наказом 
№ 089, а одразу до військових частин [20].

Зі спогадів учасника подій Лютого Івана Матвійовича: «Нам ще пощас-
тило, форми у нас не було, а от документи нам роздали, тому потім у нас 
проблем не виникало, а то були такі з нашого села, що потім далеко від-
правилися… А з підготовки, так то страшне було –  до нас підійшов такий 
вусатий, з тих військкоматчиків і питає: «Оружие знаете?». Ну а ми всю 
окупацію, то снаряд в багаття щоб «жахнуло», то міну розпиляєм, а поруч 
з нами на рік мене молодше хлопець, так у нього взагалі гвинтівка своя була 
ще з 41-го… Ну і ми ж всі йому відповідаємо «Так», «Так». А потім у першо-
му бою: набоїв нема, за ті гвинтівки, що він нам роздав драка йде, бо вона 
одна й на чотирьох могла буть, а стріляти так ніхто й не вміє, от і вся 
підготовка» [д. 1 № 10].
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Фрагмент спогадів Левка Лук’яненка: «…мого батька і всіх мобі-
лізованих селян без жодного військового навчання, у своєму цивільному 
одязі через два тижні після мобілізації привезли на фронт біля Лоєва на 
Дніпрі…» [д. 1 № 7].

Отже, припустимим є висновок, що мобілізовані нашвидкуруч мешкан-
ці лівобережної Наддніпрянщини не проходили бойового вишкілу, що було 
прямим порушенням не тільки законодавства СРСР, а й письмових директив 
та наказів СВГ СРСР.

2.2. Транспортування мобілізованих польовими військкоматами до 
лінії фронту

За спогадами опитаних очевидців та опублікованих спогадів свідків, 
механізоване транспортування мобілізованих польовими військкоматами 
було відсутнє, що подекуди призводило до великих небойових втрат під час 
просування до лінії фронту [д. 1 № 3]. Також мали місце факти навмисного 
ускладнення просування мобілізованих до місць боїв частинами НКВС.

Зі спогадів мешканця села Кірово Миколая Івахненко щодо подій 1943 р.: 
«У нас за перший день пів села забрали, і мене. А потім нас до Запоріжжя 
повели, там до тих пір були німці. Тоді дощ цілий день йшов, так дорогу 
розмило, а нас ведуть по тій дорозі…» [д. 1 № 5].

Зі спогадів Олексія Дорменка: «Ми йшли скоріше не як армія, а як по-
лонені, йдемо колоною по три без зброї, а по боках червоноармійці з авто-
матами, і підганяють завжди, один з моїх товаришів тоді правду сказав: 
«Йдемо –  як свині на забій» [д. 1 № 3].

Зі спогадів Тягла Василя Івановича: «Ми ж спочатку пішли до Вольного 
(25 км. –  ред.), там у нас підготовка була, ну така: ми мішки з сіном кололи, 
так а потім ми пішки аж до самої Софіївки (90 км –  ред.)» [д. 1 № 9].

2.3. Забезпечення частин сформованих з мобілізованих польовими 
військкоматами

За спогадами опитаних очевидців [додаток 1] і публікацій інтерв’ю 
свідків подій, достеменно відома відсутність належного забезпечення 

мобілізованих польовими військкоматами. Прикладом можуть слугувати 
спогади Л. Лук’яненка: «Про мого батька», а також численні розповіді оче-
видців і безпосередніх учасників подій. В усіх спогадах фігурує відсутність 
однострою, зброї, набоїв, продуктів харчування.

Через відсутність однострою у частинах мобілізованих польовими війсь-
ккоматами, у народі за ними закріпилися назви: «чорносвитники», «чорнопі-
джачники», «піджачники», «чорносорочники», вказуючи на домашній одяг, 
в якому доводилося виконувати бойові завдання мобілізованим. Сьогодні не 
вщухають суперечки стосовно коректності терміну «чорнопіджачник», адже 
дане слово є русизмом. Однак слід зауважити, що в переважній більшості 
статей, сучасні українські історики використовуючи термін «чорносвитник», 
підкреслюють відповідне до них ставлення командирів Червоної армії, адже 
термін до словообігу ввели саме вони. Серед діячів культури термін вперше 
вжили Ю. Яновський і О. Довженко [24].

В більшості частин, сформованих з призваних польовими військкома-
тами наявність уніформи для особистого складу не перевищувала 10–15%. 
В окремих, новосформованих частинах, форма була відсутня взагалі (фраг-
мент спогадів Л. Лук’яненка про його батька: «…дали одну гвинтівку на 
кілька чоловіків і по свіжому білому сніжку в сірих, чорних та інших темних 
піджаках кинули німцям під кулі…» [д. 1 № 7]). Наявність зброї у таких час-
тинах була не більш як 20–40% мобілізованих, відомі випадки абсолютної 
відсутності зброї у рядового складу частин чорносвитників.

Так у селі Великоолександрівка Павлоградського району Дніпровської 
області, з понад 400 призваних польовим військкоматом обмундирування 
отримали лише 86, зброю –  92.

Зі спогадів Тягла Василя Івановича, мешканця сучасного передміс-
тя Дніпра: «Нас відвезли в шпиталь у Кринички, може чув? Наступного 
ранку прокинувся і я вже в конюшні, довгій такій лежу, нога перев’язана. 
Потім нас перевезли в Дніпродзержинськ, а рана все не заживає й не за-
живає. І от потім мені комісія сказала, що в мене осколок, мене від-
правили у Дніпропетровськ, тут його дістали і от тільки тоді, тут 
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у Дніпропетровську мене перевділи –  воєнну форму дали» [д. 1 № 9]. У дано-
му випадку, форма була отримана за місяць з моменту призову.

Таким чином, можна сказати, що у загонів сформованих з призваних по-
льовими військкоматами не було належної бойової підготовки та збройно-
фуражного забезпечення, що негативно впливало на боєздатність таких час-
тин. Спогади опитаних очевидців та опубліковані дані істориків вказують на 
відсутність форми да дефіцит зброї у призваних. Відсутнім було і централі-
зоване транспортування частин, що були сформованими з новопризваних, 
у порівнянні з підготовленими частинами Червоної армії.

Розділ 3. Бойове застосування частин «чорнопіджачників» 
в УРСР у 1943–1944 рр.

3.1. Бої 1943–1944 рр. на територіях УРСР 
за участю «чорнопіджачників»

Розповіді очевидців і статті сучасних українських істориків наголошу-
ють на нелюдському ставленні до «чорнопіджачників». Насамперед масова 
відсутність зброї і халатність у плануванні операцій призводили до ката-
строфічних втрат у лавах новомобілізованих.

У виданні «ZN.ua» В. Гриневич опублікував статтю, якою наголосив, що 
ставлення до мобілізованих українців було схоже на ставлення до штрафних 
батальйонів і переформованих загонів військовополонених. У всіх ланках 
керівництва Червоної армії навмисно було створено умови, через які вико-
нання бойових завдань ставало неможливим, що далі призводило до вели-
чезних втрат [21].

В інтерв’ю газеті «Факти» В. Король зазначав, що «…их использовали 
просто для того, чтобы немцы израсходовали свой боезапас, а за ними уже 
шли вооружённые красноармейцы…» [39].

Також на таке використання чорносвитників вказують і спогади свідків 
подій. Новопризваних іноді використовували й для «вимотування» супро-
тивника –  велику групу чорносвитників розділяли на декілька окремих. Ці 
групи переходили в атаку протягом цілої доби: вдень і вночі. Таким чином 

супротивника змушували повірити у фальшивий початок наступу чи просто 
не давали спокою, однак у таких умовах новопризвані були приречені на за-
гибель. Аналіз свідків очевидців дозволяє стверджувати, що найбільшими 
операціями з масовим використанням чорносвитників, стали:

1. Мелітопольська операція.
2. Нікопольсько-Криворізька наступальна операція.
3. Битва за Дніпро.
Чорносвитники зазнали масового застосування при захопленні і розши-

ренні плацдарму у Військовому, а також на Букринському і Лютізькому плац-
дармах під час взяття Києва. Зокрема, офіційно, під час десантної операції 
в ніч проти 25 вересня, десантування трьох бригад корпусу І. Затевахіна на 
фронті в 90 км від Ржищева до околиць Києва з 7000 десантованих бійців до 
наступного вечора вціліли лише 2300, однак в той самий час на саморобних 
засобах Дніпро перетнули близько 12000 піхотинців, більшість з яких були 
мобілізованими польовими військкоматами на Лівобережній Україні. За 
даними звіту про операцію розширити Букринський плацдарм на правому 
березі Дніпра не вдалося, і якщо вцілілі десантники були евакуйовані у роз-
ташування, то піхоту з чорносвитниками повернути не вдалося і протягом 
наступного тижня вона була скинута у Дніпро з втратами до 90% особистого 
складу [64].

Під час спроби розширення Лютізького плацдарму, а саме боїв за селище 
Нові Петрівці 10–11 жовтня за офіційним звітом полковника Йосипа Юфи, 
силами 38-ї армії втрати оцінювалися в 1830 осіб [43, 64]. Однак у звіті були 
вказані втрати восьми полків регулярної армії, що переправлялися через 
Дніпро протягом останніх двох діб. Жодних слів про понад 10000 чорнос-
витників, що були задіяні у боях за селище, у звіті не було сказано. Відомо 
тільки, що після бою через численні втрати польовим військкоматом було 
оформлено 785 новобранців –  вцілілих після атаки чорносвитників. За спо-
гадами очевидця подій М. І. Старогнатенка, саме на Лютізькому плацдар-
мі використовувалися значні сили чорносвитників, з найбільшими втрата-
ми [д.  № 2]. Є також відомі приклади застосування загонів чорносвитників 
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у боях за селища Демидів, Козаровичі та Горенка. За даними, опубліковани-
ми у виданні UAHIST, і спогадами свідків подій втрати у боях за ці населені 
пункти могли сягати повного складу загону.

Деякі українські історики вважають, що майбутній «нічний режим» 
у Запоріжжі став «вдосконаленням» використання чорносвитників. 
Археологічні розкопки у цих селищах після здобуття незалежності приголо-
мшують наявністю масових поховань на полі бою.

Іншим прикладом застосування чорносвитників є бойові дії 
у Подніпров’ї на Півдні, а також у центральних областях України. В той час 
як радянська історіографія висвітлює взяття Запоріжжя як успішний дебют 
«нічного режиму бою», бої за місто напередодні його взяття характеризува-
лися величезними людськими втратами, особливо в рядах загонів «чорнос-
витників». Практика вичерпування боєзапасу ворога тут досягала найбіль-
ших масштабів.

Зі спогадів Миколая Івахненка, учасника боїв за Запоріжжя: «…А коли 
ми до Запоріжжя підійшли, так ніч була, і люди вже померзлі і спати хоті-
лося, а ми все йдемо. Коли під містом були, так нам одразу сказали, що он 
йдіть, там німці засіли, і їх вибити треба. Я тоді не розумів, що це нас без 
зброї без форми без нічого туди привели, і перед атакою кожен собі брав чи 
палю чи цеглу чи ще щось. А німці в Запоріжжі як у фортеці, там будівлі 
цегляні, ми йдемо, а вони з кулеметів нас один за одним перебивали. Я тоді 
зі своїми односельчанами там був, так тільки ми першу вулицю пройшли, 
а вже половини з нас нема». Практика вичерпування боєзапасу ворога тут 
досягала найбільших масштабів [д. 1 № 5].

У виданні «UAHIST», з посиланням на очевидців подій, описана істо-
рія, коли під час атаки чорносвитників, німецькі війська, що тримали оборо-
ну, навіть не відкривали вогонь по них. Не переслідуючи жодних гуманних 
ідей, а просто з розумінням того, що єдине завдання чорносвитників –  ви-
черпати їх боєзапас.

У листопаді 1943 р. кінорежисер О. Довженко записав у своєму щоден-
нику: «Сьогодні В. Шкловський розказав мені, що в боях загибає множество 

мобілізованих на Україні звільнених громадян. Їх звуть, здається, чорнос-
витками. Вони воюють у домашній одежі, без жодної підготовки, як 
штрафні. На них дивляться як на винуватих. “Один генерал дивився на них 
у бою і плакав”, –  розповідав мені Віктор» [24].

Зі спогадів А. Дімарова: «…Видали ті половинки цеглин, показали веле-
тенську водойму, скуту кригою, і сказали чекати сигналу –  ракети. А коли 
вона злетить, дружно висипати на кригу й бігти на ворога, який засів на 
протилежному боці за міцною огорожею, й… вибивати його звідти напів-
цеглинами. А він хай думає, що то… гранати. Назад повернути ніхто не 
міг, бо нам показали добре обладнані шанці, у яких через кожні три кро-
ки сиділи смершівці з націленими нам у спину кулеметами. Мене врятувало 
лише те, що я вже порох нюхав і біг не в першому ряду, а у п`ятому. Ми 
добігли за метрів сто від тієї огорожі, німці нас підпустили. Ви уявляєте, 
голий лід, нема де сховатися! І як сипонули з кулеметів кинджальним вог-
нем! Хлопці переді мною падали, як підкошені, я теж впав і лежав, а солдат 
переді мною аж крутився від куль, що у нього потрапляли». [д. 1 № 6]

Факт неможливості відступу попри все через створення «засло-
ну» силами загород загонів та частинами НКВС передрікав долю «чор-
носвитників»: оскільки перемогти при такій підготовці і забезпеченні 
(«з цеглою в руках») було неможливо, люди були приречені на загибель [10].

Після бою траплялася така ситуація: якщо хтось з «чорносвитників» ви-
живав, то він, іноді, міг бути офіційно зарахований до Червоної армії (якщо 
такого не відбулося до цього), іноді залишки окремих загонів об’єднувалися 
в один (якщо склад загону офіційно не входив до Червоної армії). Також ві-
домі випадки знищення уцілілих після бою: «за законом військового часу» 
позбавлялися зайвих свідків трагедії, що могли зберегти пам’ять про неї. 
З незареєстрованими в армії просто вчиняли розправу, а офіційних «черво-
ноармійців-чорнопіджачників» могли знищувати за сфабрикованими спра-
вами військового трибуналу.

Факти, наведені Р. Пилявцем у статті видання «Історична правда», також 
підтверджують навмисність дій керівництва Червоної армії щодо створення 
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умов для загонів, мобілізованих польовими військкоматами, що ставали за-
порукою великих втрат [65]. Офіційна радянська та російська історіогра-
фія (у тих фрагментах, де хоч якось згадуються «чорносвитники» та схожі 
їм частини), списують великі втрати серед новопризваних на прорахунки 
фронтового командування, загальне погане забезпечення і необхідність най-
швидше завершити ті чи інші військові операції заради загальної стратегіч-
ної переваги. Однак, сучасні українські історики надають підтвердження 
того, що на загальнодержавному рівні за мету ставилося не доцільне вико-
ристання «чорносвитників», як частин регулярної армії, а їх знищення. Іноді 
причинами цього ставали внутрішньополітичні цілі вищого керівництва 
СРСР, а саме: вирішення у такий спосіб міжнаціональної кризи в СРСР –  
пригнічення окремих груп населення, за національними ознаками, а також 
демонстрація домінації окремого народу.

Так, В. Король зазначає: «Тем не менее у Красной армии была воз-
можность освободить Киев без таких ужасных потерь. Тогда войска 
Центрального фронта под командованием Константина Рокоссовского 
уже захватили плацдармы в районе Лютежа и Вышгорода общей протя-
женностью 22 километра. Столицу Советской Украины с минимальными 
потерями готовы были взять непосредственно бойцы 60-й армии под коман-
дованием нашего земляка генерала Ивана Черняховского, о чем Рокоссовский 
доложил Йосифу Сталину. Вождь позвонил Жукову, члену Военного совета 
Хрущеву и генералу Ватутину. Все трое высказались категорически против 
предложения Рокоссовского. Ведь на кону стояла честь взятия Киева. Тогда 
Сталин сообщил Рокоссовскому: “Им на месте видне” –  и приказал сделать 
разграничительную полосу. В результате этого часть Украины, включав-
шая Киев, досталась Воронежскому фронту под командованием Ватутина 
с последующим его переименованием в Первый Украинский фронт» [39].

Отже, головною метою керівництва Червоної армії, відповідального за 
використання загонів «чорнопіджачників», було не ефективне їх викорис-
тання, а їх знищення. На це вказують як спогади свідків подій, так і комен-
тарі вчених сьогодення.

3.2. «Живі» розмінування загонами «чорнопіджачників» протягом 
вигнання з України нацистських окупантів

За спогадами свідків подій (власно опитаних та фрагментів публікацій), 
під час боїв 1943–1944 рр. на території УРСР постійно мали місце так звані 
«живі» розмінування, суть яких полягала у знищенні мінних перешкод шля-
хом підриву на них людей.

Зі спогадів мешканки села Новоселка Валентини Михайлівни 
Симеренько щодо подій 1943 р.: «Ото коли ще німці у селі були, ми з мамою 
пішли у поле і побачили, що німці у землю щось закопують, а сусід наш казав 
ото, що хтось із села тоді там підірвався коли там ходив, а третього дня 
там надпис поставили, що міни там, а коли наші ото до села підходили, 
то ми побачили, що сусід наш вийшов і каже, ото не йдіть сюди не йдіть, 
а командир їхній, потім він ночував ще у нас, все одно казав, щоб солдати 
йшли туди, а вони ото що там міни не знали і погинуло там їх багато, 
і ми з мамою потім ще ходили та прикопували їх, бо їх отам так і полиша-
ли» [д. 1 № 4]. Існували випадки знищення очевидців таких неправомірних 
дій керівництва Червоної армії. Треба наголосити, що «живі» розмінуван-
ня, на відміну від явища «чоронопіджачників» (у великих масштабах), мали 
місце не тільки в межах УРСР. Подібна практика продовжувалася за меж-
ами СРСР у 1944–1945 рр., а також до початку «вигнання з України нацист-
ських окупантів». Однак концентрація випадків таких розмінувань досягла 
найбільших масштабів під час просування Червоної армії по Лівобережжю. 
Залишені нацистами під час відступу мінні поля не тільки стримували про-
сування військ, а також створювали труднощі у забезпеченні армії, тому піс-
ля просування фронту у тилах живі розмінування стали постійною практи-
кою [10]. З сіл, поруч з якими знаходилися небезпечні мінні поля, збиралося 
уціліле місцеве населення, за допомогою якого в такий жахливий спосіб 
проводилося розмінування. Ресурсом для таких розмінувань, через призов 
усіх чоловіків та юнаків до армії польовими військкоматами, могли слугува-
ти: жінки, старці та діти.
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У книзі «Солдати імперії» Ф. Чуєв наводить документально не підтвер-
джений уривок розмови маршала Г. К. Жукова і Д. Д. Ейзенхауера: «Коли 
ми наштовхувалися на мінне поле, то наша піхота атакувала його так 
само, нібито його там не було. Втрати, які ми несли від протипіхотних 
мін, ми вважаємо рівними тільки тим, які б понесли від кулеметного вогню 
й артилерії, якби німці замість мінних полів вирішили захищати цю ділянку 
сильним військовим з’єднанням. Проте атакуюча піхота не підриває міни 
протитанкові. І після того, як вона проникає в глибину мінного поля і ство-
рює плацдарм, підходять сапери й роблять проходи, через які може про-
йти наша бойова техніка» [88]. Сама наявність «живих» розмінувань і тим 
більше їх присутність при наявності саперів, наголошують на цілковитому 
порушенні радянських установ ведення бою.

Отже, використання частин чорносвитників призводило до вели-
чезних втрат за відсутності зброї і непідготовленості бойового складу. 
Формулювання задач перед чорносвитниками носило абстрактний харак-
тер. Головною метою використання чорносвитників стало «вимотування» 
супротивника і позбавлення його боєзапасу. Переважна більшість операцій 
Червоної армії у Наддніпрянщині проходили із тотальним використанням 
загонів, створених з призваних польовими військкоматами. Втрати за один 
бій у таких загонах могли сягати 90% і більше. Використання новопризва-
них проводилося вкрай нераціонально. Також чорносвитники використову-
валися у так званих «живих» розмінуваннях.

Висновки

Мобілізація мирного населення в роки радянсько-німецької війни у спе-
ціальній історичній літературі висвітлена достатньо мало, процес дослі-
дження цієї події лише починається. Тому спогади очевидців відіграють зна-
чну роль у створенні цілісної картини процесу мобілізації.

Законодавчі норми радянського керівництва під час вигнання на-
цистів у 1943–1944 рр. швидко змінювалися у бік використання якомо-
га більшої кількості населення для військових потреб. Відтак вік призову 

чоловіків знизився до 17 років, а обмеження щодо медичних показників 
стали значно меншими. Однак і такі вимоги під час мобілізації населення 
Наддніпрянщини не витримувалися радянським військовим керівництвом. 
Мобілізації підлягали всі чоловіки, які могли брати навіть посильну участь 
у подіях. Сама мобілізація проходила зі значними порушеннями з боку по-
льових військкоматів. Постійним явищем став призов людей, що були мо-
лодші або старші за призовний вік. Також мали місце випадки призову ін-
валідів та людей з обмеженими можливостями, що за законом не мали б 
нести військову службу. Загалом польовими військкоматами було призвано 
від 500 000 до 900 000 чоловік, точні дані встановити практично неможливо 
через те, що такі новомобілізовані не фіксувалися відповідними органами.

Термін «чорнопіджачники» поширився завдяки використанню його ра-
дянськими військовими керівниками і свідчив про зневажливе ставлення до 
них, підкреслюючи відмінність звичайних бійців від призваних на україн-
ських землях людей. Погане матеріальне забезпечення радянських військ 
призвело до відсутності форми у переважної більшості новобранців, саме 
тому за призваними польовими військкоматами закріпилося ім’я «чорно-
піджачники» –  ті, що воюють у домашньому одязі –  піджаках. Практично 
тоді ж цей термін поширився в художній літературі, але в його українському 
варіанті –  чорносвитники, завдяки описам Ю. Яновського, О. Довженка.

З призваних польовими військкоматами, як правило, створювали окре-
мі загони або розподіляли між частинами першого ешелону наступаючих 
військ. У переважній кількості випадків новобранців офіційно не зарахову-
вали до регулярної Червоної армії, що в подальшому впливало на їх забез-
печення та відношення до них армійського командування.

Найбільшою проблемою чорносвитників стала відсутність вогнепальної 
зброї, що в поєднанні з відсутністю військової підготовки робило з них «гар-
матне м’ясо».

На передовій чорносвитників використовували переважно як ресурс для 
вимотування противника та позбавлення його боєзапасу. Відступу з лінії зі-
ткнення перешкоджали загородзагони. Навіть при можливості використання 
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професійних військ, командування надавало перевагу загибелі великій кіль-
кості небоєздатних, з відповідним мінімальним, але успіхом. Постійним 
явищем також стали «живі» розмінування. Завжди існував поділ за націо-
нальними ознаками. Загалом, за різними оцінками у вигнанні з України на-
цистів загинуло понад 700 000 «чорнопіджачників».

Аналіз свідчень подій, передусім тих, кого називали чорносвитниками, 
свідчить, що як бойову силу їх використовували не тільки під час форсуван-
ня Дніпра (як переважно наголошують історики), а й під час Мелітопольської 
та Нікопольсько-Криворізької наступальних операцій. Невиправдане засто-
сування мирного, непідготовленого, але мобілізованого радянським військо-
вим керівництвом населення привело до колосальних людських втрат. Якщо 
й існувала певна частина мобілізованих, що пережила страхіття нацистської 
окупації і була позитивно налаштована до радянської влади і готова вою-
вати за визволення рідної землі в лавах радянської армії (як це стверджує 
Л. Рибченко), то саме чорносвитники та їхня участь у військових операціях 
стали тією межею, яка швидко змінила ставлення місцевого населення до 
«визволителів» і виявила тоталітарну суть радянського керівництва.
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Додатки

Додаток 1. 

У додатку 1 містяться суцільний текст зафіксованих спогадів чи фраг-
менти спогадів свідків подій, що стосуються теми науково-дослідницької 
роботи.

1. Спогади, очевидця подій, що в описаний період часу мешкав у селі 
Великоолександрівка, Павлоградського району, Дніпропетровської облас-
ті –  Ольховика Василя Васильовича: «Мене в 44 році призвали, а от бать-
ка мого під Запоріжжям воювати взяли так їх коли в атаку пускали, вони 
не тільки форми не мали в них і зброї не було. Їх перекинули на правий бе-
рег Дніпра і там плацдарм був, так їх вистроїли рядами один за одним, та 
на німецькі траншеї повели. Батькові тоді пощастило він у кінці був, його 
тільки у коліно ранили, а сам він казав, що там цілі гори з вбитих були. А по-
тім по тим горам вже бійці зі зброєю йдуть». Дані свідчення взяті у свідка 
безпосередньо автором роботи у січні 2015 року. Мається аудіозапис повно-
го інтерв’ю даного свідка.

2. Спогади очевидця подій, що в описаний період мешкав поблизу смт 
Козелець, Миколая Івановича Старогнатенка: «Червоні коли зайшли, бою 
майже не було, бої потім почалися, коли до нас пригнали зо два десятки 
армійців і призов почався, мене з відмовленими ногами на милицях взяли, 
а потім був один солдат казав, що не по своїй волі вони таке роблять, а на-
каз є від командувача фронтом, цього Ватутіна, у нас у селі його ще «гене-
ралом-облавою назвали», він села оточував, а потім призов починався щоб 
жоден не втік, страшне було і сліпих і безруких і контужених брали –  всіх, 
як облавою. А у сусіднє село коли Червоні пішли так там попередили, що 
йдуть червоноармійці, так люди звідти тікали, бо вже всі знали, що ро-
биться, і як призов іде, і люди на північ тікали бо казали, що там такого не 
було, а вони їх і там знайшли і все одно забрали, а казали, що самих прудких 
і постріляли там на очах, щоб не паводно тікати було…
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Мене коли забрали так я на милицях, то я ногу зламав під час окупа-
ції ще, аж до самого Києву 4 дні йшов ми навіть не спали, а під Києвом 
мене лікар якийсь побачив заборонив мене в бій пускати. Я його не знав і не 
знаю та він мені життя тоді врятував. Після переходу, нога страшенно 
боліла, що я ворухнутись не міг, так він мене в шпиталь взяв і я там ці-
лий місяць був і потім коли мене вже вилікували, як раз Київ брати почали, 
і мене тоді ще раз той самий лікар врятував, йому санітарів не вистачало 
і він мене у шпиталі працювати залишив. А з нашого села потім один лише 
живий хлопець повернувся, він з передової втік його малого не помітили, 
я його тоді прихистив біля шпиталю щоб назад не взяли, так він мені ска-
зав, що з усіх хто в атаку пішов, а там тисячі були –  він і ще троє залиши-
лися, а з нашого села він один, один…».Дані свідчення взяті у свідка безпо-
середньо автором роботи у лютому 2016 року. Мається аудіозапис повного 
інтерв’ю даного свідка.

3. Фрагмент письмових спогадів Дорменка Олексія Михайловича у ве-
ресні 1943 року –  мешканця селища Вербки, поблизу міста Павлограда, 
Дніпропетровської області: «Коли наші у село прийшли, за два дні полови-
ну хлопців забрали. До того ще німці нас малих на роботу гнали, так тоді 
ми втікали, а зараз хотіли самі йти, а приходимо до військкомату а там 
кажуть, що зброї нема але всеодно, як прийшли так на фронт підете. Мені 
тоді мати сказала, що не відпустить так я перший призов пересидів, хоча 
того не хотів. А потім до нас у село інший комісар прийшов, так нас усіх 
тоді силою брали. Ми 90 кілометрів від нашого села до Новомосковська 
пішки йшли. Навколо поля ще німцями спалені, а залізниця під Павлоградом 
підірвана. То ми 5 днів йшли, тим щастило у кого після німців матері за-
лишилися, у тих хоч якась їжа була, а інші взагалі голодними йшли. Ми йшли 
скоріше не як армія, а як полонені, йдемо колоною по три без зброї, а по боках 
червоноармійці з автоматами, і підганяють завжди, один з моїх товаришів 
тоді правду сказав: «Йдемо –  як свині на забій». Так от ми форму отримали 
і до нас командира приставили, він тоді ще лейтенантом був, а поті коли 
перший раз ми в атаку йшли то він нас з окопів своїм пістолетом виганяв 

а потім коли з роти сорок чоловік повернулося так він плакав…». Дані свід-
чення взяті у свідка безпосередньо автором роботи у лютому 2016 року.

4. Спогади Валентини Симеренько, у 1943 році –  мешканки села 
Новоселка (нині –  Новосілки), Вишгородського району Київщини: «Ото 
коли ще німці у селі були, ми з мамою пішли у поле і побачили, що німці 
у землю щось закопують, а сусід наш казав ото, що хтось із села тоді там 
підірвався коли там ходив, а третього дня там надпис поставили, що міни 
там, а коли наші ото до села підходили то ми побачили, що сусід наш вий-
шов і каже, ото не йдіть сюди не йдіть, а командир їхній, потім він ночував 
ще у нас, все одно казав, щоб солдати йшли туди, а вони ото що там міни 
не знали і погинуло там їх багато, і ми з мамою потім ще ходили та прико-
пували їх, бо їх отам так і полишали. А потім було до нас з дальньої заплави 
зайшло людей багато, вони ото казали, що їдуть до Дніпра, ото там зараз 
Лебедівка село, і туди ото солдат повезли, вони там хотіли перепрвлять-
ся, через Дніпро там Дніпро малий ото був і вони ото там міст будувать, 
а тато коли ще був, то він там Дніпро переплить міг. І ми з мамою тоді 
дома сиділи, а я знать хотіла, що ж там і пішла там через ліс і вийшла 
там на галявину і бачу літак там падає і за мить отак земля труситься, 
а я все одно йду і бачу там на плотах солдати, на плотах на дошках хто на 
чому, на човнах, що з села забрали ото пливуть а поруч ото вибухає щось, 
а я дивлюся і люди тонуть, там плавать важко вже холод був, а вони пли-
вуть і ото правду кажуть що червоний Дніпро був, і я бачу, що нема зара 
мосту тільки плоти і оце вибухає і в день і у ніч, мама прийшла мене вже 
обшукалась, вона у сусіда питала і по мене пішла, я вже у хаті спати ло-
жусь і лягти не можу бо земля уся трясеться, і чути усе, як отам вибухає 
що». Дані свідчення взяті у свідка безпосередньо автором роботи 24 грудня 
2014 року.

5. Фрагмент письмових спогадів Миколи Івахненко. З місця проживання 
відомо лише те, що свідок проживав у Запорізькій області.

«У нас за перший день пів села забрали, і мене. А потім нас до Запоріжжя 
повели там до тих пір німці були. Тоді під селом дощ з день йшов так дорогу 
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розмило, а нас ведуть по тій дорозі і без форми і без зброї, і хто дома не 
взяв взуття щоб із халявою так у грязюці ноги мокли і потім коли в ніч мо-
роз був, так усі замерзали. Ми перші дні жили на те що з дому взяли, а по-
тім коли все закінчилося, так їсти нічого було і у нас потім після того як 
Запоріжжя взяли так половина з голоду попухла. Мій односельчанин тікати 
до дому хотів, так був у нас офіцер Микола Гайдук, він того сам з пісто-
лету на очах у всіх пристрелив. А коли ми до Запоріжжя підійшли, так ніч 
була, і люди вже померзлі і спати хотілося, а ми все йдемо і коли під містом 
були, так нам одразу сказали що он йдіть там німці засіли, і вибити тре-
ба. Я тоді не розумів, що це нас без зброї без форми без нічого туди при-
вели, і перед атакою кожен собі брав чи палю чи цеглу чи ще щось. А німці 
в Запоріжжі як у фортеці, там будівлі цегляні, ми йдемо, а вони з кулеметів 
нас один за одним перебивали. Я тоді зі своїми односельчанами там був, 
так тільки ми першу вулицю пройшли, а вже половини з нас нема. Я вий-
шов з-за будинку, й побачив, що за стіною навпроти кулеметник німецький, 
а перед ним стіна з мертвих лежить. А за нами загород загони і тільки хто 
повернеться так по ногах з автомату, іноді бувало, що наші розверталися 
назад йшли, так їх перестрілювали» –  з опублікованого у вересні 2016 року, 
щоденника свідка.

6. Фрагмент опублікованих письмових спогадів українського письменни-
ка-фронтовика Анатолія Дімарова: «Ніяких медкомісій не було. На фронт 
забирали калік і хворих. Я вже у 20 років був інвалідом, сліпий і глухий від 
контузії, все одно взяли. І погнали нас на німецькі кулемети знаєте з чим? 
З половинками цеглинок! То другий геноцид проти українців був. Ми були не 
обмундировані, не озброєні. Нас гнали цілий день по морозі лютому, й при-
гнали в містечко, зруйноване дощенту. Видали ті половинки цеглин, показа-
ли велетенську водойму, скуту кригою, і сказали чекати сигналу –  ракети. 
А коли вона злетить, дружно висипати на кригу й бігти на ворога, який 
засів на протилежному боці за міцною огорожею, й… вибивати його звідти 
напівцеглинами. А він хай думає, що то… гранати. Назад повернути ніхто 
не міг, бо нам показали добре обладнані шанці, у яких через кожні три кроки 

сиділи смершівці з націленими нам у спину кулеметами. Мене врятувало 
лише те, що я вже порох нюхав і біг не в першому ряду, а у п`ятому. Ми до-
бігли за метрів сто від тієї огорожі, німці нас підпустили. Ви уявляєте, го-
лий лід, нема де сховатися! І як сипонули з кулеметів кинджальним вогнем! 
Хлопці переді мною падали, як підкошені, я теж впав і лежав, а солдат пе-
реді мною аж крутився від куль, що у нього потрапляли» –  «Автобіографія».

7. Фрагмент задокументованої розповіді Левка Лук’яненка про участь 
у Другій світовій війні його батька: «1943 року, коли німецька окупація на 
Чернігівщині змінилася російською, мого батька і всіх дорослих чоловіків 
села забрали (силою) до Червоної армії. Ця Червона армія була російською 
армією: уніформа, статути і мова були російські, у ній плекали російські 
військові традиції, і Сталін у переговорах з Рузвельтом і Черчілем постійно 
вживав вирази «русские войска», «русский маршал Жуков», «русский гене-
рал» тощо.

Мого батька і всіх мобілізованих селян без жодного військового навчан-
ня, у своєму цивільному одязі через два тижні після мобілізації привезли на 
фронт біля Лоєва на Дніпрі, дали одну гвинтівку на кілька чоловіків і по сві-
жому білому сніжку в сірих, чорних та інших темних піджаках кинули нім-
цям під кулі. До села почали щодень надходити повідомлення про смерть, їх 
було все більше. Одного разу прийшло повідомлення про смерть 25 чоловік. 
Так російська імперія перетворила їх на гарматне м’ясо!» –  О. Ісаюк у ви-
данні «tsn.ua».

8. Фрагмент спогадів Валентини Митрофанівни Франко, у 1944 році 
мешканки міста П’ятихатки, П’ятихатського району, Дніпропетровської об-
ласті, що будучи неповнолітньою ученицею СЗШ, була задіяна у побудові 
військового об’єкту –  польового аеродрому: « Нас кожного вечора у 6 годин 
забирали і везли на будівництво, там ми працювали до ранку, поки темно, 
щоб німці не побачили. Нам давали відра з гравієм ми їх носили й вивертали 
туди де аеродром будувався. Мороз страшенний, а речі теплі мало у кого 
були, німці коли пішли усе позабирали, так обморожувалися й діти і солда-
ти, і жінки».
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Дані свідчення взяті у свідка безпосередньо автором роботи 15 жовтня 
2016 року. Мається відеозапис повного інтерв’ю даного свідка.

9. Фрагмент спогадів Тягла Василя Івановича (1925 року народжен-
ня), восени 1943 року –  мешканця передмістя Дніпропетровська, свідка 
подій:«…я був призваний восени 1943, мені було за 17. Мобілізували нас так: 
заборів (парканів –  ред.) тоді мало в кого було, стоїмо ми з молодшим бра-
том моїм біля хати, коли йдуть по вулиці два солдати вооружонні (озбро-
єні –  ред.) і вже з ними, там, декілька чоловік. Заходять вони в двір: «Так 
хлопці, ти якого» –  на меншого вказує. Той сказав що 28 року. Мене питає: 
«Ти якого?». Відповів я «п’ятого», і він мені каже: «Пішло воювать». Отак 
забрали мене, повели нас. Нагорі був аеродром –  там чи штаб був чи щось. 
Потім, усіх нас тих, що назбирали, вечором, повели у Підгородне –  село там. 
Ми там заночували, а на другий день, за Новомосковськом, там село Вольне 
є, там нас розподілили: по взводах, по відділеннях, командири прийшли. Там 
і була в нас підготовка. Ми там стріляли, окопи копали… Обмундирування, 
оце як я прийшов у своєму: тужурка, штани, в тому я і навчався. Потім 
коли повели нас з вольного до Підгороднього, там ще двох калмиків піймали, 
вони ж ніби зрадники, так їх там на центральній площі повісили. Нас було 
восьмеро ми їм вісилицю (шибеницю –  ред.) будували, туди там народ весь 
зігнали, і їх отам вдвох повісили. Потім вечором, нам дали кому яке оружиє 
(зброю –  ред.), сухпайок, і ми пішли степом з Підгороднього у Лобойківку 
(23 км. –  ред.) пішки степом, степом. Потім повернули до Дніпра, там у лісі 
стояли. Ми Дніпро форсували: хто плоти зробив, хто лодку (човен –  ред.) 
дістав –  кожен як може. Вночі ми переправилися, командиром у нас був ка-
пітан, і він –  один у формі, а ми усі хто в чому прийшов. Зв’язку не було, він 
нам каже: «У десять буде ракета –  підемо в наступ», ну і «Ні шагу назад» 
все як положено, і так ми їх вибили. Потім почали визволяти села, я з боями 
дійшов аж до Софіївки (80 км. –  ред.). Вже нас небагато у батальйоні за-
лишилось, нам сказали, що будуть нас переформовувати. Відійшли ми, тут 
оп, стрілянина. Командир каже давайте окапуваться. Я копаю, землею при-
трушуюсь, а вони ж мінами стріляють, міна вона так по землі лягає, і от 

я чую, що все рана. Нас відвезли в шпиталь у Кринички, може чув? І там 
у мене операція була, ну, як операція. Мені сказали: «Рахуй», я пам’ятаю що 
до 46 дорахував, а потім вже нічого не пам’ятаю. Наступного ранку проки-
нувся і я вже в конюшні, довгій такій лежу, нога перев’язана. Потім нас пе-
ревезли в Дніпродзержинськ, а рана все не заживає й не заживає. І от потім 
мені комісія сказала, що в мене осколок, мене відправили у Дніпропетровськ 
тут його дістали і от тільки тоді, тут у Дніпропетровську мене перевді-
ли –  воєнну форму дали.

Дані свідчення взяті у свідка безпосередньо автором роботи 23 грудня 
2017 року. Мається відеозапис повного інтерв’ю даного свідка.

10. Фрагмент опису бойового шляху батька Кийко Альвіни Іванівни: 
«Лютий Іван Матвійович народився 25вересня 1925 року в селі Семенівка 
Пологівського району Запорізької округи (згідно тодішнього адміністра-
тивного устрою УСРР (Українська Соціалістична Радянська Республіка). 
Батьки –  селяни, працювали в колгоспі. Батько Лютий Матвій Платонович 
1868 року народження, мати Люта Надія Павлівна 1888 року народжен-
ня. Мали четверо дітей Василину, Тетяну, Петра і Івана. Сама старша 
Василина давно мала свою родину, Тетяна та Петро померли. На початок 
німецько-радянської війни Лютий Іван мав неповні 16 років, закінчив семи-
річну школу і працював у колгоспі.

Село Семенівка було окуповане з жовтня 1941 року. В період німецької 
окупації Іван працював в громадську дворі, або ще називали общиною (так 
німці перейменували колгоспи).

Починаючи з літа 1942 року німецька пропаганда спокушувала молодь 
їхати до Великогерманії задля гарно оплачуваної роботи, хороших умов 
проживання, залучення до європейської культури. Спочатку охочі поїхали 
добровільно, але потім стали приходити звістки про тяжкі умови роботи 
та життя на чужині. Іван був найменшою дитиною в родині, батьки були 
вже немолоді, тому про виїзд добровільно мова навіть не йшла. Починаючи 
з 1942 року вивозити до Германії почали примусово. Забирали не одружених 
хлопців та дівчат віком від 16 років. Івана забрали літом 1943 року і вивезли 
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на мобілізаційний пункт, який знаходився в с. Кінські Роздори, що на від-
стані близько 10 кілометрів від рідного села. Старшим на цьому пункті був 
односельчанин Івана. Поки набирали молодь на повний ешелон, їх виводили 
на роботи у громадському дворі (колгоспі). В цей час помирає батько, яко-
му на той час виповнилося 75 років. Іванові передають цю сумну звістку 
і завдяки начальнику-односельчанину його відпускають на похорони батька. 
Ешелон з остарбайтерами за цей час від’їжджає до Германії.

Зі сходу починають доходити слухи, що німці відступають і все часті-
ше чути гуркіт гармат. Німці шаленіють, виловлюють молодь задля виво-
зу на примусові роботи. Старостою в с. Семенівка був чоловік на прізвище 
Довгий, який лояльно відносився до земляків і багато в чому їм допомагав: 
видавав потрібні довідки, давав набрати зерна на громадському дворі, не 
здавав німцям, якщо хтось переховував вдома єдиного сина чи доньку. Але 
після війни це йому не допомогло і він відсидів в радянських таборах 10 
повних років. Після відсидки шив селянам черевики, підбивав підметки на 
взуття. На людей не носив зла. Хто пережив війну, пам’ятали його відно-
шення і відносились зі співчуттям. Але були і ура-патріоти, які словом били 
чоловіка.

Мати Івана приймає рішення переховувати сина від німців до приходу 
своїх. Це дуже небезпечно. Таких батьків арештовують, а чим ближче фронт, 
то можуть і розстріляти. Вночі викопують із Іваном схованку в дворі (над-
ворі серпень), утеплюють, облаштовують перекриття, вхід. Поверх схованки 
накидають купу гною. У схованці можна сидіти або лежати. Іван ховається 
там на день, а на ніч приходить в хату: розправитись, походити, поїсти.

Фронт все ближче і ближче. Вже бомблять залізничний вузол в райцентрі 
Пологи за 15 км від села. Цілодобово гуркотить фронт. На обрії зі сторони 
Поліг зловісні вогняні заграви. В селі німців було дуже мало. Тільки проко-
тились на захід похмурі запилені фронтовики з машинами, гарматами. Німці 
відступають.

17 вересня 1943 року село Семенівка і весь Пологівський район звіль-
нено від німецьких окупантів. А вже 20 вересня Іван прибуває в Пологи на 

мобілізаційний пункт (вказано у воєнному квитку) на вимогу воєнної комен-
датури. Поряд з ним його односельчани, однолітки. Чимало дорослих чоло-
віків, які на початку війни потрапили в оточення і самостійно добирались 
до рідного села. Таких збирали в окремі загони, які називали штрафбатами. 
Нікому не видають однострій, ні молодим хлопчакам вроді Івана, ні дядь-
кам, які вже раніше воювали. Всі залишаються в домашньому одягу. З моло-
дих спішно формують якісь підрозділи.

25 вересня 1943 року Івану виповнюється 18 років. 27 вересня 1943 року 
Лютий Іван приймає воєнну присягу (вказано у воєнному квитку). Разом 
з ним присягають такі ж як і він юні хлопці. Після цього їх шикують і вида-
ють зброю. Вусатий вояк підзиває до себе по 3–4 чоловік хлопців і запитує 
чи вміють вони стріляти. Всі як один юнаки бадьорими голосами відпові-
дають, що вміють, що знають зброю. В селі за час окупації не одна мати 
підлітка голосила за сином, що загинув «вивчаючи зброю». Вивчення по-
лягало в спробах розібрати нерозірваний снаряд, або вкинути снаряд в ба-
гаття –  щоб «жахнуло», в стрільбах з рушниці чи з автомату куди попаде. 
Дуже багато зброї залишилось на околиці села, коли радянська армія терпіла 
поразки. Після ствердної відповіді новобранців в умінні поводитися зі збро-
єю, вояк видавав по одній рушниці чи автомату на 3–4 чоловіки. Кому не 
дісталось зброї сказали, що вони будуть добувати її в бою. Ніхто не задавав 
запитань, все робилось швидко.

Після цього їх посадили в грузовики і повезли в південно-західному 
напрямку. Куди їх везуть і що там буде ніхто їм не розказував. Їхали дуже 
швидко. Проїхали Токмак і поїхали на Мелітополь. Відстань від Поліг до 
Мелітополя 120 км. По дорозі один із ровесників Івана Онищенко Гаврило 
якось так тримав гвинтівку, що при підстрибуванні на вибоїнах ненавмис-
но застрелив хлопця-односельчанина. Всі перелякалися, думали, що зараз 
Гаврилові буде якесь страшне покарання. Але нічого не було. Тіло вигрузи-
ли і спішно поїхали далі. По приїзду їм сказали, що зараз будуть іти в бій.

Перед ними була широка долина, рівна-рівнесенька, без дерев, луки, 
на яких випасають худобу. І тільки на західній стороні вдалині виднівся 
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високий обривчастий підйом. На тій височині було видно сполохи від гар-
мат. Тут десь рядом появилися сільські дорослі чоловіки, які були призвані 
разом з юнаками. Вони теж були у домашньому одягу. Серед них були Орлов 
Петро та Кійко Іван. Стало якось веселіше, що рядом є старші, які здавалися 
досвідченими, бо були на 6–7 років старшими за Івана.

Поступила команда «в бій». Всі бігли в напрямку високого підйому 
(як потім узнав Іван –  західного берега річки Молочної), щось кричали. 
Кругом бахкало, гуркотіло, ухкало, диміло, зривалося. Люди падали, крича-
ли. Для Івана все це відбувалось як у якомусь нереальному сні.

Івану рушниця не дісталася. Чи стріляли інші його однолітки він навіть 
не зрозумів. Раптом він сам упав як підкошений. Пробував підвестися, але 
права нога не тримала. Домашні штани вище коліна були побиті дірками 
і звідти сочилася кров. Раптом рядом появився односельчанин Орлов Петро, 
дужий кремезний чолов’яга, білорус, який говорив м ҆якою приємною го-
віркою. Він був розподілений у штрафбат. Петро діловито взяв худенького 
Івана на руки і поніс в напрямку на схід, в сторону від бою. Пройшли вони 
так деяку відстань і раптом перед ними виникла фігура в однострої з автома-
том наперевіс. «Куда?» –  грізно окрикнула фігура. Петро плутано пояснював 
йому (це був енкаведист із заградзагону), що хлопчака поранено, що йому 
потрібна допомога, говорив ще щось. Енкаведист жорстко наказав Орлову 
покласти Івана на землю і негайно повертатись у бій. Для переконливості 
автомат весь час він тримав направленим на Орлова. Івана було покладено 
на землю і кинуто напризволяще. Енкаведиста він зовсім не цікавив.

Іван доповз до якогось підходящого куща, виламав собі чималу палицю 
і, перемагаючи біль, став шкандибати в напрямку Токмаку, спираючись на 
палицю. Рани на нозі нестерпно боліли. Кров сочилася і сили покидали юна-
ка. Його ногу було поранено осколками снаряду, а він в силу своєї молодості 
не знав, що треба було накласти джгут вище поранення, щоб були менші 
втрати крові. По дорозі на Токмак був доволі жвавий рух. Машини їхали як 
до фронту, так і звідти. Якісь сердобольні люди підібрали на дорозі знесиле-
ного хлопця і підвезли до польового шпиталю в Токмаку.

Польовий шпиталь –  це був великий намет захисного кольору, де оперу-
вали поранених бійців. Іван заглянув всередину. Там було декілька операцій-
них столів, хірурги в закривавлених халатах, ліжка з уже прооперованими 
бійцями і з тими, хто чекав своєї черги. Хтось з бійців стогнав, а хтось кри-
чав від несамовитого болю.

Іван чемно попрохав допомоги в найближчого лікаря, але той гаркнув 
на хлопця, щоб не заважав. Може ще тому, що щуплий в домашньому одязі 
Іван зовсім не був схожий на бійця. Декілька спроб хлопця отримати медич-
ну допомогу не увінчалися успіхом.

Щоразу на нього кричали і виганяли з намету.
Ослаблений, знекровлений та зневірений, Іван сів неподалік польового 

шпиталю і гірко заплакав. Не так довго він плакав, як до нього звернувся 
немолодий чолов’яга в військовому однострої. Звання його Іван чи не роз-
гледів, чи було йому не до того в той час.

– «Чого плачеш, синок?» –  пробасив він. Іван крізь сльози розповів, 
що з ним трапилось. І що його просто виганяють з намету. А він же боєць. 
Чоловяга мовчки підхопив Івана під пахви, майже заніс його в намет, ви-
хопив з кобури пістолета і скомандував негайно взяти хлопця на операцій-
ний стіл, або він їх тут всіх перестріляє. Медики не виявили ні здивування, 
ні обурення, а зразу ж прийняли його, повиймали осколки, обробили рани 
і розмістили пораненого у приміщенні стаціонарного шпиталю.

Потім усе довге життя Івану Матвійовичу Лютому осколки, що ще за-
лишились нагадували про війну. А солдата, який йому допоміг, він пам’ятав 
і завжди згадував із вдячністю.

Після госпіталю Іван Матвійович повернувся на фронт і закінчив війну 
у Празі».

Дані свідчення взяті у свідка безпосередньо автором роботи 25 листопа-
да 2017 року. Мається відеозапис повного інтерв’ю даного свідка.

11. Фрагмент спогадів Івана Клименко з с. Германівська Слобідка 
Обухівського району Київщини: «Коли появилися наші, то польовий війсь-
ккомат зібрав усіх військовополонених, зібрав тих, хто повернувся з полону, 
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зібрав тих, хто за ці роки підріс до того, до призовного віку. До призову оце 
всіх цих зібрав, і їх вигнали за село, сказали, що треба взяти оту могилу. 
А на тій могилі були німці з кулеметом. І там їх всіх перестріляли. Тому 
що рушницю дали на п’ять чоловік одну, у своїй одежі погнали брати цю 
дорогу… цю могилу. А на спині і мати дала мішка, там білизну напевне і… 
То німці їх всіх перестріляли. І батьки пішли туди на поле до тої могили, 
забрали своїх дітей і поховали. Принесли у село і поховали. Мій сусід, напри-
клад, Сергій Сєкало, Сєкало –  це прізвисько, а прізвище Сулима, свого сина, 
Максима, приніс на плечах. Не було волів, не було повозки, не було конячки. 
Приніс на плечах і так…». З статті І. Патриляка у інтернет-виданні «tyzhden.
ua»

Додаток 2.

Ставлення до трагедії різних поколінь громадян України. 
Статистичний аналіз.

Станом на січень 2018 року жодне українське видання не проводило со-
ціологічне опитування з метою огляду ставлення громадян України до яви-
ща «чорносвитників». Задля розуміння настроїв населення, доцільності ви-
вчення цієї теми у курсі «Історія України» розділу Друга світова війна.

Задля цього було проведено соціологічне online-опитування, в якому рес-
пондентам ставилися такі питання:

1. Чи знаєте ви про явище «чорносвитників»?
2. Чи були міри з примусової мобілізації небоєздатного мирного насе-

лення виправданими?
У опитуванні прийняли участь 557 респондентів, які були поділені на 

три вікові категорії:
1. До 25 років.
2. 25–45 років.
3. Старше 45 років.
В окремий статистичний звіт були виділені безпосередні учасники та 

очевидці подій та їх нащадки.

За результатами досліду були отримані такі дані:
Серед молоді (до 25 років), про чорносвитників знає 18% опитаних.
Серед людей віком 25–45 років, про чорносвитників знає 34% опитаних.
Серед людей старше 45 років, про чорносвитників знає 22% опитаних.
Серед молоді (до 25 років) виправданими такі втрати вважають 

11% опитаних.
Серед людей віком 25–45 років, про виправданість втрат вважає 

9% опитаних.
Серед людей старше 45 років, про виправданість втрат вважає 

32% опитаних.
Серед безпосередніх учасників подій виправданими такі втрати вважа-

ють 16% опитаних. (З 18 опитаних свідків та учасників подій, 13 –  учасники 
боїв, що в певний період своєї служби були «чорносвитниками». Лише троє 
з них на питання про виправданість таких жертв відповіли ствердно, обу-
мовлюючи це словами: «Тоді треба було воювати». Один не наважився дати 
оцінку такому використанню людей.).
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Тараненко Святослав
Роль підпілля у звільненні Павлограда 

від нацистської окупації

Вступ

Актуальність теми дослідження. Історія визволення Павлограда від ні-
мецької окупації є однією з найцікавіших і найяскравіших сторінок минуло-
го міста. Але водночас саме вона постає каменем спотикання, через який ви-
никали найзапекліші суперечки серед безпосередніх учасників тих подій та 
й донині триває дискусія серед істориків, краєзнавців та всіх, хто цікавиться 
минулим міста. Особливу вагу мала і має проблема так званого «павлоград-
ського повстання». Погляди на цю беззаперечно важливу історичну подію 
мають абсолютно різну полярність: від «повстання підпільників –  це міф, 
а визволення міста –  заслуга лише частин Червоної Армії» до «Павлоград –  
єдине місто Радянського Союзу, звільнене без допомоги радянських військ 
лише тільки завдяки повстанню місцевого підпілля». І якщо спочатку 
були задіяні інтереси саме зацікавлених сторін: з одного боку –  ветеранів 
35-ї гвардійської стрілецької дивізії, а з другого –  керівництва павлоград-
ського підпілля, то згодом ця дискусія набула ідеологізованого забарвлення. 
Враховуючи, що у 2018 році місто Павлоград святкує 75-ту річницю звіль-
нення від німецько-фашистських загарбників, ця тема виглядає більш ніж 
актуальною.

Метою дослідження є розкриття ролі і місця павлоградського підпілля 
в процесі звільнення міста Павлограда.

Відповідно до поставленої мети, у роботі вирішуються наступні дослід-
ницькі завдання:

• з’ясувати стан наукової розробки теми, розглянути історіографічний 
доробок та можливості джерельної бази, розглянути основні точки зору на 
лютневі події 1943 року;

• сформувати уявлення про діяльність павлоградського підпілля;

• реконструювати лютневі події 1943 року в Павлограді;
• визначити роль і місце павлоградського підпілля в процесі звільнення 

міста Павлограда.
Об’єктом дослідження є процес звільнення міста Павлограда від німець-

ко-фашистської окупації.
Предметом дослідження є роль павлоградського підпілля в процесі 

звільнення міста Павлограда від німецько-фашистських загарбників.
Хронологічні межі дослідження охоплюють час від початку окупації міс-

та 11 жовтня 1941 року до моменту остаточного звільнення міста від окупан-
тів 18 вересня 1943 року.

Географічні межі дослідження визначаються територією сучасного міс-
та Павлограда, Павлоградського, Новомосковського і Васильківського райо-
нів, а також сел Городище, Вербки, Богданівка, Межиріч, Богуслав, В’язівок.

Методологія дослідження. Дослідження базується на основних мето-
дологічних принципах: історизмі, об’єктивності, науковості. При розробці 
теми використовувалися такі загальнонаукові методи: аналізу та синтезу, 
індуктивно-дедуктивний, логічний, системний, статистичний метод, методи 
класифікації, а також конкретно-наукові (історико-типологічний, історико-
порівняльний) та спеціально-історичні (хронологічний, синхронний, періо-
дизації) методи.

Наукова новизна дослідження. В якості окремої комплексної проблеми 
розглядається роль павлоградського підпілля у визволенні міста від окупан-
тів в 1943 році.

Розділ 1. Звільнення Павлограда в історіографії 
та джерелах

1.1. Стан озробки проблеми та джерельна база дослідження

Події павлоградської історії періоду Великої Вітчизняної війни –  це 
окрема велика сторінка міського літопису, особливе місце, в якому зайня-
ли теми міського підпілля і павлоградського антифашистського повстання. 
У зв’язку із складністю визначеної проблеми доречним виглядає розділити 



141140

історіографічний доробок на чотири рівні: довідковий (представлений в до-
відкових виданнях), публіцистичний (представлений переважно в газетних 
публікаціях), науковий (представлений в історичних працях) та, навіть, ху-
дожній (представлений в художній літературі). Також можна виділити три 
історіографічні періоди, пов’язані із трьома хвилями цікавості до предмету: 
першої половини 60-х років ХХ століття (пов’язаний із двадцятою річницею 
подій), кінця 80-х –  90-х років ХХ століття (на хвилі перебудови та подаль-
шого перегляду сталих поглядів) і сучасною (з перших років XXІ століття).

Книги, нариси та статті, присвячені цим подіям, належать до різних жан-
рів. У військово-історичній літературі тема подій 1941–1943 рр. у Павлограді 
висвітлюється у першому та другому томах трьохтомника «Украинская ССР 
в Великой Отечественной войне Советского Союза: 1941–1945 гг.» [1, 2]. 
Ще більш докладніший матеріал містить дослідження під назвою «Грозные 
версты: Днепропетровщина 1941–1945 гг.» [3]. Вагомою віхою став на-
вчальний посібник М. А. Слободянюка і І. А. Шахрайчука «Рух Опору на 
Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.)» [4].

Для цілих поколінь павлоградців альфою і омегою уявлень про події 
1943 року став нарис, який міститься у томі «Дніпропетровська область» 
26-томної «Історії міст та сіл Української РСР» за авторства краєзнавців 
М. Г. Єфименка і М. П. Теселька [5, 6]. Цей нарис видавався окремими кни-
гами (українською та російською мовами) у 1967 та 1983 роках. У 2004 році 
світ побачив узагальнюючий краєзнавчий твір В. С. Бушина «Нариси з істо-
рії Павлограда» [7].

В публіцистичному жанрі виконані книга Д. Т. Федоренка «Нескорені 
павлоградці» [8] та остання за часом написання робота на цю тему, що ви-
йшла в світ у 2013 році –  книга Н. А. Агафонової «И восстал Павлоград» [9].

Історія павлоградського підпілля знайшла своє відображення і у ху-
дожній літературі. Цій темі присвячені романи А. І. Билінова «Волки на 
Волчьей» [10] і «Улицы гнева» [11] та І. Ю. Вєтрова «Таинственный док-
тор» [12] і «З особливим дорученням» [13].

Події Великої Вітчизняної війни, пов’язані з окупацією Павлограда, ді-
яльністю павлоградського підпілля, павлоградським лютневим повстанням 
1943 року, звільненням Павлограда та дискусіями навколо всіх цих тем, зна-
йшли широке відображення у місцевій періодичній пресі: газетах «Світло 
жовтня», «Західний Донбас», «Вісник шахтаря», «Павлоградские ведомос-
ти», «Популярные ведомости». Тексти, присвячені перерахованій тематиці, 
містяться на багаточисельних сайтах Інтернету, зокрема у Вікіпедії. Проте, 
як свідчить знайомство з Інтернет-ресурсами (які є головним джерелом 
знань для сучасної людини, що зацікавиться предметом), ситуація там ви-
глядає дуже заплутаною. Автори Інтернет-публікацій презентують точки 
зору на предмет, які не корелюють не лише з науковими дослідженнями 
останнього часу (і часто повторюють помилки дослідників минулого), але 
й переповнені грубими фактичними помилками, які демонструють ступінь 
знайомства з історією рідного краю взагалі.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що єдиної загальноприйня-
тої точки зору на процес звільнення міста Павлограда та роль павлоград-
ського підпілля у подіях лютого 1943 року ані в краєзнавчому товаристві, ані 
в масовій свідомості на даний момент не вироблено. Проте, науковий доро-
бок дає можливість взятися за розгляд проблеми, що є нагальною потребою.

Виходячи з конкретно-історичного характеру даної роботи, структура 
джерельної бази сформована, насамперед, на основі функціонально-інфор-
маційного принципу, метою якого є найбільш повне розкриття інформацій-
них можливостей комплексів залучених джерел.

За ступенем введення використаних джерел до наукового обігу –  це опу-
бліковані джерела. За типологічною належністю –  це писемні джерела, які 
можна розділити на документальні та наративні.

Документи періоду Великої Вітчизняної війни, зміст яких торкаєть-
ся подій визволення Павлограда, опубліковані у збірнику «Советская 
Украина в годы Великой Отечественной войны: 1941–1945 гг.: Документы 
и материалы в трех томах» [1, 2], а також «Днепропетровская область в годы 
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Великой отечественной войны Советского Союза (1941–1945 гг.): Сборник 
документов и материалов» [14].

До мемуарних джерел треба віднести книгу А. П. Караванчека 
і Д. Т. Федоренка «Непокоренный Павлоград» [21], яка побачила світ 
у 1965 році. Так би мовити, «з іншого боку фронту», події навколо 
Павлограда викладено у спогадах італійського генерала Маріо Карлоні [15] 
та німецького фельдмаршала Еріха фон Манштейна [16].

1.2. Дискусійні питання щодо подій лютого 1943 року

Навколо подій лютого 1943 року жвава дискусія виникла вже з нагоди 
20-річного ювілею тих подій. І не вщухла й досі. Головне питання, навколо 
якого точаться суперечки, таке: «Хто ж саме звільнив місто Павлоград?!»

З одного боку, проблема лютневих подій 1943 року достатньо широко ви-
світлена у літературі, але, з іншого боку, саме полярність оцінок примушує 
ставитися до викладеного матеріалу з певною обережністю.

У науковій літературі і у суспільній свідомості існує кілька версій. 
Ось як репрезентують їх автори навчального посібника «Рух Опору на 
Дніпропетровщині в роки великої Вітчизняної війни» М. А. Слободянюк 
й І. А. Шахрайчук [22].

«Перша версія є такою. За твердженням секретаря Павлоградського 
підпільного міськкому партії А. П. Караванченка, місто було звільне-
но силами підпільників до приходу частин 35-ї гвардійської стрілецької 
дивізії. У своїх спогадах начальник штабу об’єднаних підпільних груп 
К. В. Рябий твердить, що підрозділи Червоної Армії ввійшли в уже 
звільнений підпільниками Павлоград. Командир однієї з бойових груп 
Н. І. Лупир в листі на ім’я В. В. Шмиголь писав, що з боку регулярних військ 
не було зроблено жодного пострілу, а місто звільнили підпільники і керо-
вані ними партизани. Більше того, повстанці рушили з міста на звільнення 
сіл Межиріч, Карабинівка і Зайцеве. Червона Армія ж вступила 17 лютого 
в звільнений Павлоград».

Питання «Про роботу партизанського загону і антифашистської ор-
ганізації м. Павлограда» розглядалося 22 червня 1944 р. На засіданні 

Павлоградського міськкому КП(б)У. Вирішено вважати, що в результаті 
організованого повстання під керівництвом секретаря підпільного обкому 
партії Д. Садовниченка, а також командира об’єднаних збройних сил міста 
П. Кравченка місто Павлоград звільнено до приходу Червоної Армії 16 лю-
того 1943 р.

Другу версію репрезентує думка секретаря Павлоградського міськкому 
КП(б)У С. Зайцева, за якою німці були вигнані з міста спільними зусиллями 
повстанців і частин Червоної Армії 17 лютого 1943 року.

У звіті секретаря обкому Д. Садовниченка міститься третя версія подій: 
«О четвертій годині ночі 17.02.1943 р. наші бойові групи надали збройну 
допомогу червоноармійцям, що підійшли, вдаривши німців з тилу. У цей 
час з боку c. Вербки діяла бойова група спільно з розвідчастиною Червоної 
Армії, яка тримала зв’язок зі штабом міських бойових груп. На дев’яту го-
дину ранку 17 лютого Павлоград повністю звільнено від окупантів». Ці фак-
ти доповнюються матеріалами органів командування частинами Радянської 
Армії: «Павлоград звільнено 17.02.1943 р. Частинами 35-ї гвардійської стрі-
лецької дивізії 4-го гвардійського стрілецького корпусу 1-ї гвардійської армії 
Південно-Західного фронту. У звільненні Павлограда також брав участь під-
пільний загін на чолі з тов. П. Кравченко».

«Головна складність у висвітленні даної проблеми, –  продовжують 
М. А. Слободянюк і І. А. Шахрайчук, –  полягає в слабкості джерельної бази. 
В силу специфічних умов, з конспіративних міркувань підпільні більшо-
вицькі організації не вели ніякої документації чи записів. Звіти підпільних 
організацій складалися в основному після визволення території області 
від фашистів. Багато подій та їх оцінки були викладені в них суб’єктивно, 
з великими перебільшеннями. Необхідність документальних підтверджень 
кожного факту поступилася місцем апофеозу перемоги. Виникло підгрун-
тя для надто вільного тлумачення фактів, для поспішних висновків і навіть 
фальсифікацій».
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Таким чином, враховуючи джерельну базу та історіографічні надбання, 
для сучасного дослідника відкривається широке поле для реконструкції по-
дій, пов’язаних із звільненням Павлограда у 1943 році.

Розділ 2. Звільнення Павлограда від німецької окупації

2.1. Павлоградське підпілля в період окупації

22 червня 1941 року Третій Рейх разом із своїми созниками напала на 
Радянський Союз, порушивши усі попередні домовленості. Цей день став 
початком довгої, жахливої, людиноненависної війни, яка забрала життя 
мільйонів наших співвітчизників. Страшна звістка не скорила людей, а зро-
била їх непохитними у своєму прагненні захищати Батьківщину: впродовж 
лише 8 останніх днів червня близько шести тисяч павлоградців подали за-
яви до віськомату з проханням направити їх добровольцями на фронт. Як 
результат, влітку 1941 р. в місті було сформовано 2 стрілецькі дивізії, полк 
народного ополчення і 6 винищувальних батальйонів [17, c. 580].

Фронт наближався із руйнівною швидкістю, тому вже у серпні 1941 року 
на випадок окупації було прийняте рішення про створення мережі підпіль-
них організацій Дніпропетровської області. Загалом було створено 7 під-
пільних міськкомів та 2 райкомів КП(б)У. Очолити їх повинний був підпіль-
ний обком у складі М. І. Сташкова (голова), Д. Г. Садовниченка (заступник 
голови) та Д. С. Ситника. Місцем перебування обкому з конспіративних мір-
кувань було обрано місто Павлоград [1, c. 261].

Павлоградський підпільний міський комітет КП(б)У очолив 
А. П. Караванченко, його заступником став С. С. Прибер [17, c. 580]. Всього 
у міському підпіллі повинні були залишитися понад 40 чоловік.

Ще з липня у Дніпропетровській області почалося формування пар-
тизанських загонів. Ті, кого відбирали у партизани, проходили ко-
роткочасне навчання з ознайомлення із підривною справою і зброєю. 
Сформовані загони були на два-три місяці запезпечені боєприпасами 
і продовольством [1, c. 432].

Павлоградський партизанський загін у складі 55 бійців (42 комуністи 
і 13 комсомольців) було сформовано у серпні 1941 року. Командиром при-
значено П. К. Кабака, комісаром –  Г. Д. Ковната [1, c. 440]. Зона бойових опе-
рацій –  Павлоградський, Новомосковський та Васильківський райони.

Між тим, у серпні німці тимчасово припинили наступ на Московському 
напрямі. 2-га танкова група Гудеріана була повернута на південь і завдала 
удару по тилах радянського Південно-Західного фронту, що обороняв Київ.

9 вересня німецькі війська захопили плацдарм на лівому березі Дніпра 
в районі Кременчука. На ньому зосередилася 1-а танкова група Клейста, яка 
завдала удару у тил Південно-Західного фронту з півдня. 15 вересня німці 
зімкнули кліщі. В оточенні опинилися 5 армій Південно-Західного фронту. 
В радянській обороні з’явився розрив до 200 кілометрів. Скориставшись 
цим, танкова група Клейста розвернулася на південь і 27 вересня завдала 
удару у напрямі Новомосковськ-Синельниково-Бердянськ. Його метою 
стало оточення Південного фронту. Радянські війська змушені були відхо-
дити. До 6 жовтня 12-а армія Південно-Західного фронту вела бої на Лінії 
Михайлівка-Павлоград-Покровське. На південь від неї по лінії Павлоград-
Великий Токмак-Мелітополь оборону тримали 18-та і 9-та армії Південного 
фронту.

6 жовтня 1-ша танкова група німців завдала удар південніше 
Павлограда, прорвала фронт і в районі Бердянська з’єдналася з підрозділа-
ми 11-ої армії Манштейна, які вели наступ вздовж узбережжя Азовського 
моря [19, c. 249–250]. Одночасно, скориставшись проривом, німецькі вій-
ська завдали удару на північний схід у напрямі Лозової. Щоб не опинитися 
у оточенні, радянські війська змушені були швидко відступаті і залишити 
Павлоград. 11 жовтня 1941 року німці зайняли місто [17, c. 580].

Ще 25 вересня Павлоградський партизанський загін зосередився на 
своїй базі у Орловщанському лісі. Бойова діяльність тривала з 5 жовтня 
по 26 грудня 1941 року. За цей час було здійснено кілька збройних напа-
дів на невеличкі групи німецьких солдатів біля сіл Кочережки, Булахівка 
і Карабинівка,  разів підірвано мости на дорогах між Дніпропетровськом, 
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Перещепино і Васильківкою. Згідно з повідомленнями партизанів, всьо-
го ними було знищено близько 50 солдатів противника і 10 вантажних ма-
шин. У другій половині грудня 1941 року німці почали «прочісувати» ліс. 
Партизани були змушені покинути ліс і «розчинитися» серед місцевого 
населення [1, c. 440].

Після вступу німців до Павлограда, у місті було встановлено окупацій-
ний режим. Діяла німецька військова комендатура, розмістилися тилові під-
розділи групи армій «Південь». Періодично у місті розташовувалися підроз-
діли німецьких, італійських та румунських військ, що рухалися на фронт 
або, навпаки, відводилися для переформування та відпочинку. Було розгор-
нуто авіабазу.

Низові ланки владних структур німці формували з представників місце-
вого населення. Було створено бургомістрат (міську управу), міську поліцію, 
відкрилася газета, було відновлено роботу міських промислових підпри-
ємств, електростанції. Населення отримало німецькі посвідчення особис-
тості, так звані «аусвайси». Були дозволені приватна торгівля, відкриття 
приватних крамниць і майстерень. Але, за переказами тих, хто знаходився 
в окупації, нестаток робочої сили окупаційна влада вирішувала облавами. 
Наприклад, оточували міський ринок і усіх, хто там знаходився, відправляли 
на розчистку залізничних колій від снігових заносів.

Вже понад сто років у Павлограді мешкала велика єврейська громада. 
Нацисти, які, як відомо, проводили курс на повне фізичне знищення євреїв, 
ще на початку окупації створили концтабір (на території сучасного мікрора-
йону Ливмаш), до якого звезли не лише павлоградських євреїв, але й части-
ну харківських, а також, навіть, привезених з Польщі. У ровах, які залиши-
лися після припиненого будівництва, їх розстрілювали. Лише з листопада 
1941 до січня 1942 року там було знищено 3 672 людини [17, c. 580].

В таких умовах почало діяти павлоградське підпілля. Голова обласно-
го підпілля М. І. Сташков оселився у Павлограді за документами слюсаря 
Лисова і мешкав по вулиці Горького, 67 (зараз на цьому будинку знаходиться 
меморіальна табличка). З Павлограда керівництво підпілля встановлювало 

зв’язки з міськкомами і райкомами, а також з партизанськими загонами. Для 
цього використовувалися зв’язкові, які під різним «прикриттям» пересува-
лися окупованою територією. Наприклад, зв’язковий Я. Г. Садовниченко під 
виглядом чоботаря, що шукає роботу, виїжджав до різних міст і сіл області 
і передавав директиви та обмінювався інформацією з місцевими підпільни-
ками. Велику роботу з налагодження щоденного зв’язку між обкомом і місь-
ккомом у самому Павлограді проводила зв’язкова М. Ф. Лубянська [1, c. 433]. 
В короткий термін було створено канал зв’язку з «великою землею», тобто 
неокупованими територіями, на яких розташовувалося вище керівництво 
підпілля.

У другій половині січня 1942 року у Павлограді відбулася конспіратив-
на нарада керівників підпільних організацій Дніпропетровської області. На 
ній було прийняте рішення про впровадження агентів у адміністративні, 
військові і господарчі оккупаційні заклади [1, c. 434]. Підпільну діяльність 
безпосередньо у місті розгорнув Павлоградський міськком. Підпільники 
розповсюджували листівки з повідомленнями з фронту, зведеннями 
Радінформбюро, закликами до саботажу і диверсій. Виготовляти їх допо-
магало те, що підпільниця Г. М. Пасько працювала друкаркою в редакції 
газети і мала змогу друкувати листівки. На зв’язку з нею знаходилася гру-
па молоді (Микола Бешта, Володимир Індюков, Серафіма Ватоліна, Галина 
і Володимир Алексєєви). Саме з їх допомогою 7 листопада 1941 року (у день 
святкування річниці Жовтневої революції –  найбільшого свята радянської 
доби) у місті були розклеєні листівки [6, c. 29]. Нагадаємо, що це був один 
з найважчих моментів у війні. Німці стояли біля стін Москви і розповсю-
дження саме у такий час антинацистської агітації демонструвало населен-
ню, що не все ще пропало, що країна бореться і не бажає підкорятися.

За наказом підпільного міськкому К. А. Таблер-Новікова стала перекла-
дачкою у відділку шляхової жандармерії. Німці їй довіряли, бо вона була 
«фольксдойче» (німкеня за етнічним походженням). За її рекомендацією на 
службу до жандармерії було взято іншого підпільника –  лейтенанта Червоної 
Армії, що втік з полону, С. О. Чумака. Разом вони займалися підбором кадрів, 
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і через це на службу було прийнято ще багато підпільників. Фактично, жан-
дармські команди Павлограда, сіл Межиріч і Вербки опинилися під контр-
олем підпілля. У жандармерії було створено дві бойові підпільні групи, які 
нараховували 50 чоловік. Окрім своєї прямої функції, шляхова жандармерія 
охороняла у Павлограді склади зі зброєю. Через це міське підпілля отримало 
надійний канал поповнення свого арсеналу. Через Таблер-Новікову підпілля 
отримало друкарський шрифт для виготовлення документів, гербову печать, 
а також 100 бланків, що давали право на носіння вогнепальної зброї та пра-
во проїзду залізницею [20, c. 29–30].

Підпільну групу на чолі з О. І. Чемерським було створено і у міській полі-
ції. Вона заздалегідь повідомляла про обшуки, облави і арешти. Завдяки зу-
силлям цих підпільників вдалося врятувати з в’язниці 74 чоловіки [19, c. 45].

На території міста було розташовано табір для радянських військовопо-
лонених. Завдяки діям підпільної групи А. К. Черкаського з нього було звіль-
нено 400 солдатів та офіцерів Червоної Армії, які згодом потрапляли до пар-
тизанів та поповнювали ряди підпільників. З табору у селі Богуслав цією ж 
групою було звільнено 700 чоловік [19, c. 45].

Велику допомогу у справі звільнення військовополонених надавали 
лікарі М. Г. Ессі-Езинг, Г. Я. Чернявський, В. Д. Чебанівський та інші ме-
дичні працівники, які також опинилися у німецькому полоні. Вони давали 
змогу павлоградцям ухилитися від відправлення на роботу до Німеччини. 
Видавали довідки про поганий стан здоров’я, робили фіктивні поніве-
чення та хвороби. Таким чином вдалося врятувати від рабства близько 
4 тисяч людей [20, c. 30].

Окрім вищезгаданої роботи павлоградські підпільники проводили й ди-
версійні акти. Так, у січні 1942 року було спалено вантажний майданчик на 
залізничній станції Павлоград [2, c. 216]. Підпільники виводили з ладу зна-
ряддя на промислових підприємствах, використовували кожну можливість, 
щоб заподіяти шкоду ворогу.

Значного удару обласному підпіллю було завдано влітку 1942 року. 
На початку червня у Дніпропетровську пройшла підпільна нарада, яка 

маскувалася під весілля. На неї зміг проникнути агент гестапо. Арешти по-
чалися відразу після «весілля». Але М. І. Сташков зміг зникнути і перебра-
тися до Павлограда. 28 липня 1942 року на міському ринку під час конспіра-
тивної зустрічі його було опізнано агентом поліції, який викликав допомогу. 
Зав’язалася перестрілка. Двічі пораненого Сташкова було заарештовано 
і відправлено до Дніпропетровська. Після довгих допитів з застосуванням 
тортур його було розстріляно [3, c. 133].

Захоплення М. І. Сташкова і інших підпільників завдало сильного уда-
ру обласному підпіллю. Але знищити його німці так і не змогли. У серпні 
1942 року з «великої землі» до Павлограда повернувся Д. Г. Садовниченко, 
який знаходився зі звітом у ЦК КП(б)У. Він очолив підпільний об-
ком [1, c. 434]. Знов підпільники почали налагоджувати зв’язок і проводити 
диверсії.

На 1 вересня 1942 року, як зазначено у «Довідці оргінструкторського 
відділу ЦК КП(б)У Центральному комітету КП(б)У про діяльність партій-
ного підпілля і розвиток партизанського руху на территории Української 
РСР», було встановлено зв’язок через зв’язковий ЦК та за допомогою рацій 
з Дніпропетровським обкомом та Павлоградським міськкомом. Особливо від-
мічається «добро організована підпільна робота у м. Павлограді» [1, c. 402].

У вересні 1942 року павлоградські підпільнікі коротким замкненням ви-
соковольтної лінії на міській електростанції вивели з ладу силовий транс-
форматор, через що Нижньодніпровськ і Павлоград не отримували електро-
енергії 8 діб. У жовтні на территории заводу № 55 було підірвано 2 склади зі 
зброєю та боєприпасами [2, c. 216].

У цьому ж місяці група В. Горленка підпалила нафтобазу. Систематично 
проводилися діверсії на луб’яному та мотузковому заводах. Окрім цього, 
у період з вересня 1942 по 17 лютого 1943 років павлоградські підпільни-
ки пустили під укіс ешелони на станціях Домаха і Зайцеве, у самому міс-
ті підірвали склад з боєприпасами на вулиці Радянській (зараз – вул. Ганни 
Світличної), порвали телефонний зв’язок із штабом 6-ї німецької армії, а та-
кож телефонну лінію Лозова-Павлоград-Дніпропетровськ [20, c. 30, 32].
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2.2. Павлоградське повстання лютого 1943 року

Значення цих диверсій стане зрозумілим, якщо ми згадаємо, що 6-та ні-
мецька армія –  це та сама армія, яка вела наступ на Сталінград, де, як вважав 
Гітлер, і вирішиться доля війни. Але 18 листопада 1942 року радянські вій-
ська завдали нищівного удару і оточили 6-у армію у Сталінграді. Внаслідок 
цього розгрому німецькі, італійські та румунські війська змушені були від-
ступати. Перед радянським командуванням стала можливість оточення 
усього південного крила Східного фронту. 28 січня 1943 року почався но-
вий наступ. Але війська радянського Південного фронту у середині лютого 
1943 року були зупинені на рубежі річки Міус. Більш вдало розвивався на-
ступ Південно-Західного фронту, який вийшов на рубіж Сіверського Донця 
і завдав удар у південно-західному напрямі з метою відрізати німецькі вій-
ська у Донбасі від дніпровських переправ.

Для сприяння наступу радянськіх військ було прийняте рішення про ор-
ганізацію збройного повстання у Павлограді. З цією метою були створені 
бойові групи па мотузковому, луб’яному, олійному заводах, електростан-
ції, машинно-тракторній станції, у столярних майстернях, на залізнично-
му вузлі, міській станції зв’язку, артполігоні та селах Городище, Вербки, 
Богданівна, Межиріч, Богуслав, В’язовок (загалом –  19). До їх складу уві-
йшло близько 500 чоловік [19, c. 44]. Групи були повністю озброєні за до-
помогою підпільника С. А. Чумака –  співробітника Павлоградської шляхової 
жандармерії [2, c. 266]. Загальне керівництво формуванням груп здійсь-
нювали секретарі підпільних обкому та міськкому Д. Г. Садовниченко та 
А. П. Караванченко.

У другій половині грудня 1942 року усі бойові групи були зведені до єди-
ної організації з єдиним командуванням. Командиром об’єднаної бойової 
організації став майор П. О. Кравченко, комісаром –  С. С. Прибер, началь-
ником штабу –  старший лейтенант К. В. Рябий [19, c. 45]. Був розроблений 
план дій, і означені строки виступу бойових груп. У план входило зосеред-
ження бойових груп у Павлограді та його околицях, а у випадку невдачі було 
визначено варіант виходу бойових груп у Богуславський і Кочерезький ліси. 

Намічалося зосередження семи бойових груп: шляхової жандармерії міс-
та Павлограда (командир –  А. М. Нестеренко), шляхової жандармерії села 
Межиріч (І. Г. Носач), шляхової жандармерії села Богуслав (К. І. Шляга), 
павлоградських робітників (К. В. Рябий), міської жандармерії («Аркадій»), 
об’єднаної групи І. Прудкого в складі поліцейських і колишніх колгоспників 
1-го і 2-го Хуторів, а також групи села Городище [21, c. 42].

Штаб організував збір даних про дислокацію військ противника, його 
опорних пунктів та баз у районах прифронтової смуги. 10 лютого 1943 року 
було видано бойовий наказ про зосередження бойових груп у Павлограді. 
Згідно з розробленим планом повстання намічалося почати в ніч з 13 на 
14 лютого. Повстанню повинно було сприяти те, що у місті знаходилися 
лише тилові німецькі підрозділи та італійські частини, які відводилися на 
переформування після поразки під Сталінградом. Павлоградські бойові гру-
пи повинні були захопити центр міста. Їм на допомогу повинні були при-
йти з однієї сторони міста богданівська, богуславська і хуторська групи, 
з іншої –  в’язівська, вербська і морозівська. Кілька сільських груп повинні 
були перекрити шляхи відступу окупантів. Почати виступ повинний був за 
спеціальним сигналом загін шляхової жандармерії. У штаб 4-го гвардійсько-
го стрілецького корпусу 1-ї гвардійської армії Південно-Західного фронту, 
який безпосередньо вів наступ на Павлоград, було відправлено зв’язкову 
О. В. Кулікову з проханням прискорити наступ [19, c. 45–46].

12 лютого підпільники Галина Пасько та Іван Лашунін надрукували 
в міській друкарні звернення Дніпропетровського підпільного обкому до 
павлоградців [20, c. 33]. Її текст написав міський поет Микола Шуть.

Між тим наступ Червоної Армії продовжувався. До 20 лютого пе-
редові частини правого флангу Південно-Західного фронту оволоді-
ли Синельниковим і вийшли на підступи до Краснограда, Запоріжжя 
і Дніпропетровська [19, c. 47].

Опівдні 13 лютого три групи підпільників з числа працюючих в жан-
дармерії були зосереджені на шкіряному заводі. Вони повинні були 
почати повстання. За повідомленням Маріо Карлоні –  італійського 
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офіцера, який керував обороною Павлограда, –  підпільники відкрили во-
гонь по італійським патрульним і цим викрили себе [15, c. 143]. Шкіряний 
завод був оточений німецькими та італійськими підрозділами. В ході запе-
клого бою більшість підпільників загинула. Командир однієї з бойових груп 
А. Н. Нестеренко написав на стіні: «Нас було 21! Стояли на смерть! Гинемо, 
але не здаємося!» [17, c. 583].

Повстання було зірвано. Окупаційна влада почала проводити «зачистку» 
міста, вишукуючи інших підпільників. Але в місто вже підходили радянські 
війська, і протягом 14 і 15 лютого деінде відбувалися перестрілки груп вій-
ськових розвідників і підпільників з противником.

15 лютого повернулася зв’язкова О. В. Кулікова. Вона принесла план 
спільного удару підрозділів 4-го гвардійського стрілецького корпусу і під-
пільників. Разом з нею для координації дій прибув представник штабу ка-
пітан М. Андросов. Він повідомив, що частини Червоної Армії досягнуть 
Павлограда вранці 17 лютого.

Штурм міста радянськими військами розпочався вночі 16 лютого 
1943 року. Підрозділ на чолі з старшим лейтенантом Беляшовим захопив 
будівлю міської управи і приміщення в’язниці. Близько 300 в’язнів приєд-
налися до повстання. Підпільник Осьмиченко встановив на міській упра-
ві червоний прапор. Група лейтенанта Луценка зайняла пошту і телеграф. 
Бойові групи капітана Вільянова, старшого лейтенанта Чорного, лейтенан-
тів Маслова і Полчанінова почали вуличні бої.

Група підпільників селища Городище (командир І. П. Савченко) розпоча-
ла обстріл італійської колони, що відступала по дорозі на Дніпропетровськ. 
Вранці 17 лютого 1943 року Павлоград зайняли підрозділи 35-ї гвардійської 
стрілецької дивізії 4-го гвардійського стрілецького корпусу. Місто вперше 
було очищене від окупантів.

Зазвичай, відходячи, німці проводили тактику «випаленої землі» –  зни-
щення усіх матеріальних цінностей. Завдяки діям підпільників з дезоргані-
зації тилу, вдалося зберегти практично усі підприємства павлограда, склади 
з продовольством, лінії зв’язку. Тобто своє головне завдання підпільники 

виконали. Були сформовані місцеві органи влади: на чолі міського комітету 
КП(б)У став А. П. Караванченко, міську раду очолив С. С. Прибер.

Наступ червоної Армії продовжувався і глибоке охоплення з півночі вій-
ськами Південно-Західного і Воронезького фронтів донбаського угрупуван-
ня противника створював величезну небезпеку всьому південному флангу 
німецького Східного фронту. Щоб врятувати становище, одним з найкращих 
стратегів Третього Рейху Еріхом фон Манштейном було розроблено план 
контрнаступу. У районі Краснограда було зосереджено ударну групу. За ра-
дянськими даними вона складалася з танкових дивізій СС «Рейх» і «Мертва 
голова» 2-го танкового корпусу СС [19, c. 47]. За твердженням Манштейна 
у наступі прийняла участь лише мотопіхотна дивізія «Рейх» [16, c. 483]. 
У районі Чаплино-Межова було зосереджено другу ударну групу у складі 
трьох дивізій 48-го танкового корпусу 4-ї танкової армії, які було перекину-
то з Ростова.

Разом ці ударні групи повинні були з півночі і з півдня завдати удару 
у напрямі Павлограда, а після його захвату –  на Лозову, в тил наступаючим 
радянським військам [19, c. 48].

Одночасно з німецьким контрнаступом (який розпочався 19 лютого) по-
чалося бомбардування Павлограда. Впродовж трьох днів (18–21 лютого) на-
льоти німецької авіації тривали майже безперервно і вдень, і вночі. Від міста 
залишилися самі руїни.

Під загрозою оточення і розгрому радянські війська були змушені від-
ходити. Частина павлоградських підпільників відійшла разом з радянськими 
військами, частина створила партизанський загін у Богуславському лісі, час-
тина залишилася у підпіллі [2, c. 267].

23 лютого (за іншими даними –  22) 1943 року німецькі танкові підроз-
діли вступили у Павлоград [19, c. 51]. Окупаційна влада розгорнула у місті 
масовий терор. Багатьох павлоградців було страчено. Постійно проводилися 
облави, після яких захоплених людей, особливо молодь, насильно відправ-
ляли на рабські роботи до Німеччини.
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2.3. Остаточне визволення міста Павлограда від окупації

Після розгрому німецьких військ на Курській дузі у червні 1943 року 
лінія фронту покотилася на захід. Війська Центрального, Воронезького, 
Степового, Південно-Західного і Південного фронтів почали звільнення 
Лівобережної України.

Армії Південно-Західного фронту вийшли на рубіж Сіверського Донця. 
На своєму правому крилі з району Ізюма вони нанесли головний удар у на-
прямку Барвінкове-Павлоград [19, c. 284]. У середині вересня почалися бої 
на підступах до нашого міста.

18 вересня 1943 року місто Павлоград було остаточно звільнено від 
окупантів.

Під час боїв за Павлоград особливо відзначився 66-й стрілець-
кий корпус 12-ї армії (командир –  генерал-майор Д. А. Куприянов), до 
складу якого входили 60-а гвардійська стрілецька дивізія (командир –  
 генерал-майор Д. П. Монахов), 172-га гвардійська стрілецька дивізія (коман-
дир –  генерал-майор М. С. Тимофєєв), 350-а стрілецька дивізія (командир –  
генерал-майор Г. І. Вєхін), 333-я стрілецька дивізія (командир –  генерал-ма-
йор А. М. Голоско).

Відзначилися також бійці передового загону 203-ї стрілецької дивізії під 
командуванням полковника Г. С. Здановича, 31-ї окремої гвардійської тан-
кової бригади генерал-майора Д. М. Бурдова та 269-го окремого саперного 
батальйону капітана Ф. К. Шевчука.

Звільненню міста з повітря сприяли 288-а винищувальна авіацій-
на дивізія (командир –  полковник Б. О. Смирнов) і 305-а штурмова авіа-
ційна дивізія (командир –  підполковник М. Г. Міхевічев) 17-ї повітряної 
армії [3, c. 438–439].

Почесного найменування «Павлоградських» дістали 60-а та 172-га гвар-
дійські стрілецькі дивізії, 288-а винищувальна і 305-а штурмова авіаційні 
дивізії, 269-й окремий саперний батальйон [3, c. 442].

Невдовзі після звільнення у Павлограді працювала Надзвичайна 
державна комісія по розслідуванню звірств і встановленню 

збитків, зроблених загарбниками під час окупації. Комісія встановила, 
що за час окупації міста було вбито і померло 11672 людини, в тому чис-
лі 101 дитина і 3415 радянських військовополонених. Під час бомбарду-
вань загинуло 308 чоловік. Вигнано у німецьке рабство 5980 павлоградців. 
Зруйновано  житлових будинки, 98 соціально-культурних і побутових при-
міщень, 277 інших споруд [20, c. 38].

Висновки

1. Проблема визволення міста Павлограда від нацистської окупації 
і роль у цьому процесі павлоградського підпілля знаходиться на достатьо 
серйозному рівні наукової розробки. Історіографічний доробок можна розді-
лити на чотири рівні: довідковий, публіцистичний (представлений переваж-
но в газетних публікаціях), науковий (представлений в історичних працях) 
та художній (представлений в художній літературі). Також можна виділити 
три історіографічні періоди, пов’язані із трьома хвилями цікавості до пред-
мету: першої половини 60-х років ХХ століття (пов’язаний із двадцятою річ-
ницею подій), кінця 80-х –  90-х років ХХ століття (на хвилі перебудови та 
подальшого перегляду сталих поглядів) і сучасною (з перших років XXІ сто-
ліття). Джерельна база означеної проблеми також може розглядатися, як до-
статньо представницька. Проте, додаткові джерелознавчі розвідки могли б 
сприяти висвітленню теми з нових ракурсів.

2. Однією з найбільш гострих питань, які виникають під час знайомства 
з історією визволення Павлограда від окупації, є проблема павлоградського 
повстання лютого 1943 року. Єдиної та однозначної точки зору щодо тих по-
дій не сформовано. Існує дві полярні думки:

• місто було звільнено без допомоги підпілля виключно підрозділами 
Червоної Армії,

• місто було звільнено завдяки повстанню підпільників без допомоги 
Червоної Армії.

3. Під час окупації міста німецькими військами в Павлограді було сфор-
мовано дієздатне та розгалужене підпілля, яке мало мережу своїх організацій 
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в окупаційній адміністрації, поліції, польовій жандармерії. Підпільники 
вели активну інформаційну роботу, звільняли військовополонених з концта-
борів, проводили диверсії.

4. На початку лютого 1943 року радянським командуванням перед пав-
лоградським підпіллям було поставлено завдання сформувати бойові групи 
і сприяти наступу Червоної Армії, піднявши збройне повстання в тилу оку-
пантів. 13 лютого 1943 року одна із збройних груп підпільників була викрита 
і знищена, через що плани підпіля були порушені. Незважаючи на підготов-
чу роботу, збройний виступ 13 лютого почався стихійно. Підпільники зму-
шені були вступити в бій через превентивні дії ворога. 17 лютого 1943 року 
частини 35-ї гвардійської дивізії з боєм вступили у Павлоград. Звільненню 
міста сприяли дії бойових груп підпільників, які залишалися у місті і не 
були розгромлені окупантами. 23 лютого 1943 року Павлоград було знов за-
йнято німецькими військами і остаточно звільнено 18 вересня 1943 року.

5. Можна визначити хронологічні межі збройного антифашистського 
повстання, участь у якому брали павлоградські підпільники 13–17 лютого 
1943 року.

Вперше Павлоград було звільнено спільними діями частин 35-ї гвардій-
ської стрілецької дивізії при активній підтримці павлоградського підпілля 
і населення міста, збройний виступ яких прискорив вигнання німців і збере-
ження міської інфраструктури. Таким чином, завдання, яке радянське коман-
дування ставило перед павлоградським підпіллям, було виконане.

Незаперечним залишається те, що павлоградське повстання у лютому 
1943 року відбулося. Наші земляки проявили справжній героїзм і історія 
павлоградського підпілля та лютневого повстання –  одна з найяскравіших 
сторінок історії Павлограда.
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Постригань Анастасія
Героїзм Євгена Березняка як підпільника, 

розвідника та громадянина

Вступ

Актуальність. Сьогодні відбувається загострення українсько-польських 
відносин. Тому варто знайти та висвітлити життя тих історичних персона-
лій, що відзначилися своєю позитивною діяльністю в історії обох народів. 
Одним із таких героїв є відомий розвідник Євген Степанович Березняк.

Він почав боротьбу проти німецьких загарбників роботою у підпіллі на 
Дніпропетровщині. Як керівник розвідувальної групи «Голос» він не тільки 
передав цінні розвідувальні дані, а й врятував старовинне місто Краків, що 
є давньою столицею Польщі. Після війни Березняк розбудовував систему 
шкільної освіти на Львівщині, міг бути вбитий членами УПА, але не див-
лячись на це, продовжував виконувати свої обов’язки. Актуальність даної 
роботи полягає у тому, що на сьогодні Євген Березняк відомий громадськос-
ті як рятівник Кракова та розвідник. Діяльність розвідника, як правило, на-
кладає відбиток на всю біографію людини, змушує приховати певні епізо-
ди життя. А тому підпільна діяльність Є. Березняка на Дніпропетровщині 
в 1941–1943 роках, а також діяльність у повоєнні роки потребує подальшого 
вивчення. А тому є доцільним дослідити та переосмислити його діяльність.

Враховуючи публіцистичне звучання поняття «героїзм», у даній роботі 
наведені значення поняття «герой» та основні складові «героїзму» для оцін-
ки діяльності Євгена Березняка.

Мета: висвітлити та переосмислити діяльність Євгена Степановича 
Березняка та виявити його героїзм у роки Другої Світової війни та повоєнні 
часи. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

• проаналізувати історичні джерела та наукову літературу про життя 
й діяльність Є. Березняка;
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• висвітлити біографічні дані про життя та діяльність Євгена Березняка, 
розкрити значення понять «герой» та «героїзм»;

• висвітлити підпільну діяльність та героїзм Є. Березняка на 
Дніпропетровщині в 1941–1943 роках;

• відобразити діяльність розвідника Є. Березняка та показати його роль 
у спасінні Кракова;

• розглянути діяльність та героїзм Є. Березняка як громадянина у часи 
повоєнної відбудови на Західній Україні.

Об’єкт: життя та діяльність Євгена Березняка.
Предмет: діяльність та героїзм Євгена Березняка як члена радянського 

Руху Опору, розвідника та громадянина.
Хронологічні межі: Нижньою хронологічною межею досліджен-

ня є 25 лютого 1914 –  дата народження Євгена Степановича Березняка. 
Верхньою хронологічною межею є 23 листопада 2013 року –  дата смерті 
Є. Березняка.

Територіальні межі: Дніпропетровщина, місто Москва та Московська 
область в 1943–1944, дистрикт «Краків» генерал-губернаторства Третього 
рейху (територія сучасного Краківського воєводства, Польща) в 1944–1945, 
місто Подольск, місто Львів та Львівська область, м. Київ.

Методи дослідження: історико-біографічний, історико-порівняльний, 
аналіз та синтез, індукції.

Наукова новизна полягає у тому, що проаналізувавши історичні джере-
ла та літературу, було переосмислено діяльність Євгена Березняка у роки 
Другої Світової війни та повоєнні роки. Було доведено його героїзм як під-
пільника, що боровся із загарбниками на Дніпропетровщині; як розвідника, 
що врятував Краків; як громадянина своєї держави, якому довелось працю-
вати у складних умовах повоєнної відбудови на Львівщині. Дослідження ма-
ловідомих фактів біографії тільки підтвердили висунуту в роботі гіпотезу.

Дана робота може бути використана на уроках історії, виховних заходах, 
а також під час дослідження Руху Опору на Дніпропетровщині, діяльності 

українських розвідників, періоду повоєнної відбудови на західноукраїн-
ських землях.

Розділ 1. Теоретико-методологічна основа дослідження 
діяльності Євгена Березняка

1.1. Аналіз історичних джерел та наукової літератури  
про життя і діяльність Є. Березняка

Аналіз історичних джерел та наукової літератури слід здійснити за 
трьома напрямками, а саме: вивчення літератури, що стосується підпіль-
ної діяльності Євгена Березняка в роки німецької окупації на території 
Дніпропетровщини в 1941–1943 роках, розвідувальної діяльності в районі 
Кракова в 1944–1945 роках, діяльності у сфері освіти на Львівщині у 1945–
1954 роках.

Значення понять «герой» та «героїзм», що використані в темі науко-
вої роботи й тексті, взято з наукової статті Соколової Б. Ю. «Еволюційний 
смисл поняття “герой”», в якій проаналізовано різні визначення і підходи до 
осмислення цих понять, здійснено спробу сформулювати узагальнену дефі-
ніцію даних понять.

Для висвітлення підпільної діяльності Є. Березняка доцільно описати 
особливості підпілля на Дніпропетровщині, а тому була використана праця 
І. Шахрайчука та М. Слободянюка «Рух Опору на Дніпропетровщині в роки 
Великої Вітчизняної війни».

При написанні наукової роботи була використана стаття кандидата іс-
торичних наук Володимира Лота ««Майор Вихор»: реальні події та іме-
на», в якій детально описані події розвідувальної діяльності групи «Голос» 
у Кракові.

Для розкриття діяльності Є. Березняка у воєнний та мирний часи були 
використані спогади самого розвідника. Це такі історичні джерела як 
«Євген Березняк розповідає. Спогади майора Вихоря», «Операція «Голос». 
Розповідь розвідника». Також були використанні інтерв’ю взяті у відо-
мого розвідника українськими та російськими журналістами (Д. Гордон, 
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М. Ткачук, О. Галух, Д. Гомон, Є. Магда, Ю. Кокошко), які більше деталізу-
ють певні події, дають можливість проаналізувати маловідомі факти з життя 
розвідника.

Отже, при написанні роботи використовувалися та були проаналізовані 
історичні джерела та література, що дозволили всебічно та об’єктивно роз-
глянути діяльність Є. Березняка. Були досліджені маловідомі факти його 
біографії.

1.2. Методика дослідження

Методи досліджень –  певна послідовність підходів та прийомів, яких до-
тримуються для досягнення поставленої мети, вивчаючи те чи інше явище 
або процес.

Для реалізації мети та завдань даної роботи були використані такі методи 
досліджень:

• історико-біографічний (було описано обставини життя, проаналізовано 
результати діяльності Євгена Березняка);

• історико-порівняльний (використовується для висвітлення та порів-
няння обставин та умов, в яких довелося діяти Є. Березняку)

• метод аналізу та синтезу (полягає в аналізі існуючих фактів та їх упо-
рядкуванні чи узагальненні);

• метод індукції (було проаналізовано факти та зроблено висновки, що 
Є. Березняка проявив героїзм не тільки як розвідник, але і як член радян-
ського Руху Опору та відповідальний громадянин Радянського Союзу).

При написанні роботи були враховані принципи науковості, об’єктивності 
та історизму.

Отже, в роботі використані такі методи як історико-біографічний, істори-
ко-порівняльний, аналізу та синтезу, індукції.

Розділ 2. Біографія Євгена Березняка.  
Значення понять «герой» та «героїзм»

Євген Березняк народився 25 лютого 1914 року в місті Катеринославі 
(нині –  Дніпро) в родині робітників. В 1931 році закінчив педагогічний 

технікум у місті Зінов’євськ (нині –  Кропивницький). Після навчання пра-
цював вчителем середніх шкіл в Кіровоградській та Дніпропетровських 
областях. З 1935 по 1939 рік працював на посадах заступника директора, 
директором Новоселівської середньої школи. Згодом став інспектором, а по-
тім –  завідуючим районним відділом освіти в Дніпропетровській області.

З 1939 по 1941 р. завідував Шевченківським районним та Львівським 
міським відділами освіти. Був нагороджений медаллю «За трудову до-
блесть» в 1939 році. Варто відмітити, що Березняк організовував саме укра-
їнські школи у Львові. За цю діяльність на нього поскаржилась Й. Сталінові 
польська письменниця Ванда Василевська. Була створена спеціальна комі-
сія для розслідування справи, але напад Німеччини на Радянський Союз 
в червні 1941 року не дав можливість комісії закінчити роботу, що врятувало 
Є. Березняка від можливих репресій.

З 1941 року Є. Березняк є членом комуністичного підпілля на 
Дніпропетровщині. Проводив агітаційну та розвідувальну роботу. Після 
звільнення Дніпропетровська працював завідуючим сектору інформації 
Дніпропетровського обласного комітету КП(б) У.

В січні 1944 року потрапив до військової розвідники. На відмінно за-
кінчив розвідувальну школу та був направлений 1 липня 1944 до шта-
бу 1-го Українського фронту. Був призначений керівником розвідуваль-
ної групи, що мала бути відправлена до Львова, але згодом отримав інше 
завдання[1, c. 102].

19 серпня 1944 року мав бути висаджений в районі Кракова, але призем-
лився далеко від місця виконання завдання. Потрапив до гестапо. Видаючи 
себе за простого зв’язківця, зумів втекти. З 19 серпня 1943 р. по 23 січня 
1944 р. завербував 10 цінних агентів, повністю розкрив розміщення, чисель-
ність, переміщення краківського угрупування вермахту. Завдяки діяльності 
групи «Голос», яку очолював Березняк, вдалося врятувати Краків від зни-
щення німецькими окупантами.
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Після закінчення виконання бойового завдання у Кракові потрапляє 
у Подольський фільтраційний табір. Після численних перевірок був звільне-
ний і знаходився під наглядом у радянських спецслужб до 1965 року.

З 1945 по 1952 роки обіймав посаду завідуючого Львівським міським 
відділом народної освіти. З 1952 по 1954 р. –  начальник відділу навчальних 
закладів Львівської залізниці. Займався створенням саме українських шкіл 
в роки повоєнної відбудови. З 1954 по 1984 р. –  начальник Головного управ-
ління шкіл Міністерства освіти УРСР. Завершив трудову діяльність стар-
шим науковим співробітником Інституту педагогіки Академії педагогічних 
наук України. За свою педагогічну діяльність написав 6 монографій та біль-
ше 100 наукових статей з питань управління в системі освіти.

У серпні 2001 року Указом Президента України Є. С. Березняку було 
присвоєно звання Герой України. В травні 2005 року Указом Президента 
України йому було присвоєно військове звання «генерал майор запасу». 
Нагороджений радянськими нагородами: орденом Жовтневої революції 
(1976), орденами Вітчизняної війни І (1965) та ІІ (1985) ступенів, орденом 
Трудового Червоного Прапора (1966) та багатьма іншими. Українськими 
нагородами: орденом «За заслуги» всіх 3-х ступенів, орденом Богдана 
Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів. Іноземними нагородами: орденом 
«Віртуті Мілітарі» (1964), орденом «Партизанський хрест» (1986, Польща), 
орденом Дружби (2004, Росія), «За заслуги перед Отечеством» ІV ступеня 
(2007, Росія), золотим знаком міста Кракова [1, c. 104].

Почесний громадянин Києва, Кракова, Дніпропетровська, 
Новомосковська Дніпропетровської області, почесний співробітник 
Головного управління розвідки Міністерства оборони України, почесний 
член Фонду ветеранів військової розвідки.

Помер Євген Березняк 23 листопада 2013 року в Києві.
Отже, Євгена Березняка слід розглядати як героя-підпільника, як героя-

розвідника, як героя-громадянина.
Визначення понять «герой» та «героїзм» є досить різноманітними. 

Володимир Даль в своєму відомому «Тлумачному словнику» дає таке 

визначення поняттю «герой»: «Герой, ірой, витязь, хоробрий воїн, звитяж-
ний войовник, богатир, чудо-воїн; доблесний сподвижник взагалі, у війні 
і у мирі, самовідданець» [13]. У філософському енциклопедичному слов-
нику подано таке визначення цього поняття: «Герой –  особа, що проявляє 
вищу форму мужності, розв’язує суспільно значимі конфлікти» [15, c. 256]. 
А отже, героїзм є виявлення мужності та самовідданості у виконанні 
обов’язку чи розв’язанні конфлікту. Учений Ендрю Бернштейн перелічує 
найважливіші складові концепту «героїзм»: моральна велич, звитяга, здат-
ність діяти всупереч опору і тріумф, якщо не фізичної, то духовної стійкості. 
В науковому дослідженні Соколової Б. зазначається, що для героя характер-
на і мужність, і безстрашність, і відданість, і самопожертва [13]. Виявлення 
цих якостей можна побачити у діяльності Євгена Березняка як у мирний, так 
і воєнний часи.

Отже, Євген Березняк є на сьогодні українсько-польським героєм. Він 
займав активну життєву позицію та проявив себе в багатьох сферах. Тому 
є підстави розглядати його діяльність як героїзм у воєнні та мирні часи.

Розділ 3. Діяльність та героїзм  
Євгена Березняка як підпільника

Описуючи підпільну діяльність Євгена Березняка, треба сказати, що 
в своїх спогадах він зазначає, що не отримав жодної нагороди чи меда-
лі за підпільну роботу на Дніпропетровщині в роки Другої Світової війни. 
Сталося це по тій причині, що він не мав права розголошувати відомості 
про свою розвідувальну діяльність. А тому, коли підбивались підсумки ді-
яльності підпілля на Дніпропетровщині, про нього не згадали [1, c. 34].

Характеризуючи підпілля на Дніпропетровщині, треба зазначити, що ще 
до приходу німецького вермахту партійні та державні органи Радянського 
Союзу вели підготовку до організації підпільної діяльності. Під час війни 
в області діяло 1228 підпільників. Діяльність радянського підпілля була 
«спрямована на масово-агітаційну роботу з мобілізації зусиль населення на 
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зрив економічних планів окупантів шляхом саботажу, диверсій та підготовки 
до бойової взаємодії з радянськими партизанами та військами» [12, c. 194].

Початок війни 22 червня 1941 року Євген Березняк зустрів у Львові, 
оскільки працював у Львівському міському відділі народної освіти. В серпні 
1941 року був переправлений до Дніпропетровська і отримав завдання від 
партійних органів працювати у підпіллі. Його завдання полягало у веденні 
агітаційної робити проти німецьких загарбників у Петропавлівському райо-
ні Дніпропетровської області. Він був легалізований як завідуючий початко-
вою школою села Миколаївка колгоспу Карла Маркса.

На початку січня 1942 року змушений був залишити село, оскільки німці 
викрили та розстріляли його соратників. Тікаючи від переслідування, потра-
пив до села Веселе, де влаштувався робітником з ремонту на залізничній 
дорозі Чапліно–Межева. Займався підривною діяльністю.

У квітні 1942 року був заарештований межівською поліцією і лише за-
вдяки випадку зміг уникнути катувань. Допомогла звільненню стаття в га-
зеті «Зірка» за 1937 рік під назвою «Очистити школу від націоналістичного 
охвістя», в якій Березняка назвали «петлюрівцем». Йому було запропоно-
вано посаду секретаря поліції. Не прийнявши пропозиції, підпільник знову 
тікає [1, c. 24].

З Межевої Євген Березняк потрапляє до Дніпропетровська. Виконуючи 
завдання Дніпропетровського обласного комітету КП(б)У, влаштувався на 
роботу до німецької фірми «Украінель» на посаду рахівника. Березняк зга-
дує: «Я особисто знав керівників фірми “Украінель” Мюллера і Роммеля, 
у яких працював в Дніпропетровську, будучи в підпіллі. Фірма постачала 
на фронт нафтопродукти з Плоєшті в Румунії, а її керівники відчували себе 
на окупованій території справжніми господарями» [11]. В цей же час разом 
з соратниками займається друком агітаційних листівок та їх поширенням. 
Березняк розповідає: «У мене було основне завдання –  інформувати насе-
лення про реальний стан справ на фронтах, про злочини німців. Ми виготов-
ляли листівки iз закликом бойкотувати заходи німців, не давати їм теплого 
одягу, їжі» [8]. Також він проводив розвідувальну та агітаційну роботу серед 

німецьких та італійських солдатів. Йому навіть вдалось негативно налашту-
вати італійських солдатів проти німців.

У вересні 1943 року отримав наказ від партійних органів відходити 
до Кіровограду разом з німецькими військами. Але згодом повернувся до 
Дніпропетровська.

За час підпільної роботи у Дніпропетровську проживав на вулицях 
Виконкоміській, Карла Маркса, Паризької Комуни та інших. Допомагали за-
йматись підпільною діяльністю М. Редькіна та М. Блюдова, особливо у по-
ширенні агітаційних листівок. Підпільник навіть визволив свою помічни-
цю Марію Редькіну з арешту, здійсненого німцями, які затримали її за те, 
що вона до війни була комсоргом. Вдалося це зробити завдяки широким 
зв’язкам Березняка з представниками окупаційної влади [6].

Після звільнення Дніпропетровська з 26 жовтня 1943 р. по 25 січня 
1944 р. працював в обласному комітеті КП(б)У на посаді завідуючого сек-
тором інформації. Ним зацікавилась розвідка 3-го Українського фронту, було 
запропоновано стати розвідником. Євген Березняк погодився на цю про-
позицію. Причиною цьому були злочини нацистів на Дніпропетровщині, 
свідком яких він особисто став. Березняк згадує: «Одного ранку на своєму 
подвір’ї я побачив на дереві повішеного чоловіка з табличкою: «Він слухав 
московське радіо». Його повісили тільки за це! Я знав, що німці розстріляли 
кількох 11-річних хлопчиків за те, що вони носили хліб партизанам. Я знав 
про ці злочини» [8].

Отже, саме підпільна робота у радянському Русі Опору сформувала по-
гляди та переконання Є. Березняка як борця з нацистами. Євген Березняк 
так і не був нагороджений за підпільну діяльність, хоча чесно виконував свій 
обов’язок. Героїзм Євгена Березняка як підпільника полягає в тому, що він 
знаходив виходи зі складних ситуацій(а саме, декілька арештів поліцією), 
вів розвідувальну, підривну та агітаційну роботу, ризикуючи своїм життям 
та рятував життя інших.
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Розділ 4. Героїзм Євгена Березняка як розвідника

З січня по липень 1944 Є. Березняк навчався в розвідувальній школі 
Головного розвідувального управління. Колишній підпільник на відмінно 
склав іспит, легалізувавшись на тютюновій фабриці «Дукат» у Москві, ді-
знався всі необхідні дані про військові частини та кількість тютюнової про-
дукції, яку вони отримували.

В липні 1943 року він був відкомандирований до штабу 1-го Українського 
фронту. Був призначений на посаду керівника розвідувальної групи «Голос». 
До цієї групи також входили лейтенант Олексій Трофимович Шаповал та 
молодший сержант Ася Федорівна Жукова.

18–19 серпня 1944 року група розвідників була відправлена до Кракова 
з завданням вести систематичний нагляд за перевезеннями на Краківському 
вузлі залізничних та шосейних доріг. Також розвідники повинні були дізна-
тись як можна більше даних про дислокацію гарнізону Кракова.

На жаль, під час десантування група розділилась і кожен з розвідників 
приземлився далеко від запланованого місця. Євген Березняк потрапив до 
села Псари в Сілезії, за майже 100 кілометрів від Кракова. Коли розвідник 
намагався дійти до Кракова, то потрапив до німецької жандармерії, оскільки 
від перевтоми заснув у лісовій смузі і був впійманий. При ньому були вияв-
лені велика сума грошей німецькими марками, польськими злотими, долари 
США, пістолет, живлення для радіостанцій та синій костюм.

Спочатку Є. Березняк був доставлений до селища Войсковец-
Костельський. 20 серпня він пробув у тюремній камері. 21 серпня був про-
ведений допит керівником жандармерії, на якому Березняк заявив, що він 
є радянським марш-агентом і повинен зв’язатись з радянським резидентом 
для передачі розвідувальних даних, грошей та інших речей, знайдених при 
ньому. 22 серпня Є. Березняк був переданий в гестапо, що знаходилось 
в Кракові. Ним також зацікавилась військова розвідка та контррозвідка. 
Саме тому з впійманим радянським розвідником 23 серпня почав працювати 
підполковник Христианзен, що був керівником абвер команди-305 [9].

Є. Березняк повідомив Христианзену, що повинен зустрітися з радян-
ським резидентом на краківському ринку «Таденте» з 26 по 28 серпня. 
Німецького підполковника зацікавила дана інформація, оскільки давала 
можливість захопити радянського резидента. Тому він прийняв рішення 
провести операцію з захоплення, використавши впійманого марш-агента.

27 серпня Є. Березняк в супроводі двох німецьких контррозвідників зна-
ходився біля входу на ринок «Таденте». Приблизно о 18 годині німецька 
жандармерія почала перевірку та облаву на ринку. Через автоматні вистрі-
ли почалася паніка, якою скористався Є. Березняк для втечі. Натовп допоміг 
йому швидко відірватися від переслідувачів [3, c. 34].

31серпня 1944 року Є. Березняк прибув до села Рибна, де зустрівся з ра-
дянською розвідницею Єлизаветою Вологодською, яка допомогла йому 1 ве-
ресня зв’язатися з штабом 1-го Українського фронту.

Розвіднику довелося працювати в складних умовах, тому що його гру-
пу шукали і гестапо, і місцева жандармерія. Але не зважаючи на це, йому 
вдавалося передавати радянським військовим дуже цінну інформацію про 
розміщення мінних полів, будівництві оборонних укріплень та протитанко-
вих загороджень, дислокації та переміщенні німецького вермахту в районі 
Кракова. Допомагали групі «Голос» добувати інформацію польські патріо-
ти: керівник краківського підпілля Юзеф Зайонц, а також Станіслав Очкас, 
Владислав Бохенек, Юзеф Присак та інші.

Група працювала дуже злагоджено. Є. Березняк доручив Асі Жуковій 
шифрувати зібрані дані, а Єлизавета Вологодська відправляла їх до шта-
бу 1-го Українського фронту. Олексій Шаповал працював на будівництві 
оборонних укріплень на Віслі, що давало можливість збирати необхідну 
інформацію [9].

Варто відмітити, що група «Голос» також співпрацювала з Армією 
Крайовою. Допомагав виконувати групі розвідувальну роботу батальйон 
Армії Крайової поручика Герарда Возніци. Особливо слід відмітити Янека 
Побута, полковника Армії Крайової, що через свої широкі агентурні зв’язки, 
допомагав радянським розвідникам збирати інформацію [3, c. 78].
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На жаль, німцям вдалось викрити групу. Єлизавета Вологодська проводи-
ла сеанси радіозв’язку в будинку поляка Михайла Врубеля на хуторі Санка. 
16 вересня 1944 року німецькі спецслужби запеленгували радіозв’язок та 
встановили місцезнаходження групи «Голос». Господар будинку та радян-
ська радистка були заарештовані. Євгену Березняку вдалося уникнути аре-
шту, сховавшись в будинку [2, c. 98].

Допитом Єлизавети Вологодської займався фельдфебель Курт Гартман. 
Розвідниці вдалось перевербувати працівника німецької контррозвідки. 
Усвідомлюючи неминучість поразки Німеччини у війні, німецький офіцер 
прийняв рішення допомогти радянській розвідниці. Курт Гартман попро-
сив влаштувати йому зустріч для передачі розвідувальних даних з керівни-
ком групи «Голос». 26 вересня 1944 німецький контррозвідник влаштовує 
Вологодській втечу [9].

Зустріч з Куртом Гартманом проводив Олексій Шаповал за дорученням 
Березняка. Після вербовки німця вдалося отримати і переправити до штабу 
фронту секретну інформацію, що вражала своєю точністю та достовірністю. 
Гартман підтвердив інформацію, яка була добута групою «Голос» з інших 
джерел, що німецьке керівництво запланувало знищити Краків. Остаточно 
інформація про плани гітлерівців знищити Краків підтвердилась, коли група 
«Голос» захопила німецького інженера майора Курта Пеккеля. Переправлена 
карта мінування Кракова дозволила направити радянські війська на голо-
вний пункт, що знаходився в форті Пастернік, звідки повинна була здійсню-
ватись координація знищення міста. 18 січня 1945 сапери знешкодили пункт 
та не дали підірвати давню польську столицю.

Група «Голос» отримала наказ відходити на захід за німецькими війська-
ми. Є. Березняк разом з розвідувальною групою провів на окупованій німця-
ми території Польщі 156 днів, а саме з 19 серпня 1944 по 23 січня 1945 років. 
Результатами розвідувальної діяльності було розкриття краківського угру-
пування військ, що складалось з 371-ї, 359-ї, 544-ї, 78-ї, 545-ї, 208-ї и 96-ї 
піхотних дивізій, 20-ї танкової та 344-ї гренадерської дивізій, штабу 59-го 
артилерійського корпусу та інших військових частин, що розміщувались 

в районі Кракова. Було передано 140 радіограм з розвідувальними дани-
ми [9]. Проведені диверсійні заходи на шосейних та залізничних шляхах, 
що вели до міста. І безумовно, завдяки зібраним розвідувальним даним про 
план зруйнування Кракова, вдалося запобігти цій катастрофі та врятувати 
давнє польське місто.

Отже, героїзм Євгена Березняка як розвідника є очевидним. Він сумлінно 
виконував свій обов’язок, добував та передавав до штабу 1-го Українського 
фронту цінні відомості, врятував Краків від знищення. Відомий розвід-
ник удостоєний найвищих державних нагород України, Польщі, Російської 
Федерації. Довгий час після закінчення Другої Світової війни широкій 
громадськості не було відомо про подвиг розвідника та його групи. І лише 
в 1965 році були названі імена рятівників Кракова. Тому розвідник Березняк 
є героєм для польського та українського народу.

Розділ 5. Героїзм Євгена Березняка  
як громадянина своєї держави

Після виконання розвідувального завдання в Кракові Євген Березняк та 
радистка Єлизавета Вологодська потрапляють до Подольського фільтрацій-
ного табору, оскільки їх втеча від гестапо викликала підозру у зрадництві 
в радянських спецслужб. Як зазначає розвідник у своїх мемуарах: «В серпні 
1945 року нас випустили із табору НКВС (Народний комісаріат внутріш-
ніх справ) № 174 міста Подольськ, де ми проходили державну перевірку. 
Нам допомогли вийти наші розвідники із Головного управління» [1, c. 32]. 
За іншими джерелами, врятували Є. Березняка та Є. Вологодську свідчен-
ня Курта Гартмана та підполковника Христианзена [9]. К. Гартман розповів 
органам НКВС як влаштував втечу Є. Вологодській, а начальник абвергру-
пи-305 розповів про втечу з краківського ринку радянського марш-агента. 
І хоча обох колишніх розвідників звільнили з табору, проте все одно зали-
шили під наглядом.

Після війни Євген Березняк одружився на Єлизаветі Вологодській. В них 
народився син Василь. Розвіднику запропонували стати завідуючим сектору 
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друку Львівського обласного комітету КП(б)У. Згодом Є. Березняк очолив 
Львівський міський відділ народної освіти. На цій посаді Є. Березняк за-
ймався українізацією шкільної освіти. За його керівництва близько 90% 
шкіл Львова стали школами з українською мовою навчання [10].

Треба відмітити, що українізацією шкіл на західноукраїнських землях 
Є. Березняк займався і до нападу Німеччини на Радянський Союз. В 1939 
році у Львові більшість шкіл були польськими або єврейськими. Є. Березняк 
згадує: «Коли я в 1939 році приїхав до Львова, то у Львові було три україн-
ські школи: одна гімназія і дві початкові школи. А ще було 14 єврейських 
і майже 80 польських. Я зробив все, що міг, щоб через два роки у Львові 
з’явилося близько 80 українських шкіл» [7]. Тому, можна охарактеризувати 
Є. Березняка як справжнього українського патріота, який не змінював своїм 
поглядам.

Слід сказати про надзвичайно складні повоєнні умови, в яких до-
велося працювати колишньому розвідникові, в порівнянні з ситуацією 
в Наддніпрянській Україні. На західноукраїнських землях діяла Українська 
Повстанська Армія (далі –  УПА) на чолі з Романом Шухевичем. Керівництво 
та рядові члени УПА сприймали радянську владу як ворога, що окупував 
українські землі: «На всіх етапах існування УПА, –  констатує керівник ро-
бочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН та 
УПА професор Кульчицький, –  головним ворогом українських націоналіс-
тів була радянська влада з усіма її політичними та силовими структура-
ми» [14, c. 416]. Саме тому, члени УПА знищували та переслідували тих, 
хто представляв або навіть симпатизував радянській владі. Як стверджує іс-
торик О. Бойко, опираючись на офіційні дані, українськими націоналістами 
було здійснено 14,5 тисяч диверсій та терористичних актів, у яких загинуло 
30 тисяч військовослужбовців, працівників державних органів та місцевих 
жителів [4, c. 504]. Євген Березняк безумовно розглядався українськими на-
ціоналістами як ворог.

Треба відмітити, що сусідкою сім’ї Березняка та Вологодської була Лідія 
Джулинська (Тиховліз), яка була зв’язковою УПА. Колишньому розвіднику 

Березняку стало відомо про діяльність своєї сусідки Лідії. Але він не повідо-
мив радянські правоохоронні органи про діяльність Лідії Джулинської, що 
є свідченням його високої порядності.

В 1949 році Є. Березняк отримував погрози від українських націоналіс-
тів. Березняк згадує: «У 1949 році, коли я ще працював в міськвідділі осві-
ти, я одного разу повернувся з обідньої перерви. Телефон зазвичай стояв на 
тумбочці, а тут я знайшов його прямо на столі, навпроти мого крісла. Я під-
няв телефон, щоб поставити на місце, знайшов під ним записку: «Якщо 
ви, пане, будете поводити собі так, як зараз, то попереджаємо, що ми вас 
знищимо» [7].

Через два тижні Є. Березняку вдалося уникнути замаху на життя 
з боку УПА. Врятував колишнього розвідника дзвінок його сусідки Лідії 
Джулинської (Тиховліз), яка попередила його про небезпеку. Відомий роз-
відник згадує: «І ось десь об 11 годині ночі у мене в кабінеті пролунав дзві-
нок. Переляканим голосом моя сусідка, місцева дівчина 17–18 років Ліда, 
сказала: “Пане Євгене, молю я вас, не йдіть сьогодні додому, вас чекають 
хлопці біля брами”. Я переночував у своєму кабінеті… Від другої спроби 
“хлопці” відмовилися…» [7].

Син відомого розвідника Василь Березняк повідомив в одному інтерв’ю 
маловідомий факт про життя батька: «…в 1948 році зі своїм другом 
Павленко, в той час очолював фінансовий відділ Львівського міськво, по-
їхав організовувати колгосп в один з районів області. Зупинилися ночувати 
в будинку директора сільської школи, сіли вечеряти. Раптом прибігає дочка 
господаря, кричить: “Батьку, з лісу хлопці з автоматами до нас в хату йдуть!” 
Мій батько, який пройшов війну, сказав своєму молодому колезі, щоб той 
сховав пістолет, і “що буде, то буде”. Партизани з УПА зайшли в будинок 
з привітанням “Слава Ісусу Христу!” Батько відповів: “Амінь!” Вони роз-
сміялися, сіли за стіл, налили собі по чарці, випили і кажуть: ви, мовляв, нам 
нічого поганого не робите, навпаки, дітей вчите…» [5].

Що стосується особистого відношення Є. Березняка до діяльності 
УПА, то треба відмітити його негативну оцінку їхньої діяльності. В своїх 
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мемуарах розвідник пише: «Повстанська армія ніколи не воювала проти фа-
шистської Німеччини, а ось з радянськими людьми, воювала» [1, c. 43].

Проте незважаючи на негативне відношення до УПА, Євген Березняк під 
час контактів з представниками цієї організації ніколи не йшов на конфлікт, 
демонстрував свою порядність та толерантність, хоча і розумів, що його 
сприймають виключно як ворога і навіть намагалися вбити.

В 1952 році Євген Березняк стає керівником відділу навчальних закладів 
Львівського залізничного шляху. З вересня 1954 року його було призначено 
на посаду начальника Головного управління шкіл Міністерства освіти УРСР. 
Є. Березняк переїздить працювати до Києва, де проживав аж до кінця життя.

Підводячи підсумок, варто зазначити, що громадянин –  це особа, що має 
певний зв’язок з конкретною державою, що виявляється у взаємних правах 
та обов’язках. Євген Березняк був громадянином СРСР (Союз Радянських 
Соціалістичних Республік), не зраджував державі та завжди чесно викону-
вав покладені на нього обов’язки. Більшу частину життя він прожив на те-
риторії сучасної України, а його діяльність була спрямована на покращення 
умов життя тогочасного українського суспільства. Євген Березняк проводив 
українізацію шкіл на Львівщині.

Радянські спецслужби слідкували за ним та його родиною після війни. 
Проте психологічний тиск тоталітарної системи у вигляді нагляду спец-
служб не вплинув на діяльність Є. Березняка.

Отже, Євгена Березняка можна дійсно назвати героєм як громадянина 
своєї держави. Працюючи в складних умовах повоєнної відбудови на за-
хідноукраїнських землях, він розбудовував систему освіти, організовуючи 
саме українські школи. Представники УПА бачили в ньому ворога, типового 
представника радянської влади, а тому намагалися вбити. Радянські спец-
служби слідкували за ним. Але не зважаючи на загрозу життю та психоло-
гічний тиск, він продовжував виконувати свої обов’язки. Це і є виявленням 
героїзму.

Висновки

Отже, проаналізувавши життя та діяльність Євгена Березняка, мож-
на зробити висновок, що він проявив героїзм як підпільник, розвідник та 
громадянин.

Поняття «герой» та «героїзм» осмислені та узагальнені в багатьох науко-
вих працях гуманітарного циклу. Герой –  це особа, що проявляє вищу фор-
му мужності, розв’язує суспільно значимі конфлікти. Українська дослідниця 
Соколова Б. Ю. у своїй науковій праці визначила такі якості героя як муж-
ність, безстрашність, відданість, самопожертва. Дослідження ключових по-
дій з життя Євгена Березняка показали, що його вчинки та діяльність можна 
вважати героїзмом, а його героєм.

Підпільна діяльність Євгена Березняка почалася в серпні 1941 та трива-
ла до жовтня 1943 року. Як агітатор та зв’язківець Петропавлівського під-
пільного районного комітету, а потім і Дніпропетровського обласного ко-
мітету КП(б) У Є. Березняк, ризикуючи життям, боровся проти німецьких 
загарбників в досить складних окупаційних умовах. Декілька разів його 
заарештовували органи поліції, що були на службі в окупантів та загрожу-
вала смерть. Майбутньому розвідникові вдавалося тікати. Він став свідком 
багатьох злочинів гітлерівців проти мирного населення. І саме це спонука-
ло його продовжити боротьбу у рядах військової розвідки після звільнення 
Дніпропетровська. Героїзм Є. Березняка як підпільника полягає в тому, що 
він ризикував власним життям, врятував життя своїй соратниці та зривав 
військові плани німців.

Ставши керівником розвідувальної групи «Голос», Є. Березняк потра-
пляє до окупованого німцями Кракова в серпні 1944 року. Майже одразу 
після невдалої висадки опиняється у гестапо. Талановитому розвідникові 
вдається видати себе за марш-агента та організувати втечу. Розвідувальна 
група під його керівництвом за 156 днів виконання бойового завдання не 
лише передає радянському військовому керівництву важливу інформацію 
про розташування та переміщення німецького вермахту в районі Кракова, 
але й рятує місто від руйнування. Героїзм Євгена Березняка як розвідника 
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полягає в тому, що він сумлінно виконував свій військовий обов’язок до кін-
ця, ризикуючи життям. Завдяки його геройським вчинкам вдалося зберегти 
давню польську столицю та тисячі людських життів.

Після війни Є. Березняк опинився в фільтраційному таборі, бо підозрю-
вався у співпраці з німецькими окупантами. Перевірка довела його неви-
нність. Будучи завідуючим Львівським міським відділом народної освіти, 
Є. Березняк створює в першу чергу школи з українською мовою навчан-
ня. Але ця мирна діяльність була дуже небезпечною. Радянські спецслуж-
би слідкували за ним. Члени УПА розглядали його як ворога, оскільки він 
представляв радянську владу. Вступаючи в контакт з представниками УПА, 
Є. Березняк проявляв високий рівень порядності та терпимості. Героїзм 
Є. Березняка у роки повоєнної відбудови полягає в тому, що він як громадя-
нин чесно виконував свій обов’язок, займався українізацією шкіл, ризикую-
чи життям.

Таким чином, постать Євгена Березняка в історії України слід розглядати 
як героя-підпільника, героя–розвідника та героя-громадянина, а також як ге-
роя для польського та українського народів.
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Болебрух Катерина
Крим та кримські татари  

очима західноєвропейських мандрівників  
кінця XVIII –  початку XIX століття

Вступ

В історії України є сюжети, які довгий час залишалися малодослідже-
ними або такими, що не ставали об’єктом уваги, передусім через певні по-
літичні причини. З часом така неувага стала історіографічною традицією. 
Особливо це стосується політичної історії Криму та його корінного населен-
ня. З кінця XVIII ст., після так званого «приєднання Криму до Росії», істо-
рія кримських татар відображалася російськими істориками лише як народу, 
що залежав або перебував в одному ворожому таборі з турками-османами. 
Безперервні російсько-турецькі війни XVIII–XIX ст. посилювали негативне 
сприйняття кримських татар, а політична історія цього народу у XX ст. обу-
мовила практичне «забуття» істориками подібних тем. Отже, наукова акту-
альність будь-якої теми, пов’язаної з історією Кримського ханства, є дореч-
ною вже своєю постановкою.

На мій вибір теми даної дослідницької роботи також справили вплив дві 
причини. По-перше, це регіон, який впродовж майже трьох років не сходить 
зі сторінок зарубіжних й українських видань. Ним цікавляться політики, на-
уковці, урядовці; постійно звучить тема Криму і з екранів телебачення, у со-
ціальних мережах.

По-друге, це суто наукові міркування. В літературі відзначається важ-
ливе місце мемуарів, спогадів, щоденників тощо в загальному масиві іс-
торичних джерел. Науковець Дніпровського національного університету 
ім. О. Гончара доцент В. І. Воронов у посібнику з українського джерелознав-
ства дає таку характеристику цій частині джерел: «У мемуарній літературі 
події викладаються крізь призму сприйняття їх авторами. Обставини ство-
рення мемуарів визначають їх цінність. У мемуарах знаходимо унікальну 

інформацію про події і явища, які не відбилися в інших джерелах. Вони не 
мають певного заданого формуляру, тому кожний такий твір слід вивчати як 
досить своєрідне джерело. Жодне інше джерело не відтворює так неповтор-
ний колорит своєї епохи, особливості описуваного часу, психологічні та по-
літичні портрети історичних осіб, як це здійснено в мемуарах. Такі джерела 
несуть у собі також значний шар, так би мовити, ненавмисної (латентної) 
інформації, оскільки іноді, навіть всупереч власним намірам, автор викла-
дає свою громадську позицію, демонструє свої симпатії та антипатії, і час-
то саме така інформація може становити головний інтерес для дослідника. 
Адже мемуари –  не наукові праці, а своєрідний жанр літературно-публіцис-
тичної творчості з власними законами» [6, c. 4–5]. Отже, такі джерела як 
мемуари, подорожні нотатки з історії Криму варті особливої уваги й можуть 
надати нової інформації щодо минулого. Нами обраний період кінця XVIII –  
початок XIX ст., як найбільш доленосний і карколомний в історії Криму –  
час знищення Кримського ханства і подальшого включення території до 
Російської імперії з відповідними наслідками для населення та регіону. Саме 
цей період найбільше пригадується істориками в останні три роки, оскільки 
викликає багато аналогій і застережливих порівнянь.

Для докладного аналізу свідчень іноземних відвідувачів Криму варто 
врахувати теоретичні та методичні особливості подібних матеріалів. Одне 
з головних завдань джерелознавства полягає у з’ясуванні сутності джерел 
як носіїв інформації щодо реальної дійсності, щодо їх соціальної природи, 
співвідношення в них об’єктивного й суб’єктивного, адекватності відобра-
ження в них історичної дійсності [17, c. 106–107].

Мета роботи –  дослідити особливості Криму та його населення напри-
кінці XVIII –  на початку XIX ст., які відображені у записках західноєвропей-
ських мандрівників.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 
завдання:

• з’ясувати, ким були подорожуючі та дослідити їх біографію;
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• проаналізувати мемуарні записки іноземних відвідувачів Криму з по-
зиції інформаційних можливостей як історичних джерел;

• скласти певну картину уявлень західноєвропейських мандрівників про 
Крим та його населення;

• виявити ті етнографічні особливості кримських татар, які найбільш 
вражали іноземців.

Об’єктом дослідження є записки західноєвропейських відвідувачів 
Криму наприкінці XVIII –  на початку XIX ст., передусім англійських та 
французьких мандрівників, які започаткували становлення орієнталізму як 
комплексу уявлень європейців про Схід.

Предметом дослідження стали етнографічні особливості колишнього 
Кримського ханства та його мешканців у відповідний період.

Історіографія. Свідчення іноземних мандрівників як джерела з істо-
рії Кримському півострові в кінці XVIII –  на початку XIX ст. подекуди вже 
ставали об’єктом наукової уваги істориків. Передусім варто відмітити пра-
ці сучасного кримознавця, який започаткував цілий науковий напрямок –  
А. А. Нєпомнящій. Він окреслив відповідний комплекс джерел –  записки 
іноземних мандрівників –  як інформаційно ціннісний для дослідників Криму 
і у своїх бібліографічних публікаціях перерахував основні праці [25–29]. 
Таким чином він продовжив традиції знавців і шанувальників Криму почат-
ку XX ст. –  І. Кревецького та Д. І. Маркевича [22, 24]. Останній описав твори 
мандрівників, що зберігаються у кримських архівах.

Сучасна дослідниця О. М. Деремедвідь зосередила свою увагу на худож-
ніх особливостях англійської жіночої літератури спогадів кінця XVIII –  по-
чатку XIX ст., присвятивши цьому сюжету кілька статей і кандидатську дис-
ертацію [6–10]. Тему англійських мандрівників та їхніх подорожніх записок 
піднімав також сучасний дослідник Г. С. Каушлієв, однак з увагою на відо-
браженні згадок про античне минуле Криму, яке зберігалося і привертало 
увагу іноземних мандрівників наприкінці XVIII –  напочатку XIX ст. [14–16]. 
Найбільшу увагу дослідників привернули записки французького мандрівника 

Ж. Ромма, яким присвячені окремі статті К. І. Раткевича, М. І. Храпунова,  
А. В. Чудинова [36, 41, 42].

Окремі згадки про мандрівників Кримом можна знайти й у загальних 
працях, які присвячені територіально всій Україні, як наприклад розвідки 
П. П. Брицького, в яких є згадки про французьких відвідувачів Кримського 
півострова після його включення до Російської імперії у 1783 р. [4].

Джерела. Задля конкретного розгляду свідчень мандрівників, які побу-
вали в Криму після його включення до Російської імперії, обрано таких лю-
дей: двох представників Англії –  відомої на той час аристократки Елізабет 
Кравен [21], а також Мері Холдернесс [40], француза Жільбера Ромма [11], 
який брав участь у подіях Великої французької революції кінця XVIII ст., 
шотландця Р. Лайелла [44], угорця (захопленого ідеями французької револю-
ції) Я. К. Беша [43]. Отже, це записки представників тих європейських країн, 
які наприкінці XVIII –  на початку XIX ст. були найбільше всього зацікав-
лені у розв’язанні так званого «східного питання», що постало внаслідок 
кризи Османської імперії і можливості територіального перерозподілу сві-
ту, формування нових колоніальних володінь потужних імперій. Крім того 
ідеї Просвітництва з відповідною увагою до пізнання світу, особливо його 
маловідомих і екзотичних частин, найбільше були популярними саме серед 
англійців і французів. Всі ці записки є опублікованими в різний час і на сьо-
годні доступними для опрацювання.

Е. Кравен була відряджена до Криму за завданням британського уряду, 
її донесень чекали, отже практично відразу вони були надруковані в Англії, 
а 1795 р. в Москві (російський уряд теж знав про справжню шпигунську місію 
леді Кравен) [21]. Записки Ж. Ромма довго не були відомі широкому колу на-
уковців і громадськості, й були введені до наукового обігу лише у 1941 р. [11]. 
У 2011 р. вони були перепубліковані у Симферорполі [37]. Записки Мері 
Холдернесс опубліковано після її вояжу в 1823 р. у Лондоні [40]. Р. Лайелл 
публікує «Звіт про організацію, адміністративне управління і справжній 
стан військових колоній в Росії» (1824) та пізніше в Лондоні була видана 
його праця «Подорожі по Росії, Криму, Кавказу і Грузіі» в 1825 р. [44]. Янош 
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Карой Беш за результатами свого вояжу опублікував твір «Поїздка до Криму, 
на Кавказ, в Грузію, Вірменію, Малу Азію і в Константинополь в 1829 і  
1830 рр.», що залишається до цього дня невідомим широкому загалу [43].

Незважаючи на різну мету виникнення записок європейських іноземців 
Кримом наприкінці XVIII –  на початку XIX ст. всі вони разом дозволяють 
отримати цінну інформацію щодо тих змін, які відбувалися у регіоні після 
його захоплення Російською імперією, оскільки охоплюють проміжок часу 
у кілька десятиліть –  від 1780-х по 1820-ті рр. Крім того вони містять бага-
то етнографічних свідчень щодо всіх народів, які тоді проживали у Криму, 
й особливо кримських татар.

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку викорис-
таних джерел та літератури, додатків. Додаток № 1 –  це карта подорожей 
західноєвропейських мандрівників, зроблена автором цього дослідження, 
яка дозволяє наочно уявити їх пересування Кримським півостровом, а від-
так стійкістю (чи навпаки оригінальністю) їхніх географічних/ маршрутних 
уподобань.

Розділ 1. Мандрівники Кримом

Кримський півострів з античних часів в силу свого географічного поло-
ження та природних умов був перехрестям сухопутних і морських шляхів, 
що привертало увагу багатьох держав.

У другій половині XVIII ст. Крим грав важливу роль в політиці Російської 
та Османської імперій. Росії вдалося закріпитися в Криму в результаті ро-
сійсько-турецької війни 1768–1774 рр. У 1774 р. був укладений Кючук-
Кайнарджийський мир. За його умовами Крим оголошувався незалежною 
державою, до Росії відходили фортеці Керч і Єнікале в Криму. Таким чином, 
Росія отримала вихід до Чорного моря через Керченську протоку. Крім того, 
Росія отримувала право вільного мореплавства по Чорному й Азовському 
морях [23, c. 1].

Кримські татари були незадоволені умовами Кючук-Кайнарджийського 
договору й у Криму почалися національно-визвольні рухи. У 1777 р. на 

ханському престолі за підтримки російських військ утвердився Шагін 
Герай, який прийняв сторону Росії. У Криму неодноразово спалахували бун-
ти. Щоб впоратися з ними, хан був змушений вдаватися до допомоги росій-
ської армії. У 1783 р. Шагін Герай зрікся престолу, і Крим було включено 
до складу Російської імперії під стародавнім ім’ям Таврида, відповідно до 
Маніфесту Катерини II від 8 квітня того ж року. Втім, про часи ханства нова 
влада не бажала згадувати.

Маніфест Катерини II відкрив нову сторінку в історії Криму. З включен-
ням Кримського півострова до Росії наприкінці XVIII ст., сюди відкрився 
шлях для широкої російської та західноєвропейської громадськості, яка ба-
жала наочно ознайомитися з минулим Тавриди [29, c. 6].

У кінці XVIII ст. поїздки до Криму могли бути сплановані або з діловою, 
або з пізнавальною метою, але ніяк не для відпочинку та розваг. Тому не 
дивно, що першими мандрівниками були вчені. Їх вабили до себе недослі-
джені природа і природні ресурси Криму. На початку XIX ст. в Крим приїж-
джали вже не тільки дослідники, а також люди, зацікавлені в пошуках нових 
вражень і гострих відчуттів.

Найяскравішою подією після загарбання Криму став безпрецедентний 
«Таврійський вояж» –  подорож Катерини II та її двору на півострів у 1787 р. 
Поїздка тривала більше півроку і стала однією з наймасштабніший і доро-
гих в історії, після чого Катерина II назвала Крим «кращою перлиною» своєї 
корони [34, c. 2–3]. Метою поїздки був огляд нещодавно захоплених тери-
торій, а також зустріч Катерини II з австрійським імператором Йосипом II 
для обговорення планів можливих спільних дій проти Османської імперії. 
Подорож Катерини створила цілу традицію імператорських вояжів на пів-
день, і всі спадкоємці Великої імператриці за винятком імператора Павла I 
вважали своїм обов’язком зробити подорож в причорноморські землі. Так 
робив Олександр I, який відвідав півострів в 1818 і 1825 рр., і Микола I, 
який вояжував по Криму у 1837 р. і в наступні роки.

Включення Криму вписувалося в концепцію грандіозного за масш-
табами «Грецького проекту», який визначав російську зовнішню 
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політику царювання Катерини II [29, c. 2–4]. Він передбачав завоювання 
Константинополя і відновлення Візантійської імперії під заступництвом 
Росії. Здобуття Криму стало одним з найбільш рішучих кроків на цьому 
шляху. Імператриця побоювалася негативної реакції іноземних держав, але 
та була стриманою. Однак в уяві володарів Європи приєднання нових тери-
торій було прелюдією перед новою російсько-турецькою війною.

Звичайно, що Османська імперія не хотіла миритися з втратою Криму 
і прагнула відновити своє панування в Причорномор’ї, Росія прагнула за-
кріпити і збільшити свої завоювання, що спричинило чергову російсько-
турецьку війну 1787–1791 рр. Росія в цій війні знову виступила в союзі 
з Австрією. Здобувши ряд значущих перемог, вона закріпила свої успіхи 
в мирному договорі, підписаному у 1791 р. в Яссах. Османська Порта ви-
знавала захоплення Росією Криму, в результаті цієї війни Росія остаточно 
закріпилася на узбережжі Чорного моря.

Війна спричинила за собою масову еміграцію кримських татар до 
Османської імперії. Після підписання мирного договору Крим покинуло 
близько 30 тисяч татар. Однією з причин еміграції кримських татар було 
їх обезземелення, яке проводилося як російськими, так і татарськими по-
міщиками за активного сприяння царських чиновників. Важливою причи-
ною еміграції стали багатовікові зв’язки Криму з Туреччиною (економічні, 
культурні та особливо релігійні). В результаті еміграції різко скоротилося 
сільське і міське населення півострова, що негативно відбилося в економіці.

Відтік жителів з півострова ускладнював його господарське освоєння. 
Край помітно знелюднів і прийшов майже в запустіння. Але виправити свою 
помилку Г. О. Потьомкін вже не зміг. Він помер незадовго до підписання 
Ясського миру [12, c. 2–3].

У зв’язку з цим царський уряд приймає ряд заходів з метою залюднити 
Крим. Сюди направляються відставні солдати, російські та українські се-
ляни, вихідці з Молдавії і жителі Польщі, переселенці з Естонії, болгари, 
німецькі колоністи. Значну роль у зміні етнічного складу населення Криму 
зіграло поселення тут державних селян з внутрішніх губерній Росії.

Проведені реформи російського уряду, еміграція кримськотатарського 
населення, заселення Криму переселенцями наклали великий відбиток на 
соціально-економічний, культурний розвиток краю впродовж всього XIX ст.

Порта не могла примиритися з російськими завоюванням Чорноморського 
узбережжя і захопленням Криму, і складні взаємини з Османською імперією 
залишалися одним з найважливіших напрямків зовнішньої політики Росії. 
Всі ці обставини з одного боку посилювали інтерес західноєвропейських 
мандрівників Сходом, а з іншого –  робили ці подорожі дещо небезпечними. 
Відвідувати регіон, який часто ставав в центрі уваги політиків, а відтак міг 
опинитися в центрі військових дій, могли лише люди відповідної натури, що 
не боялися пригод.

За багатовікову історію Криму півострів відвідала незліченна кількість 
іноземних мандрівників. Відвідували Крим і британські пілігрими. З 1783 
по 1854 рр. тут побувало близька десяти вихідців з Альбіону. У їхньому 
числі були й ті, хто виявляв розвідувальний інтерес до всякого роду стра-
тегічних об’єктів. В цьому списку значиться і дуже незвичайна особа –  ан-
глійська аристократка Елізабет, леді Кравен (1750–1828 рр.), яку не раз під-
озрювали у військовому шпигунстві. Так, леді Елізабет Кравен побувала 
в Тавриді у 1786 р. Вона мала репутацію авантюристки і, цілком можливо, 
вивчала військовий потенціал російської армії на південних рубежах імпе-
рії. Її книга «Подорожі через Крим у Константинополь» була опублікована 
в Лондоні в 1789 р. і переведена на російську мову у 1796 р. Дивно, але жін-
ку з сумнівною репутацією супроводжував правитель Таврійської області 
М. В. Каховський. Від цікавого погляду леді Елізабет не сховалися такі речі, 
як колонізація кримських земель іноземцями, будівництво міст і збільшення 
виробництва експортних товарів. Існує припущення, що відомості, здобуті 
британської підданою, були використані Османською імперією під час війни 
з Росією в 1787 р. [19, c. 32].

У Тавриді Елізабет Кравен з головою поринула у вивчення незнайомого 
їй світу. Раз вона виявилася на Сході, чому б не відчути його пряний аромат: 
не завжди ж замальовувати стратегічні об’єкти, креслити карти, в яких вона 
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не дуже розбиралася, і рахувати військові кораблі. Її бажанням не перешко-
джали, а, навпаки, всіляко сприяли, справедливо розсудивши: нехай краще 
небезпечна і «незручна» англійка насолоджується екзотикою, ніж перебуває 
серед військових об’єктів.

У Бахчисараї леді Кравен запросили на обід до каймакана, який дозво-
лив їй відвідати гарем, де жила його сестра. Леді вдягнула красиву дорогу 
сукню, вважаючи, що європейський наряд справить належне враження на 
господиню гарему. Однак тут її спіткало розчарування. На Сході, за її слова-
ми, цінувалося лише золото, срібло і дорогоцінні камені [21, c. 175]. Досада 
Елізабет трохи розсіялася, коли їй піднесли в дар дорогу серпанкову хустку, 
вишиту сестрою каймакана шовком і золотом. Міледі з радістю її прийняла.

Любителька дорогих французьких вин, леді Кравен спробувала і місце-
ві, які тоді, не витримували ніякої конкуренції з заморськими аналогами. 
Аристократка помітила, що нова влада робила спроби розвивати виногра-
дарство, проте безуспішно. А хто винен у цьому? Звичайно ж іноземець! 
«Імператриця призначила француза, який, здається, збирає стиглий виноград 
тільки для того, щоб робити горілку, яку він виробляє у великих кількостях. 
Він живе тепер в Судаку і неодмінно скоро розбагатіє. Дуже шкода, що він 
так і не навчив росіян розводити виноград», –  нарікала англійка [21, c. 178]. 
Подорож добігала кінця.

Вона об’їздила Крим уздовж і поперек, проте в Севастополі її вже чекав 
корабель. Г. Потьомкін поспішав якомога швидше позбутися надмірно до-
питливої гості. Наступним пунктом маршруту мандрівниці повинен був ста-
ти Константинополь, де її з нетерпінням чекав англійський посол і винаго-
рода. Подорож Елізабет Кравен дуже важлива для нинішніх істориків Криму 
та його народів. Адже Е. Кравен дала скрупульозний і неупереджений опис 
Півдня України і Криму кінця XVIII ст., коли почалися широкі зміни цих 
територій. Нотатки Е. Кравен про Крим, виконані у вигляді звичайної для 
європейців того часу формі листування, яку Елізабет як би вела з рідною 
сестрою, що залишилася на батьківщині. Опис, зроблений нею з натури, 

надзвичайно цікавий для істориків і етнографів, а також для всіх читачів, які 
бажають розширити своє уявлення про історію Криму [19, c. 75–76].

У цей період мандрують не тільки англійці, але й французи. Одним з та-
ких був Шарль-Жільбер Ромм. Французький мандрівник і дипломат, учас-
ник Великої Французької революції кінця ХVIII ст., який здійснив подорож 
до Криму у 1786 р.

Шарль-Жільбер Ромм народився у Франції в 1750 р. в родині королів-
ського прокурора. Втративши рано батька, він виховувався матір’ю, на ру-
ках якої залишилося п’ятеро дітей. Хлопчика віддали на навчання монахам. 
За прикладом старшого брата Жільбер захопився математикою, а в 1774 р., 
забезпечений численними рекомендаціями, він переїжджає до Парижу, де 
вивчає медицину, заробляючи на життя уроками математики [36, c. 67].

В кінці 1770-х рр. у графа Головкіна Ромм познайомився з графом 
Строгановим та його дружиною, що жили в той час у Парижі. Строганов шу-
кав гувернера для сина, і Ромм зумів йому сподобатися. З 1779 по 1786 рр. 
Жільбер живе в Росії, у Санкт-Петербурзі, де працює вчителем і виховате-
лем графа Павла Строганова, і на практиці застосовує розроблену ним ра-
ніше педагогічну систему [42, c. 56]. Її суть полягала в спільних подорожах 
наставника і учня не тільки з метою набуття знань, але і для загартування –  
морального і фізичного. Ж. Ромма не лякала можливість того, що вихова-
нець не зможе зрозуміти пояснень (останньому не виповнилося тоді і десяти 
років). На даному етапі головне було –  побачити на власні очі. Після досяг-
нення певного віку вчитель зможе пояснити і теоретичну сторону справи.

До цього періоду і відноситься його подорож до Криму. Починається 
кримська подорож Ж. Ромма, як і у багатьох його попередників –  з Перекопа. 
«Немає нічого сумніше цієї подорожі по місцевості, спустошеної війною. 
Час також виробляє руйнування, але вони не викликають такого остраху 
і зневіри. Коли ви бачите чудові руїни будівлі, на які наклали руку століття, 
до меланхолії, яку ви відчуваєте, домішується свідомість року і непорушної 
волі творця, який встановив вічність лише для своїх законів і відмовив в ній 
людям, які є похідним цих законів» [11, c. 15]. Автору вдається в сухому 



189188

документальному описі передати відчуття тривоги, характерної для фактич-
но воєнного стану в даній місцевості. В околицях Перекопу, за його словами, 
видніються руїни, сліди будинків, які становлять передмістя. Побачене спо-
нукає Ж. Ромма на філософські роздуми. І як не погодитися з французьким 
мандрівником –  дійсно, що може бути «сумніше цієї подорожі по місцевості, 
спустошеної війною».

Закінчує мандрівник подорож по Криму у 1786 р. в Феодосії. Незабаром 
він залишає Росію, і після початку революції у Франції бере активну 
участь у боротьбі з представниками старого режиму. У 1791 р. обирається 
в Законодавчі збори, потім –  до Конвенту, де голосує за смерть короля.

Життя Ж. Ромма закінчилося трагічно. У 1795 р. він і п’ятеро його това-
ришів були арештовані і відправлені на мис Фіністер. Вони дали один одно-
му клятву не віддаватися живими в руки ката і для цієї мети дістали собі 
через сторожів в’язниці два кинджала. 17 червня 1795 р. було прочитано 
смертний вирок. Засуджені стримали клятву. Першим встромив собі в серце 
ніж Ж. Ромм і упав мертвим. Йому було 45 років.

Хоча подорож до Криму було для Ж. Ромма коротким життєвим епізо-
дом, але опис півострова в цей переломний період є надзвичайно цінним для 
кримознавців.

Записки Ж. Ромма про півострів не раз ставали предметом вивчення. 
Незважаючи на те, що вони включають не тільки опис, але й спроби інтер-
претації пам’яток, про них, як правило, замовчують, коли заходить мова про 
історію археологічного вивчення Криму [41]. Можливо, завдяки Ж. Ромму 
ми знаємо про один з перших описів Таврики. У будь-якому випадку, його 
твори важливі для розуміння того, як починалося вивчення кримської ар-
хеології. На жаль, щоденник Ж. Ромма не був опублікований за його життя, 
інакше майже напевно він став би цінним путівником для численних ман-
дрівників, які вирушили до Криму в кінці XVIII –  на початку XIX ст.

Ще однією англійкою, що залишила відомості про свою подорож до 
Криму, але вже у ХІХ ст., стала Мері Холдернесс. Однією з головних осо-
бливостей англійської зовнішньої політики першої чверті ХІХ ст. стало 

поширення християнської цивілізації на Схід, продиктоване, безсумнівно, 
як релігійними, так і політичними інтересами Британії [24, c. 25–26]. При 
цьому жінці, яка не мала, судячи з її біографії, ніяких наукових титулів і на-
віть університетської освіти, довелося виступити в ролі історика, етнографа, 
агронома, орнітолога, лінгвіста, юриста і навіть фахівця в галузі державного 
управління.

Тим часом про життя М. Холдернесс невідомо практично нічого, за ви-
нятком повідомлення про те, що вона прожила в Криму з 1816 по 1820 рр. 
в селі Карагоз та була дружиною місіонера «Британського і закордонного 
Товариства з розповсюдження Біблії». Створене в 1804 р., воно займалося 
переведенням Святого Письма різними мовами і розповсюдженням в різ-
них країнах світу [6, c. 5–7]. Саме в ту пору на території сучасної України 
займалися такого роду діяльністю цілий ряд англійських проповідників, 
з яких тільки шотландський місіонер Р. Пінкертон (побував на півдні сучас-
ної України в 1812 р.) та М. Холдернесс залишили опис своєї праці на ниві 
релігійної освіти автохтонних народів Російської імперії.

Почалася її подорож по Російської імперії наприкінці 1815 р., холодною 
зимою. І довелося їй добиратися до півострова Крим не на кораблі, що було 
звичним для представниці морської нації, а у російській кибитці, та ще з ді-
тьми, з яких один був, можливо, вже підлітком, а другий ще лежав у колисці. 
Чи це були її діти, з тексту книги зрозуміти важко.

Існує такий погляд на М. Холдернесс як на англійську розвідницю, яка 
вирушила в Росію під личиною поважної дружини місіонера, про якого 
у своїй найцікавішій роботі вона не сказала жодного слова. Можна тільки 
висловити захоплення тим, які прекрасні результати її роботи в Росії на бла-
го Англії, представлені в цій книзі [9, c. 112–115]. Адже вона проїхала через 
всі російські фортеці –  форпости імперії на слабко інкорпорованих в дер-
жавну систему рубежах.

М. Хордернесс у своїх подорожніх записках залишила багато докладних 
відомостей про різні народи Криму. Дві її цікаві роботи: «Зауваження щодо 
звичаїв Кримських татар, написані протягом чотирирічного перебування 
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серед цього народу» і «Нова Росія: Подорож з Риги, до Криму, через Київ 
з прилеглим звітом про Колонізації, а також про вдачі і звичаї колоністів 
Новоросії, до якої додані записки про кримських татар» представляють со-
бою найцінніше джерело з історії та етнографії народів Криму першої по-
ловини ХІХ ст. [6, c. 16].

Починається подорож Мері по Кримським дорогам з Перекопу, який для 
мандрівниці був лише невеликим містом, з соляними озерами, з яких ви-
добувають сіль. У цьому місті Холдернесс нічого особливого не відмітила, 
і відправилась далі. У Сімферополі було холодно, тому англійка відмовилася 
від подорожі містом, про це місто вона знала лише те, що в ньому є декілька 
мануфактурних виробництв, наприклад, як фабрика з виробництва широко-
го блакитного полотна, яке є якісним [27, c. 138–144].

Як і майже всім мандрівникам Мері довелося побувати у маленькому та-
тарському місті Карасубазар, яке мало вузенькі вулички та крамнички з про-
дуктами, в основному це були фрукти. В них можна було зустріти не тільки 
татарських, але й єврейських, вірменських, російських і грецьких купців. 
М. Холдернесс зосередила увагу на вивченні колонізаційних процесів, які 
активно проходили в Північній Таврії і Криму в першій половині ХІХ ст.

Одним з перших європейських мандрівників, що побачили Керч, 
був ботанік, лікар Роберт Лайелл, який відвідав місто в 1822 р. [2, c.41]. 
Мандрівник народився в Шотландії. Вивчав медицину в Единбурзькому уні-
верситеті. Після навчання переїхав до Росії, де за підтримки лейб-медика 
А. Крейтона зайнявся лікарською практикою, головним чином в аристокра-
тичних будинках Петербургу та Москви. У 1822 р. Роберт Лайелл здійснив 
подорож до Криму і на Кавказ, де супроводжував в якості лікаря і секрета-
ря трьох багатих і знатних іноземців (маркіза Пуччі, графа Сала і есквай-
ра Пенрін). Пізніше в Лондоні була видана його праця «Подорожі по Росії, 
Криму, Кавказу і Грузіі» (London, 1825) [44]. Коротко передаючи історію 
Керчі з моменту її створення до нового часу, мандрівник відзначає позитивні 
зміни в облаштуванні міста на момент його відвідування.

Під час подорожі Р. Лайелл вів записи, де докладно описував міста і села, 
звичаї місцевих жителів. Але систематизувати свої подорожні нотатки ан-
глієць зміг лише в 1825 р. (книга була видана в Лондоні в двох томах), ви-
значивши в якості головної мети роботи –  необхідність осмислити уявлення 
про Росію, оскільки є так званий стереотип на Заході, з урахуванням реалій 
того часу. Роботи Р. Лайелла були схвально прийняті британської громад-
ськістю, але сильно образили Петербург, оскільки в них сміливо розкрива-
лися корупція і аморальність російського дворянства і чиновників. Посвята 
першої книги імператорові Олександру I була відкинута царем через консу-
ла в Лондоні. У «Квартальному огляді» з’явилася критична стаття на його 
першу книгу. У відповідь на це Р. Лайелл публікує «Звіт про організацію, 
адміністративне управління і справжній стан військових колоній в Росії» 
(1824) –  памфлет, зустрінутий громадськістю із зацікавленням.

Незважаючи на те, що Крим був лише проміжною ланкою на шляху 
Р. Лайелла і його супутників, на півострові вони пробули досить довго –  
з квітня по серпень 1822 р., що дозволило англійцю детально і наочно зо-
бразити кримську дійсність першої чверті XIX ст.

Твір цікавий тим, що передає колорит епохи (першої чверті XIX ст.), а та-
кож в деталях відтворює картину тих місць, які відвідав автор. «Подорожі» 
Р. Лайелла складаються з двох томів. У першому томі пропонується опис 
Криму. Детальний аналіз твору дозволяє відзначити, що в тексті подорожі 
міститься дуже мало автобіографічних відомостей. Крім того, на сторінках 
своєї книги він давав поради тим майбутнім мандрівникам, які лише зби-
ралися відвідати Крим, і рекомендував їм запастися роботами Страбона, 
Палласа, Кларка, а також М. Холдернесс. Безумовно, сам Р. Лайелл був до-
бре знайом зі звітами згаданих мандрівників. Доказом тому можуть слугува-
ти неодноразові посилання на цих дослідників.

Р. Лайелла в подорожі цікавило все: економічне становище, кліматичні 
умови, торгівля, мистецтво, побут, обряди, традиції народів [10, c. 163–169]. 
У Сімферополі він захоплюється ще недобудованим кафедральним собором, 
зустрічається з Х. Х. Стевеном і Кароліною Паллас, відвідує татарські кавові 
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будинки та бані. Із захопленням пише автор про Севастополь. Проїжджаючи 
села, гори, річки між Алупкою і Микитою, Лайелл знову посилається на 
П. С. Палласа, який так докладно описав ці місця, що було б надмірним 
додати що-небудь до цього. Перетинаючи річечку Ялту, мандрівники були 
здивовані появою козака на коні, який разом з товаришами представляв 
щось на зразок митної служби, контролюючи торгівлю в цих місцях, тор-
гівлю настільки дріб’язкову, –  зауважує Лайелл, –  що напевно витрати 
перевищують доходи [2, c. 42]. Через Судак і Карасубазар мандрівники 
прибули до Феодосії. Тут Р. Лайелл побував в мечеті, перетвореній в кос-
тел, з висоти колишнього мінарету оглянув «славетне місто –  маленький 
Константинополь», який «нині займає невеликий рівний простір між зато-
кою і півкругом пагорбів. Він вміщує лише кілька вулиць, і навряд чи хоч 
одна з них пряма» [44, c. 22]. У Феодосії зустрічі з Р. Лайеллом приділив час 
цивільний губернатор Гаєвскій, який супроводжував мандрівників в огляді 
«самого чудового на сьогоднішній день закладу в Кафі –  карантину». Після 
огляду Феодосії мандрівники вирушили до Керчі. Це був останній пункт їх 
кримського вояжу. Покинувши півострів, Р. Лайелл і його супутники пере-
містилися на Кавказ, а далі в Грузію.

Одним з таких мандрівників, які вирушали до Криму з метою вивчен-
ня місцевої етнографії, став угорець Янош Карой Беш (або Жан-Шарль де 
Бесс у французькій транскрипції). Учасник подій Французької револю-
ції, етнограф, який займався вивченням етногенезу та стародавньої історії 
угорців, співробітник паризького журналу «Хроніка іноземної літератури», 
автор «Граматики тюркської мови», в 1829 р. він почав подорож в пошуках 
слідів перебування предків угорців на Сході. За результатами цього вояжу 
опублікував твір «Поїздка до Криму, на Кавказ, в Грузію, Вірменію, Малу 
Азію і в Константинополь в 1829 і 1830 рр.», що залишається до цього дня 
невідомим широкому загалу, не дивлячись на його надзвичайну цінність 
і інформативність [43].

Займаючись вивченням етногенезу свого народу, а саме найдавні-
шим кочовим періодом в історії угорців, Я. Беш відправився в подорож за 

маршрутом можливої міграції предків. Подорож стартувала в травні 1829 р. 
виїздом з Відня, звідки через Одесу Я. Беш попрямував до Криму. Перша зу-
пинка тут сталася в Перекопі. Після короткого відпочинку мандрівник взяв 
курс на Керч, а звідти до Єні-Кале, звідки планував відправитися на Тамань.

Виявлені знахідки здивували мандрівника, однак, як і у більшості воя-
жерів того часу, які побували в Керчі, у Я. Беша велике обурення виклика-
ло недбале ставлення до пам’ятників старовини, яке не сильно змінилося 
з облаштуванням музею. З Керчі мандрівник відправився до Сімферополя. 
Подальший шлях Я. Беша лежав на Південний берег Криму, який, за його 
словами, «не може не відвідати жоден мандрівник» [1, c. 7].

Повертаючись до Сімферополя, Я. Беш оглянув також Байдарську до-
лину у Бахчисараї. Провівши трохи часу в Сімферополі, мандрівник попря-
мував до Феодосії, звідки він мав відправитися до Трапезунду. У Феодосії 
він планував знайти корабель, на якому міг би відпливсти до настання зими, 
однак отримав відмову, тому що всі судна могли відправлятися тільки на-
весні. Велика затримка і неприємна погода змусили його байдикувати про-
тягом тривалого часу, і тільки з настанням кращих погодних умов він вирі-
шив вибратися і оглянути місто. Останнім пунктом призначення Я. Беша був 
Константинополь, після чого в липні 1830 р. він повернувся до Відня.

Отже, Е. Кравен і Ж. Ромм перебували у Криму практично в один і той 
же час, але з різною метою. Якщо француз Ж. Ромм відвідував Крим з піз-
навальною метою, передусім задовольняючи власний інтерес мандрівника 
східною країною, що так популярно було в той час в Європі, то Е. Кравен 
виконувала урядове завдання Британії і була шпигункою. Записки Мері 
Холдернесс, що відвідала Крим вже пізніше вищеперерахованих мандрівни-
ків, залишила дуже цінні етнографічні відомості про Крим, оскільки про-
жила там досить довго –  чотири роки –  і виконувала роль місіонерки. Перед 
самим від’їздом і взагалі за весь час перебування в Криму, Мері дійшла 
висновку, що татари є щирим та доброзичливим народом, і вона ніколи не 
перестане відчувати справжнє задоволення при згадці про їх безкорисли-
вість. Р. Лайелл залишив подорожні записки науковця, який прагнув дати 
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неупереджений погляд на росіян і народи, які опинилися у їхніх володін-
нях. Твір Роберта Лайелла цікавий тим, що передає колорит епохи (першої 
чверті XIX ст.), а також в деталях відтворює картину тих місць, які відвідав 
автор. Докладний звіт Я. Беша про його подорожі з описами природи, міст, 
місцевих жителів і їх побуту, дає нам цінні відомості з історії та етнографії 
народів, що мешкали в Криму в другій чверті XIX ст.

Отже, мета поїздок не могла не позначитися на характері тієї інформа-
ції, що містилася у мемуарних записках. Крім того, не можна забувати й про 
певні гендерні відмінності: сукні, їжа, побутові особливості все одно жінку 
будуть цікавити більше, що й можна побачити у подорожніх нотатках.

Розділ 2. Крим та його населення у записках іноземців 
кінця XVIII ст.

Доречно було б почати з подорожі Шарля-Жільбера Ромма, яка відбула-
ся одразу ж після загарбання Криму Російською імперією. У той час багато 
мандрівників починали свій шлях до Криму з Перекопа, і Ж. Ромм не був 
виключенням. Там він відзначає, що «Сиваш надзвичайно мулистий, в цій 
своїй частині майже позбавлений води, a при західних вітрах майже весь 
висихає. Тоді легко переїхати на інший берег верхи або у візку» [16, c. 33]. 
Записки Ж. Ромма свідчать про його захоплення історією, отже найчастіше 
включають в себе відповідний опис Таврики Його шлях лежав від станції 
Ішунь на Карасубазару, «щоб подивитися кам’яний міст, побудований на 
одному з дуже вузьких заток Чорного моря, який тягнеться аж до Салгира. 
Приблизно в 29 верстах від Перекопу села починають зустрічатися частіше, 
земля кращої якості і краще оброблена. Наголошую тут для тих, кому це 
може стати в нагоді, що татари неохоче пускають мандрівників на ночівлю, 
але, якщо послатися на каймакана або взяти від нього лист з Енібазара, вас 
приймуть дуже добре. Вони добрі, гостинні, щедрі, але тільки аж ніяк не 
всі такі» [37, c. 9]. Ще б пак –  на дворі фактично війна, було б дивно, якби 
люди не проявляли обережність –  особливо стосовно іноземців. Нарешті, 
Ж. Ромм досягає Карасубазара. Тут тільки і можна зустріти, що маленькі, 

низькі, вузькі крамнички, відповідні способу життя населення. Лавки ці або 
наповнені товарами, або зайняті ремісниками. Ж. Ромм із задоволенням спо-
стерігав, як тутешній робочий, сидячи на п’ятах і маючи під рукою все, що 
йому потрібно, працює без перерви, не вдаючись до інших, і це при вико-
нанні таких робіт, які змушують обливатися потом європейських робітни-
ків і поглинають всі їхні сили [32, c. 46]. Незабаром Ж. Ромму випала на-
года зустрітися з Е. Кравен. «Втома, яку ми відчували, була така велика, що 
ми визнали за щастя, коли знайшли кімнату в одному хані –  рід готелю, де 
дають приміщення, але без їжі. Ми переночували тут, а на наступний ранок 
перебралися до генерала Каховського, який надав нам приміщення. Потім 
ходили до каймакана; міледі була прийнята його дружиною, і потім розпові-
дала нам, що бачила худу, сухорляву жінку з фарбованим чорним волоссям, 
з накладними бровами, з темними віками, підмазаними чорним, з набіленим 
обличчям і навіть руками, з нігтями, сильно нафарбованими темно-черво-
ною фарбою. Наступного дня міледі поїхала до Судаку, а ми в супроводі 
ад’ютанта пана Каховського були присутні на молитві дервішів, що відбува-
лася в звичайний час» [11, c. 50].

Ж. Ромм описав як проходить молитва дервішів: мечеть була квадратна, 
одяг дервішів не був однаковим і єдине, що відрізняло їх від татарина-миря-
нина –  тільки тюрбан, під час молитви вони виконували рухи, та видавали 
звук, схожий на плач, в кінці обряду всі цілують руку шейху. З приводу вра-
жень від цього обряду Жільбер не залишив свій коментар.

Муфтій-еффенді у колі своїх співвітчизників був дуже впливовою осо-
бою, тому Ж. Ромм не оминув зустрічі із цією людиною [37, c. 20]. В особі 
муфтія він зустрів людину, яка любить і вміє поговорити. Тому Ж. Ромм до-
кладно описав свою зустріч з муфтієм –  духовним лідером кримських татар. 
Ці спостереження містять чимало цікавих етнографічних відомостей.

Муфтій розповів гостю, що «раніше Крим був густонаселений, в ньому 
налічували сто п’ятдесят тисяч будинків, в кожному будинку жило по 3–4 ро-
дини; до цього числа треба ще додати ногаїв. Ця численна нація займалася 
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більше війною, ніж землеробством. Втім, землю вони все ж обробляли, але 
лише для своїх власних потреб» [37, c. 21].

Муфтій познайомив гостя з частуванням по-кримськотатарськи: 
«Почалося з того, що на коліна нам розстелили серветку, потім подали таз 
і полили на руки води, потім подали другу серветку, щоб витертися. Потім 
перед нами поставили стіл з посрібленої міді, круглий, з бортом, на дуже 
низькій дерев’яній ніжці. Посередині була яєчня, а навколо 6 невеликих та-
рілочок; одна з рідким медом, інша з медом, звареним з виноградним соком, 
третя з печивом з борошна, масла і меду, четверта з кислим молоком, п’ята 
і шоста зі смаженим м’ясом» [11, c. 63–65]. Старший син господаря будинку 
показав, як їсть без ложки –  взяв пальцями шматок хліба з яєчнею і вмочив 
його в мед. Гості зробили те ж саме. «Потім подали якусь юшку з крупою 
і м’ясними кульками. Потім було варене тісто і, нарешті, нарізані шматочка-
ми фіги, зварені в воді з медом» [11, c. 67].

Ближче до вечора муфтій хотів залишити гостей ночувати, щоб познайо-
мити іноземців зі звичаями татар, при відході до сну, але обставини не дали 
їм можливості скористатися запрошенням.

Ж. Ромм особливо відзначає клімат Судаку. Він навколо міста начебто 
більш сприятливий для розведення винограду, ніж в будь-якій іншій частині 
Криму. Гори захищають цей округ з півночі, і, коли з того боку дме вітер, 
температура стерпна. Греки протягом багатьох років розводили тут вино-
град, і вже було продумано легкий спосіб поливу. Французький мандрівник 
точно помічає, що вино Судакське дуже слабке.

У 1786 р. Ж. Ромм приїжджає до Феодосії. Мандрівник навіть спробував 
порахувати населення, і ось що вийшло: «У даний час налічується 488 татар, 
в тому числі 276 жінок, близько 700 вірмен, трохи греків і євреїв. Торгівля 
його була значною, а тепер тут торгують тільки сіллю. У місті раніше було 
кілька чудових будівель, з яких і досі збереглися дві великі мечеті і нарядно 
оздоблена мармуром лазня. Але росіяни, вправні у руйнуванні, зруйнува-
ли і цю прекрасну будівлю і насаджують кабаки. Оскільки капітальні сті-
ни і склепіння ще залишилися, то для охорони їх поставили вартового. Так, 

місто це, найбільше у Криму, є самим торговим на Сході, тепер одне з най-
бідніших міст Росії» [11, c. 69].

У Феодосії Ж. Ромм вирішив випробувати на собі турецьку лазню, адже 
багато татар великі любителі лазні. Відгукується він від отриманих вражень 
сприятливо.

Розглядаючи різні сукна з верблюжої і овечої вовни татарських виробів, 
Ж. Ромм не найкращим чином відгукувався про них: навіть найкращому та-
тарському сукну ще дуже далеко до поганого французького сукна. На дотик 
вовна груба та товста.

Проїжджаючи південним берегом, мандрівник відзначає в записках ви-
ступаючу у морі гору, де, за переказами, в минулому була дюжина грецьких 
монастирів. За цими словам легко визначається Аюдаг (Ведмідь-гора) по-
близу Алушти. Зараз на ній не живуть, але археологами на її вершині і схи-
лах досліджені десятки середньовічних споруд, в тому числі поселення, 
церкви і один монастир. Ймовірно, зруйновані християнські храми і стали 
основою для виникнення легенд, які мандрівник часто чув від людей, адже 
важливим джерелом інформації були бесіди з місцевими жителями, особли-
во з представниками освічених станів.

Пощастило Ж. Ромму побачити і ще один народний звичай. З нагоди 
обрізання двох своїх синів каймакан влаштував свято для всіх своїх спів-
вітчизників. Зазвичай перед цією операцією проходять 8 днів бенкету, так 
що мандрівникові довелося побачити танок і боротьбу татар. Природно, 
що йому все це здалося новим і колоритним. Він побачив якусь схожість 
в елементах татарського і російського танцю [20,  c. 15]. Ж. Ромм описував 
це так: «Татари надягають на пальці маленькі мідні цимбали, якими рит-
мічно ударяють, зближуючи вказівний палець із середнім. Іноді під час тан-
цю вони зображують пантоміму воїна, який вихоплює шаблю і рубає все 
навколо себе. Боротьба відбувалася таким чином: двоє чоловіків обхопили 
один одного руками, нахилившись корпусом один до іншого, і намагалися 
один одного повалити. Не змінюючи пози, вони боролися протягом деякого 
часу, поки одному з них не вдалося схопити іншого поперек тулуба, підняти 
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і кинути на землю. Щодня відбувалася якась нова церемонія. Ми бачили, як 
корпорації ремісників підносили подарунки; процесія з музикою та знатни-
ми татарами пронесла їх містом» [11, c. 72].

Досить неоднозначний внесок у вивчення Криму внесла англійська ман-
дрівниця Елізабет Кравен.

Починаючи подорож місцями Криму, на Перекопі леді Е. Кравен заува-
жила, що Перекоп побудований на пагорбі, який більш сприяє взяттю форте-
ці ворогом, ніж її захисту. Саме збираючись покинути перекопську фортецю, 
вона відправила слугу до найближчого татарського селища за пропуском 
для проїзду. Слуга розповів їй, що татарські старшини мали дуже страшний 
вигляд, смагляві і не гарні. Татарські житла навіяли їй неприємні думки про 
неохайність татар, оскільки Елізабет не зустрічала нічого більш відразливо-
го, ніж це селище.

У Карасубазарі її відвезли до будинку кадія, де гостю радо прийняла його 
дружина. «На голові у цієї жінки була чалма, прикрашена дрібними діаман-
тами і дешевими перлами. Її нігті були пофарбовані у червоний колір, облич-
чя розфарбоване білою і червоною фарбою, а віки –  синьою. Вона здалася 
мені 60-річною зморшкуватою старенькою, але мені сказали, що їй не біль-
ше 50-ти. На ній було щось на зразок довгого халата, поверх нього –  жилет, 
а замість пояса –  хустка, розшита золотом і різними шовками», –  зазначила 
леді Кравен [21, c. 224]. Сидячи на розкішних квітчастих килимах і вишитих 
подушках, Елізабет оглядалася навколо з великою цікавістю. Міледі запро-
понували східні страви. «Принесли каву і подали цукерки із зацукрованих 
пелюсток троянд. Перекладач наполягав, щоб я покуштувала і те й інше, що 
я й зробила. Цукерки подають в останню чергу. У східних народів це озна-
чає, що візит закінчено, і пора їхати додому», –  писала вона [21, c. 225]. На 
цьому її візити не закінчилися, чому вона була тільки рада. У Бахчисараї 
мандрівницю запросили на обід до каймакана, який дозволив їй відвідати 
гарем, де жила його сестра.

Під час подорожі Елізабет по Бахчисараю, був один випадок, коли від-
мінність мов зробила дуже цікаву гру слів, що розвеселило мандрівницю: 

«Бахчисарай розкинувся на дуже крутому гірському схилі, і тому весь час 
здається, що ось-ось на нього скотяться камені, які розчавлять будинки, 
що стоять в самому низу. За милю від цього місця, з лівого боку дороги, 
я побачила невеликий татарський загін –  сотню кіннотників на чолі з кай-
маканом (так називають першого ханського міністра). Хтось із дотепни-
ків при мені назвав його «крім-татар», що англійською мовою означає 
«татарські вершки». Я сказала каймакану про таку співзвучність, йому це 
сподобалося» [21, c. 227].

Також у Бахчисараї мандрівниця була у ханському палаці, який досить 
дивно визолочений, але гарний в цілому [19]. Особливо сподобалися кім-
нати на нижньому поверсі палацу, де підлогу було викладено мармурови-
ми плитами, в центрі фонтани, з яких постійно б’є струмінь води. Елізабет 
пише: «Я ніде не бачила такого поєднання позолоти, срібла і різних фарб, як 
тут». Як і Жільбер Ромм, Елізабет описує лазні, які прикрашені мармуром 
і мають ніші, в яких відпочивали люди [34, c. 3].

Багато уваги Елізабет Кравен у своїх записках приділяє опису козаків, 
яких було достатньо на півострові. Вона описує їх одяг, звичаї, зовнішній 
вигляд та звичайно військову справу.

Можна собі уявити, у якому захваті була Е. Кравен, коли в’їхала до крим-
ського лісу, який весь дзвенів бурхливими гірськими потічками, овіяний 
квітневим цвітінням. А який предмет для поета представляли таємничі ву-
лички старого Карасубазара, або візерункові стіни ханського палацу, або 
блакитні затоки Севастополя! Можна було очікувати від міледі зворушли-
вих роздумів і поетичних описів, але листи про Крим носять дещо інший 
характер.

Казарми, солдати, глибини заток, склад флоту і т. п., –  ось чим була зайня-
та чарівна голівка Е. Кравен, якщо судити з її листів з Херсону, Карасубазара 
і Бахчисараю.

Щодо військових справ Е. Кравен написала саме принцу: «Гавань там 
зовсім не схожа на ті, які я бачила досі, тому що з усіх боків її оточує ди-
вовижний берег. Пристань для військових кораблів захована за двома 
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такими високими скелями, що навіть найбільший корабель російського фло-
ту «Слава Катерини», який знаходиться тут на якірній стоянці, не видно. 
Це тому, що скелі вище флюгера на найвищій щоглі корабля. В тому місці 
так глибоко, що корабельні якорі ледь досягають дна. Флот тут в цілкови-
тій безпеці від ворога, оскільки в гавані багато місця для стоянок кораблів. 
Двох батарей досить для захисту входу в гавань і затоплення суден ворога, 
якби той наважився зайти сюди» [21, c. 310]. Леді Елізабет висловила на-
дію, що в районі кримського узбережжя з’являться англійські поселення, які 
сприятимуть налагодженню промислового виробництва і розвитку торгівлі 
в усьому басейні Чорного моря.

Тож, завдяки її запискам європейці дізналися про Крим, як про мальов-
ничий край, що володіє значним торгово-промисловим потенціалом, і який, 
на думку європейської мандрівниці, потребує колонізації.

Тим часом М. Холдернесс зосередила увагу на вивченні колонізацій-
них процесів, які активно проходили в Північному Причорномор’ї і Криму 
в першій половині ХІХ ст. Згідно твору англійської мандрівниці освоєння 
земель півострова здійснювалася наступними етносами: українцями, росі-
янами, ногайцями, греками, німцями, вірменами і болгарами. Поселення 
в Криму були набагато меншими, ніж села південноукраїнських губерній, 
хоча управління і планування їх залишалася схожими. Співвідношення ко-
лоністів до вільного населення півострова було набагато менше, ніж в інших 
колонізованих регіонах, оскільки уряд прагнув поширити кріпосне право на 
російських і українських переселенців.

У записках М. Холдернесс знайшли відображення багато важливих соці-
ально-економічних аспектів життя Тавриди, про які не вирішувалися відкри-
то писати вітчизняні мандрівники [22, c. 6–7]. Так, наприклад, в одній з глав 
«Подорожі з Риги до Криму» повідомляється, що діяльність комісій, які 
вирішували земельні суперечки, вельми невдала. Англійка яскраво описує 
корупцію, що панувала в судах, пасивність місцевої влади і небажання цен-
тральних органів влади стимулювати освоєння кримських земель [7, c. 151].

В Кафі Мері пише, що була людина, котра управляла містом –  пан 
Енгель: «Цей джентльмен у своєму власному маєтку, зажадав від татар по 
п’ятдесят копійок на рік з кожної голови вівці і ягняти і двох рублів з голо-
ви робочого бика, корови і теляти. Я покинула Крим перш, ніж проявили 
себе результати цієї угоди з татарами, але мені довелося дізнатися, що тата-
ри розглядали цю новизну як насильство над ними, і багато сімей закинули 
своє господарство» [40, c. 91–92].

У місті Кафа, на думку мандрівниці досить широкий вибір продукції, 
яку імпортують з Франці, Італії, Туреччини, це й вина, сухофрукти, турецькі 
тканини, мідні вироби. Та все ж таки основні товари, які продають в крам-
ницях Кафи, російського виробництва.

М. Холдернесс вдалося зібрати значну кількість докладних етнографіч-
них відомостей про різні народи Криму. Зазвичай як російські, так і інозем-
ні мандрівники, обмежувалися розповідями про кримських татар і караїмів, 
практично не приділяючи уваги решті населення півострову [15, c. 100–113]. 
Нарис, присвячений ногайцям, представляється одним з найбільш важли-
вих, оскільки в ньому містяться дані про поступовий перехід цього народу 
від кочового до осілого способу життя [40, c. 116].

Не оминула мандрівниця своєю увагою і кримських греків, які, за її спо-
стереженнями, мають дуже різноманітні заняття, відмінні від інших народів. 
У містах вони можуть бути торговцями, купцями, ще вони полюбляють ри-
балку. У селі вони змушені займатись землеробством, однак у них це погано 
виходить, вони вирощують капусту і тютюн, мають рогату худобу.

Звернувшись до вивчення способу життя німецьких колоністів, дослід-
ниця відзначає їх привілейоване становище серед інших народів, що роз-
селилися в Криму після 1783 р. Німці, які оселилися в південно-східній час-
тині півострова, отримали родючі землі, придатні для розведення винограду, 
були звільнені від рекрутчини і податкових зборів.

Щодо характеру німецьких колоністів М. Холдернесс зазначила: «Вони 
низькі і грубі в манерах, особливо чоловіки, які є найменш цивілізованими 
мешканцями Криму» [40, c. 121].
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Англійка неодноразово ставала свідком шлюбних та похоронних обрядів. 
Вона навіть була присутня на похоронах немолодої жінки, померлої в селі 
Карагоз: «Цей обряд зазвичай має місце через дванадцять годин після смер-
ті покійного. Коли зібралися особи, виділені для участі в обряді поховання, 
тіло винесли з будинку і поклали на носилки. Покійну добре обмили, обер-
нули саваном, що являє собою кілька смуг нового полотна рівної довжини, 
зшитих разом для цієї мети, і поверх поклали кращий каптан і довгу накидку 
покійної. Потім носії винесли тіло з сараю, де відбувалися ці приготування, 
і розмістили на землі в деякому віддаленні від присутніх людей. Фінальний 
акорд церемонії біля могили полягав в повторному читанні молитви і співі, 
після чого повернулася до будинку покійної. Там учасники процесії і інші 
люди, включаючи всіх родичів і друзів, поминають покійну один, два або 
три наступні дні, в залежності від достатку і станового положення осіб, які 
перебувають в жалобі» [40, c. 123].

І авжеж, Мері була приємно вражена теплим кліматом півострова, рос-
линами, тваринами, взагалі всією природою Криму.

Перед самим від’їздом Мері додому, її відвідав татарський мурза, з яким 
вона не була знайома. Він зробив їй пропозицію: «..мурза сказав, що дізнався 
про мій від’їзд до Англії й вирішив, що для захисту мене від примх долі під 
час довгої і небезпечної подорожі він готовий виділити двох осіб, які скла-
дуть охорону. Одним з цих людей був літній татарин, який супроводжував 
мурзу, а другим –  його власний брат. Мурза закінчив промову повідомлен-
ням про те, що наш спільний друг дасть мені подальшу інформацію з цього 
приводу, і розповів про його місцеперебування. У відповідь на моє запитан-
ня про те, до якого місця ці люди готові йти зі мною, якщо я погоджуся на 
їх супровід, мурза сказав: «До нашого кордону, або навіть до Англії, якщо 
ти побажаєш цього!» [40, c. 150]. Напередодні від’їзду і взагалі за весь час 
перебування в Криму, Мері дійшла висновку, що татари народ щирий та до-
брозичливий, і вона ніколи не перестане відчувати справжнє задоволення 
при згадці про їх безкорисливість [40, c. 151–152]. Саме татарам відведе-
но найбільше місце у записках М. Холдернесс. Вони настільки вразили її 

своїм гармонійним образом життя, спокійною і врівноваженою простотою, 
чистоплотністю, що в результаті, вона зауважила: «єдине, чого заслуговує 
цей народ –  правди» [40, c. 152].

В «Подорожах» Роберта Лайелла образ Криму зображений як перепле-
тіння, зіткнення і асиміляція цілої низки національних культур. Серед них 
особливий інтерес для автора представляє східна екзотика: характер місце-
вих жителів, їх звичаї, побут і вірування. Незважаючи на те, що до 1822 р. 
Крим вже майже сорок років перебував у володінні Росії, він все ще зберігав 
в собі яскраві риси Сходу.

Мандрівник пояснює значення назви кожного міста, села, гори або річ-
ки в перекладі з татарської, грецької або тюркської мов. Для додання опи-
су ефекту місцевого колориту Р. Лайелл широко використовує такі сло-
ва, як: ефенді, хан, мулла, кальян, хаджі, калга-султан, кримський хан, 
Тамерлан, Святий Климент, Золота Орда, Мітрідат –  все це свідчення пере-
тинів в Криму азіатської та європейської, християнської та мусульманської 
культур.

Для Р. Лайелла характерне тверезе і іронічне ставлення до романтич-
ного сприйняття. Він руйнує романтичний східний колорит і замінює його 
реалістичним, використовуючи скрупульозний аналіз, а також вдається до 
деякої зміни стилю. Цю закономірність можна наочно простежити на при-
кладі опису Р. Лайелла колишньої столиці Кримського ханства. «Ми повіль-
но просувалися вперед, в темряву, яка навздогнала нас раптово, що багато 
в чому сприяло створенню такого вражаючого видовища як з’явилися дале-
ко освітлені мінарети Бахчисарая» –  із захопленням зазначає він [2, c. 40]. 
Далі йде опис Бахчисарая з характерними деталями, властивими східним 
містам: «Незліченні мінарети мечетей, древній палац з дотичними до нього 
мавзолеями і безліч вибілених димоходів, що піднімаються серед розкіш-
ної зеленої рослинності, надають місту особливо прекрасний і мальовничий 
вид, який неможливо описати словами…» [44, c. 65]. І раптом романтично 
переданий східний колорит несподівано руйнується реальним описом дій-
сності. В ансамблі з розкішною природою стародавнє місто виступав перед 
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іноземцем як дивовижне видовище, але як тільки мандрівники під’їхали 
ближче –  чарівність зникла як за помахом чарівної палички. Англієць не-
вблаганний в своїй оцінці: «Бахчисарай –  зубожіле місто. Вулиці –  вузькі, 
звивисті і брудні. Будинки –  в основному, невеликі за розміром, а більшість 
акуратних вибілених димоходів, які татари, здається, вважають прекрасним 
архітектурним прикрасою, не використовуються за призначенням. Ряди 
крамничок уздовж обох сторін головної вулиці надзвичайно непривабливі 
на вигляд» [44, c. 67].

Автор зауважує, що кримські татари поступово переймають європейські 
манери російського населення. Р. Лайелл говорить про те, що всі татари зна-
ють кілька слів російською, а саме «гроші» і «на горілку». Російський ал-
когольний напій зустрічався мандрівникам у караїмів, татар і росіян. Крім 
цього, англієць відзначає, що татари перейняли у росіян їх способи і методи 
ведення комерції, а сам автор –  невисокої думки про ділову етику останніх. 
«Татари стали знавцями в мистецтві шахрайства завдяки системі угод, яка 
панує серед російських купців» [44, c.70].

Тільки кілька тем були здатні відвернути Р. Лайелла від політичних оці-
нок. Це –  краса південної природи і, звичайно, національна кухня. Як і будь-
який мандрівник, Р. Лайелл цікавився національною кухнею тієї місцевості, 
де знаходився. Часто на сторінках книги він ділиться своїми гастрономічни-
ми враженнями, відзначаючи, що на одному столі можуть стояти страви різ-
них народів. Але характерний атрибут будь-якого столу, за його словами, –  
горілка. У будинку єврейського рабина з Чуфут-Кале їх зустріли люб’язно: 
«Тим не менш, він (рабин) добре прийняв нас, і замовив горілку, в той час 
як хліб і зацукровані пелюстки троянд вже були на столі» [44, c. 73]. Тут 
же, в Чуфут-Кале, мандрівників запросив відвідати свій будинок один з най-
багатших купців, чий стіл мав більш різноманітне меню, ніж у рабина. Їм 
запропонували покуштувати караїмські і татарські страви, які вони знайшли 
досить смачними.

Простір для етнографічних досліджень у англійця був неймовірно ши-
рокий. Особливо його цікавили легендарні кримські татари, які колись були 

настільки могутніми, що багато століть робили набіги на сусідні землі, за-
лишаючи за собою руїни і спустошення. На думку Р. Лайелла, вони втрати-
ли свій колишній вплив на півострові. Спостерігаючи за татарами, він від-
значав, що вони надзвичайно люб’язні і товариські, а основні риси їхнього 
характеру –  чемність і нешкідливість. Представлений образ не відповідав 
існуючим уявленням про кримських татар, які в Європі сприймалися «гор-
дими, зарозумілими і лютими» [2, c. 44].

Крім цього, Р. Лайелл розмірковував про причини зміни національного 
характеру народу протягом XV–XVIII ст., виділяючи основну –  політичну. 
І хоча англієць більшу частину свого твору присвячує опису чудової при-
роди країни, пам’яток життя місцевого населення, однак він все ж не може 
залишитися осторонь від факту захоплення Криму Росією і перетворення 
останньої в морську державу. Як істинний англієць, Р. Лайелл не в силах 
цього прийняти, чим обумовлена його різка оцінка ситуації в Криму.

У розмові з татарами Р. Лайелл дізнається, що вони читають не тільки 
Коран, а й добре обізнані щодо основних постулатів православ’я та іудаїзму 
і ставляться до них з цілковитою повагою. Навіть християнська церква пред-
ставлена в Криму різними конфесіями. Р. Лайелл неодноразово відвідував 
і оглядав грецькі та вірменські церкви, не втримався він і від ознайомлення 
з мечеттю.

Вивчаючи численні народи Криму, Р. Лайелл неодноразово пише про 
демографічну проблему на півострові. Колись густо населений край тепер 
втратив багато жителів, спорожніли багато міст і селища. Це було пов’язано, 
в першу чергу, з жорстокою внутрішньою політикою самодержавства на 
півострові [18, c. 8–14].

У творі «Подорож в Росію, Крим, Кавказ і Грузію» чимало уваги при-
ділено опису кримських старожитностей: Херсонеса, Судака, Пантікапеї, 
а також розповідям про музейні колекції Феодосії і Керчі. Крім того, в творі 
ми можемо знайти значний об`єм цінних статистичних відомостей. Також 
дослідник приводить різні цифри, щодо демографії Кримського півостро-
ву, його соціальної стратифікації, а також співвідношення етнічних груп на 
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півострові у відсотках. Він приходить до висновку, що населення півострова 
не перевищує 280000 чоловік, з яких близько 190000 –  кримські татари.

Перша зупинка в подорожі Кримом Янош Карой Беша сталася 
в Перекопі: «Перекоп –  це невелике місто з фортецею на східній околиці 
перешийка, який з’єднує Крим зі східними ногайцами і має в цьому місці 
географічно милю в ширину. Татари називають це місто Ор або Ор-Капи. На 
південь від міста є два великих солоних озера близько двох миль в окруж-
ності кожне, одне розташоване на сході, а інше –  на заході» [1, c. 7].

Після короткого відпочинку мандрівник взяв курс на Керч. Я. Беш ціка-
вився історією міста, перш за все, як красивою легендою, що служить об-
ґрунтуванням колишньої величі Керчі.

В описі першого свого перебування в Єні-Кале, Я. Беш говорить про 
зручне розташування фортеці, на мальовничих околицях, розповідає про 
місцеве населення, яке складається практично з греків, але є також і тата-
ри. Господарство жителів в основному риболовецьке [43, c. 200]. Деякий 
дохід, каже мандрівник, вони також отримують, займаючись перевезенням 
на інший берег протоки пасажирів і різний вантаж. Протягом трьох днів, 
проведених в місті, Я. Беш відвідав створений незадовго до цього Музей 
керченських старожитностей, ознайомився з економікою міста, зокрема 
з торгівлею, звичайно ж, відвідав археологічні розкопки. Виявлені знахідки 
здивували мандрівника, однак, як і у більшості вояжерів того часу, що побу-
вали в Керчі, велике обурення викликало недбале ставлення до пам’яток ста-
ровини, яке несильно змінилося з облаштуванням музею: «Протягом трьох 
днів, що я провів у Керчі, я оглянув це місто і музей старожитностей, роз-
копки за межами міста і перебував під постійним наглядом пана Дюбрюкса. 
На жаль, знайдені бюсти і вази отримали свого часу каліцтва. Головним чи-
ном добре збереглися деякі жіночі дрібнички, знайдені в могилах».

Доклавши чимало зусиль, мандрівник прибув в Алушту, котра врази-
ла його своїм розташуванням в настільки мальовничому краї: «Ті негараз-
ди, що ми випробували під час поїздки по дорозі довжиною в дві версти, 
були повністю компенсовані навколишнім видом на море навколо села 

Алушта…» [43, c. 208–209]. Побажавши оглянути весь південний берег 
якомога детальніше, Я. Беш вирішив затриматися на деякий час в Кучук-
Ламбат, в маєтку Таврійського цивільного губернатора А. М. Бороздіна, куди 
він був запрошений під час перебування в Сімферополі.

Повертаючись до Сімферополя, Я. Беш відвідав також Байдарську до-
лину у Бахчисараї, зазначивши при цьому деяку неувагу з боку уряду 
Російської імперії до настільки привабливих і родючих земель: «Зараз 
ми виходимо із зелені, свіжих лук, лісів, що покривали нас тінню, і бачи-
мо степ, який поширюється на Бахчисарай і тягнеться до річки Альма. Це 
місто –  колишня резиденція кримських ханів, ми все ще можемо побачити 
залишки розкішного проминулого, місто все ще добре заселене, має кілька 
мечетей і ряд побудованих щільно будинків. Недалеко від міста виростають 
добре доглянуті сади» [43, c. 225–226].

Також мандрівник побачив, що Феодосія має особливу суміш народів: 
росіяни, греки, вірмени, татари, євреї, німці. Ця різноманітність народів 
також проглядається в розходженні релігій і моралі. Церкви, які існували 
з часів Генуї, були замінені під владою татар на мечеті, які зайняли краси-
ву головну площу в центрі міста. Подорож теренами Криму закінчилася 
в Феодосії, звідки навесні 1830 р. він відплив до Трапезунду, а потім до 
Вірменії та Грузії.

Отже, мета написання записок визначили їх характер і структуру. 
Ж. Ромм відвідував Крим за власним бажанням і з зацікавленістю описував 
етнографічні, природні, історичні особливості регіону. Його Крим має типо-
ві специфічні риси східної країни, що було так цікаво іноземцям. В той же 
час він звертав увагу на надзвичайну етнічну різнобарвність Криму, опису-
ючи звичаї різних народів, що мешкали на території півострову.

Е. Кравен лишила опис жінки, яка змушена була виконувати чоловіче за-
вдання опису театру майбутньої війни. Правда, їй це успішно вдалося. Тому 
у її записах багато опису шляхів сполучення, ще більше фортифікаційних 
споруд. Однак надзвичайно колоритні етнографічні особливості регіону, 
життя мусульманського народу з його своєрідними звичаями не могло не 
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захопити англійську леді. Отже, етнографічних особливостей так само у цих 
записках багато.

Праці англійської мандрівниці, Мері Холдернесс, являють собою перші 
етнографічні довідники, присвячені Криму. Їх значення складається в тому, 
що вони подарували європейцям можливість ознайомитися з характером 
і побутом населення Тавриди на дуже високому рівні. Багато мандрівників, 
що відправлялися на кримські землі, неодмінно зверталися до цих творів, 
щоб почерпнути необхідні для поїздки відомості. Велика кількість довідко-
вої інформації перетворили ці видання в одні з кращих західних путівників 
по півдню Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Так, шотландський 
мандрівник Р. Лайелл неодноразово цитував «Подорож з Риги в Крим» в сво-
їх записках, звіряючи відомості з цієї книги з власними враженнями. Мері 
Холдернесс вдалося досить глибоко вивчити етноси, що населяли півострів, 
оскільки вона провела досить тривалий термін в оточенні вірмен, болгар, 
греків і кримських татар. Сучасні хрестоматійні видання, присвячені цим 
народам не обходяться без фрагментів з творів цієї англійської мандрівниці.

Записки Р. Лайелла зіграли важливу роль в пізнанні Криму іноземцями. 
Його твір підсумовує досвід поїздок англійських мандрівників до Криму 
в першій половині ХІХ ст., і представляє собою цінне джерело, завдяки яко-
му ми можемо вивчити не тільки соціально-економічне і культурне життя на 
півострові в 20-х рр. ХІХ ст., але і проаналізувати особливості сприйняття 
іноземцями кримських пам’яток і образу життя місцевих жителів.

Докладний звіт Я. Беша про його подорожі з описами природи, міст, міс-
цевих жителів і їх побуту, дає нам цінні відомості з історії та етнографії на-
родів, що мешкали в Криму в другій чверті XIX ст. Особливий же стиль ви-
кладення спостережень і складання записок вигідно відрізняє їх від інших 
видів письмових джерел.

Найголовніше, записки дозволяють зрозуміти настрої населення у час, 
який став переломним для його мешканців –  входження до абсолютно іншої 
держави –  Російської імперії.

Висновки

Остання чверть XVIII ст. карколомно позначилася на долі Кримського 
ханства та його населення, призвела до значних геополітичних змін. 
Складна зовнішньополітична гра довкола колишніх володінь Османської ім-
перії спричинила надзвичайний інтерес до долі Криму серед європейських 
політиків, що обумовило появу мандрівників, які часто виконували шпигун-
ську місію. Так зване «східне питання» вийшло на перший план у зовніш-
ній політиці країн, що претендували на участь у розподілі сфер впливу та 
територій колишньої могутньої Османської імперії. Отже, Англія і Франція 
як країни, яким найбільше вдалося зреалізувати свої колоніальні бажання, 
були найбільше зацікавлені у вивченні цієї частки Сходу. Найбільш оче-
видно це виявилося у подорожі англійців –  Е. Кравен (кінець XVIII ст.) та, 
ймовірно, М. Холдернесс (початок XIX ст.). До них додалися з часом й ті 
мандрівники, які під впливом ідей Просвітництва захопилися новим для 
європейців дослідницьким напрямком і навіть цілим комплексом уявлень 
про Схід, який згодом отримав назву орієнталізм. Мода на все східне в єв-
ропейському середовищі початку XIX ст. викликала надзвичайну активність 
мандрівників з бажанням сповістити світ про своєрідність культури народів, 
що той Схід представляли. Кримське ханство чітко асоціювалося зі Сходом 
в очах західноєвропейських мандрівників, що особливо помітно у подорож-
ніх нотатках француза Ж. Ромма, шотландця Р. Лайелла, угорця (захоплено-
го ідеями французької революції) Я. К. Беша тощо. Більшість мандрівників 
бачила Крим як частину свого східного вояжу, який мав своє продовження 
у Константинополі, Трапезунді та інших турецьких містах.

Вплив ідей Просвітництва, формування нового світогляду модерної доби 
обумовили й стійкий дослідницький інтерес західноєвропейських мандрів-
ників (особливо початку XIX ст.) до античної спадщини, яка чітко спосте-
рігалася у тогочасному Криму. Звідси надзвичайна увага до давньогрецьких 
старожитностей та залишків храмів перших християн.

Практично всі дослідники відзначали надзвичайну етнічну різноманіт-
ність і через те особливу колоритність Криму, залишили цікаві етнографічні 
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спостереження щодо греків, вірмен, болгар, євреїв, німців тощо. Однак біль-
ше місця, безумовно, відводилося опису кримських татар як носіїв східної 
культури. Лише Ж. Ромм відзначив деяку обережність та певну підозрілість 
кримських татар стосовно іноземців, що можна зрозуміти, беручи до ува-
ги події 1783 р. Однак і той же Ж. Ромм, як і всі інші мандрівники відзна-
чали їхню надзвичайну гостинність, працьовитість, щирість, чемність та 
доброзичливість.

У центрі уваги західноєвропейських мандрівників –  надзвичайна при-
родна краса Криму, його неповторний клімат та колоритність міст. Особливо 
захопливо описувалися Бахчисарай, Карасубазар, Феодосія мандрівниками 
кінця XVIII ст. (особливо Е. Кравен та Ж. Ромм). Однак мандрівники почат-
ку XIX ст. вже відмічали значне запустіння і неохайність поселень. Так само 
змінюється й образ доброзичливих татар на дещо негативний, що сталося, 
на думку західноєвропейських мандрівників (особливо Р. Лайелла, який від-
значав їхнє шахрайство), через вплив росіян. Всі мандрівники чітко розумі-
ли і саме так зазначали в своїх нотатках, що Крим –  це колонія Російської 
імперії, відтак і вплив метрополії на ново захоплені землі мав відчуватися: 
частіше, він був негативним.

Описуючи традиції і звичаї кримських татар, автори подорожніх зупиня-
ються на особливостях кухні, весільних та поховальних обрядах, побутових 
особливостях. Е. Кравен вдалося побувати у гаремі і описати те, що було не-
можливим для науковців-чоловіків.

Релігійні особливості кримських татар як мусульман також у центрі ува-
ги. Ж. Ромм відзначав роль муфтія як духовного лідера татар, який до того ж 
вважав своїм обов’язком познайомити іноземців зі звичаями свого народу. 
М. Холдернесс описала надзвичайну гостинність та увагу з боку татарського 
мурзи, який переймався умовами її повернення додому. Відзначаючи над-
звичайну релігійність кримських татар, західноєвропейські мандрівники 
також підкреслювали їхню віротерпимість та відповідну обізнаність щодо 
релігій інших народів, які проживали на півострові, особливо православних 
та іудеїв.

Залишені мандрівниками спогади та нариси про те, що вони побачили 
в майже невідомому колись Криму, зокрема описи його населення, його тра-
дицій, господарства, звичаїв, дозволяють суттєво доповнити наші знання 
про цей чудовий регіон України та Європи. Різні люди, з різною метою при-
їздили до Криму. Відомості, які позначилися в їхніх подорожніх записках, 
вельми різноманітні, оскільки в них міститься інформація про історію краю, 
його етнічний склад і соціальну структуру, стан античних і середньовічних 
пам’яток Керчі, Феодосії, Херсонесу. Завдяки поїздкам до Криму мандрів-
ників з Великої Британії півострів не тільки вперше був детально вивчений 
представниками епохи Просвітництва, а й накреслений на ментальну карту 
континенту в європейській свідомості, в якості невід’ємної складової, яка 
доступна і відкрита для подальшого освоєння. Крім цього, твори британ-
ських пілігримів на сьогоднішній момент є одним з найбільш оригіналь-
них і цінних джерел з історії та етнографії Криму на межі XVIII–XIX ст. 
в силу того, що до нашого часу дійшов досить невеликий масив докумен-
тів, присвячених подіям, що сталися на півострові після його включення до 
Російської імперії.
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Лисенко Наталія
Колісний транспорт доби бронзи 

на Криворіжжі

Вступ

Актуальність теми. Зважаючи на ряд поховань з колісним транспор-
том доби бронзи, комплексів та речей, які є унікальними не тільки для 
Криворіжжя, але й усього Північного Причорномор’я, є нагальна необхід-
ність зосередити увагу на їх дослідженні. На сьогодення немає узагаль-
нюючих робіт, де розглядаються всі типи колісного транспорту, знайдено-
го у Кривому Розі та сумісних районах. Пошук відповідей на ці запитання 
дуже важливий, тому що з колісним транспортом, як і рядом інших катего-
рій матеріальної культури, багато дослідників пов’язують рішення проблеми 
розселення індоєвропейців.

Об’єктом дослідження є колісні комплекси басейну течії Середнього 
Інгульця.

Предметом дослідження є поховання ямної та катакомбної культури, 
в яких зафіксовано залишки транспортних засобів.

Джерельну базу складають залишки возів (16 знахідок в 14 курганах, які 
вивчені за публікаціями комплексів та звітів про польові дослідження, що 
були відкриті на Криворіжжі протягом 1964–1999 рр.

Хронологічні рамки охоплюють період від початку ХХХ ст. до н. е. –  
поч. ХХІІІ ст. до н. е. (згідно А. В. Ніколової) [51].

Територіальні межі. Ареал досліджених пам’яток охоплює басейн се-
редньої течії р. Інгулець.

Мета полягає у дослідженні, аналізі, систематизації та спробі інтерпре-
тації особливостей колісного транспорту доби бронзи на Криворіжжі.

У відповідності до поставленої мети автором визначено основні дослід-
ницькі завдання:
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• проаналізувати стан вивчення теми та комплекс джерел, що її 
висвітлює;

• охарактеризувати та узагальнити конструктивні особливості колісного 
транспорту доби бронзи на Криворіжжі;

• порівняти місцеві поховання з возами виявленими в інших регіонах;
• зробити картографування поховань з колісним транспортом;
• розглянути питання типології поховального інвентарю.
Методологічну базу складають універсальні методи дослідження: опи-

сання, аналіз та синтез.
Наукова новизна дослідження визначається тим, що в ньому здійснено 

спробу підсумкового аналізу та класифікації всіх досліджених поховань 
з колісним транспортом доби бронзи на Криворіжжі. В роботі також розгля-
нуто окремі аспекти поховального обряду з возами у нашому регіоні.

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

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висно-
вків, списку використаних джерел та літератури (69 позицій).

Розділ 1. Історіографія та джерельна база

1.1. Історія дослідження та історіографія

Проблема вивчення колісного транспорту включає в себе локалізацію 
місць найдавніших знахідок деталей колісного транспорту та напрямків його 
поширення; створення бази даних знахідок колісного транспорту [61, c. 157].

В 1960–80-ті рр. на Криворіжжі у зв’язку з будівництвом гірничо-збага-
чувальних комбінатів та переходом на видобуток руди відкритим способом, 
з’явилась гостра необхідність у виявленні та дослідженні археологічних 
пам’яток, які руйнувались. Відведення великих ділянок землі під відвальне 
господарство та шламосховища зумовило початок систематичних масштаб-
них розкопок. Історія вивчення колісного транспорту Криворіжжя почалась 
в 60-х роках минулого століття у зв’язку із вводом в науковий обіг матеріалів 

розкопок поховальних пам’яток. Так, з 1963 по 1970 рр. дослідження на 
Криворіжжі проводила науковий співробітник Дніпропетровського історич-
ного музею Л. П. Крилова. Частину матеріалів та загальний огляд резуль-
татів проведених робіт вона опублікувала у краєзнавчому збірнику «Наш 
край» [34]. Л. П. Крилова розкопала 41 курган, з них 26 належали до доби 
бронзи і тільки три з них мали колісний транспорт.

В 1975–1976 рр. Дніпропетровська археологічна експедиція Київського 
державного університету в складі: М. М. Бондар, Б. А. Антоненко, 
С. А. Васильченко, І. С. Піоро, Л. Г. Самойленко. Н. А. Чмихова проводи-
ла розкопки курганів в Дніпропетровській області в зоні спорудження 
Кам’янської зрошувальної системи в Софіївському районі, де дослідила по-
ховання з колісним транспортом [60, c. 68].

Вози ямної культури розглядали С. С. Березанська, О. В. Цвек [58], 
М. В. Потунчик [53], О. О. Мельник [50], І. Л. Сердюкова [47] та 
А. В. Андросов [13].

Періодично з 1971 р. охоронні розкопки проводив Криворізький істо-
рико-краєзнавчий музей. Деякі комплекси та поховання з колісним тран-
спортом були опубліковані в збірниках ІА НАНУ та Дніпропетровського 
університету [44], в книзі «Кургани Криворіжжя» [48]. Польові звіти збе-
рігаються в НА ІА НАНУ та фондах Криворізького музею. Стислий огляд 
досліджених поховань в 1965–1987 рр. викладено О. О. Мельником в книзі 
«Хто ми?» [50].

Про рухливість та маневрування візка в п. 1 к. «Лук’янівка» написала 
С. М. Ляшко в 1994, вона допускає гнучке з’єднання дишла з віссю [40].

Унікальною знахідкою вважаються залишки двоколісної святкової коліс-
ниці, знайденої Л. П. Криловою (с. Катеринівка, к. 2 п. 23). Вона мала склад-
не конструкційне рішення (рис. 1.1.1–1.1.5). На думку, С. Ж. Пустовалова це 
була бойова колісниця [55; 57], що суперечить трактуванню авторами книги 
«Кургани Криворіжжя», О. О. Мельником і І. О. Стеблиною як парадної (це-
ремоніальної) колісниці [48, c. 414].
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Значний внесок у вивчення поховань з колісним транспортом нашого 
регіону здійснила археологічна експедиція Дніпропетровського універ-
ситету на чолі з І. Ф. Ковальовою [29; 31]. В 1999 р. на правому березі р. 
Інгулець нею досліджено курган «Дубова могила» поблизу c. Зелений Гай 
(Широківський р-н). Особливий інтерес становлять досипки, пов’язані з ка-
такомбними похованнями, які вміщували залишки возів [30].

А. А. Матрос, місцевий історик, відмічав, що основу господарства цих 
племен складало розвинуте скотарство, котре до того часу вже пройшло до-
вгий шлях розвитку [41].

В. К. Кульбака, В. Качур в роботі «Індоєвропейські племена України 
епохи палеометалу» розглядають криворізькі поховання з возами (к. 
«Лук’янівка» п. 1, п. 18; ПнГЗК, Першотравневий кар’єр; к. «Харіна 
могила») [37].

А. Н. Гей вказує, що скдадне кріплення дишла породило толки про мож-
ливість використання поворотного механізму [47, c. 22], що він вважає це 
неможливим [22].

Частину поховань середньої течії р. Інгулець залучив до аналізу 
С. Ж. Пустовалов в монографії «Соціальний лад катакомбного суспільства 
Північного Причорномор’я» (2005 р.) [55]. Її піддав критиці Л. С. Клейн 
в рецензії «Перегляд катакомбної спільноти». Ведеться про візок, який ви-
явила Л. П. Крилова у катакомбному похованні на Криворіжжі. Небіжчика 
знайдено у стані сидячи, притуленим до задньої стінки візка. У лівій руці 
було стрекало. За реконструкцією Л. П. Крилової, візок був критим, а в його 
ярмо (воно зафіксоване) було запряжено пару волів.

Л. С. Клейн пише, що С. Ж. Пустовалов переконаний, що це бойо-
ва колісниця, призначена для кінної запряжки, що безсумнівна знахідка 
ярма з такою колісницею підтверджує гіпотезу про її бойове призначен-
ня, а припустити перекручування конструкції спеціально для похорону. 
Двоколка ж із катакомбного поховання була все-таки швидше парадною 
й церемоніальною [27, c. 90–103].

В статті «До питання про соціальну стратифікацію у носіїв катакомбної 
культури Північного Причорномор’я» С. Ж. Пустовалов вказує, що є власти-
вим для вищого прошарку Інгульської знаті (складне поховальне ложе, коле-
со –  колісниця –  візок, зброя, розпис дна камери, насип, інший інвентар) [54].

Автори роботи «Кургани Криворіжжя» (2012 р.), О. О. Мельник та 
І. О. Стеблина навели повні тексти та креслення польових досліджень, роз-
копаних Криворізьким краєзнавчим і Дніпропетровським історичним музе-
ями за період 1965–1987 рр., що робить книгу цінним джерелом для багато-
планового аналізу [48].

1.2. Джерельна база

Основу джерельної бази в роботі склали звіти про розкопки 
Дніпропетровського та Криворізького музеїв, які зберігаються у фон-
дах Криворізького історико-краєзнавчого музею, опубліковані звіти 
Криворізького музею [48] та звіти ДНУ [30]:

- Л. П. Крилова. Звіти про розкопки Дніпропетровського історичного 
музею за 1965 р. к. гр. біля смт. Широке [1]; за 1969 р.: к. гр. біля ПнГЗК 
(Першотравневий кар’єр) [2]; за 1970 р.: ПдГЗК, к. гр. «Катеринівка», 
к. 2 [3].

- М. М. Бондар. Звіт про роботу Дніпропетровської археологічної експе-
диції Київського університету в Дніпропетровській області (зона споруджен-
ня Кам’янської зрошувальної системи в Софіївському районі за 1975 р. [4].

- М. М. Бондар. Звіт про роботу Дніпропетровської археологічної 
експедиції Київського університету за 1976 р.: к. гр. біля c. Кам’янка; 
к. біля c. Вишневе [5].

- Г.Г. Михайлюк. Звіти про розкопки Криворізького музею за 1977 р.: 
к. гр. біля ПнГЗК [6].

- О. О. Мельник. Звіти про розкопки Криворізького музею за 1981 р.: 
к. гр. біля c. Орджонікідзе, к. гр. Приворотна балка [7]; за 1982 р.: к. гр. біля 
НКГЗК [8]; за 1986 р.: к. гр. біля c. Родіонівка «Камова могила» [9]; за 1987 р.: 
Пд ГЗК к. «Могила», к. гр. біля c. Зелений Гай (Криворізький р-н) [10];
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- І. Ф. Ковальова. Звіт про розкопки за 1989 c. Жовтневе; за 2000 р. к. 
гр. біля c. Зелений Гай (Широківський р-н) [11]. В роботі використа-
ні опубліковані звіти ДНУ: І. Ф. Ковалева, З. П. Марина, В. А. Ромашко 
та ін. «Курганы энеолита-бронзы в Криворожском течении Ингульца» 
(2003 р.) [30, c. 82, c. 87].

Розділ 2. Особливості поховального обряду з колісним 
транспортом доби бронзи на Криворіжжі

2.1. Курганна архітектура

Підкурганні поховання є єдиними пам’ятками ямної та катакомбної куль-
тур в Криворізькому басейні; поселення поки невідомі. Ймовірно, що значна 
частина первісних курганів ямного населення була зведена саме над моги-
лами патріархів великих сімей, громад, тим більш, що трудові затрати на 
здійснення всього ритуалу поховання, як показують підрахунки дослідників, 
не перевищували можливостей таких колективів. До того ж, як вважають 
фахівці, поховальний ритуал не був одноразовим актом, а відбувався про-
тягом певного часу з канонізованою послідовністю дій та чітким розподілом 
обов’язків членів сім’ї чи громади [24, c. 345; 33; 20, c. 137; 28].

В 1964–1999 рр. на Криворіжжі досліджено 91 курган епохи міді-брон-
зи, в яких знайдено 287 ямних поховань, в основному пізнього етапу (12 
з колісним транспортом) та 254 катакомбної спільності (і тільки 3 випадки 
з колісним транспортом). Впускними в енеолітичні і ямні кургани бувають 
і кемі-обинські поховання, які мають колісний транспорт (ст. Моісеївка к. 5 
п. 4).

Переважають в топографії груп курганів лінійно-витягнуті ланцю-
ги (к. гр. «Приворотна балка», к. гр. «Гостра могила», к. гр. «Камова мо-
гила», «Рядові могили»), але зустрічаються і компактні скупчення (к. г. 
«Катеринівка») та самотні кургани (к. «Могила», к. «Дубова могила»).

Зафіксовані досипки катакомбних поховань мають потужність мен-
ше 1,0 м та трактуються як ознака станового привілею. Кургани висотою 

більш 2,0 м, як правило, мають складну стратиграфію і споруджені від 3 до 
6 прийомів.

Найбільший курган у групі Приворотної балки –  «Лук’янівка» зберігся 
висотою 3,6 м діаметром 53 м, мав 6 будівельних горизонтів. Максимальна 
товщина досипки –  1,9 м –  була над п. 18 з колесами возу. У ньому за-
фіксовано 25 поховань доби бронзи (два з них з колісним транспортом). 
Курган «Дубова могила» мав висоту 2,77 м, діаметр 49,5 м. В насипі вияв-
лено 13 поховань доби бронзи, з них два катакомбні мали залишки возів. 
Курган «Камова могила» мав висоту 4,5 м, складався як мінімум з 5 послі-
довних досипок. Третя пов’язана з ямним п. 5 із залишками возу. Курган 5 
біля c. Зелений Гай висотою 3,18 м, діаметром до 54 м мав вигляд напівсфе-
ри, зі сплощеною вершиною. Встановлено, що він споруджений у 3 будівель-
них прийоми. Потім насип був повністю перекритий шаром з кусків дерну 
розмірами 25–40 см і набув вид, що в плані нагадував стилізовану голову 
бика, орієнтовану по лінії СхПнСх –  ЗхПдЗх, розмірами 27х45 м. Очевидно, 
на завершальному етапі насип по периметру був обкладений, з метою фік-
сації форми, поясом з кусків більш важкого суглинку. Ширина обкладки 
1–2,5 м. Своєрідна конструкція насипу дозволяє припустити, що він деякий 
час використовувався як святилище. Насип ІІ зв’язаний з кемі-обинським 
п. 4, яке включало кузов возу. Треба відмітити, що кам’яний ящик досипкою 
повністю не перекривався (кришка залишалася зовні). К. «Могила» висотою 
5,78 м, діаметром 56 м. Встановлено, що курган був створений за 6 прийо-
мів. Досипки пов’язаної з похованням 2, яке вміщувало віз встановити не 
вдалося. Найбільший курган –  «Харіна могила» мав висоту до 8,0 м, діаметр 
64 м. Другий насип був споруджений над п. 9 с залишками колісниці. В к. 1. 
к. гр. «Першотравневий кар’єр» висотою 5,0 м, діаметром до 50 м простеже-
но 5 насипів. Перший з них висотою (в профілі) 3,3 м, діаметром 22 м, мож-
ливо зв’язати з могилою 3, в якій було колесо. НкГЗК к. 1 до руйнації мав 
висоту 2,5 м, в плані овальний, витягнутий у напрямку Пн-Пд на 40 м, схід-
захід –  30 м. Простежено 5 насипів, третій пов’язаний з п. 4, яке мало 4 коле-
са возу. В к. гр. «Кам’янка» (к. 11 та к. 9, які розорювались), висотою 2,04 м 
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та 2,79 м, зафіксовано 3 та 5 насипів відповідно. Центральним в к. 9 було 
п. 8, яке включало частини возу (колеса та інші деталі). Над ним було спо-
руджено круглий первинний насип висотою 1 м, діаметром 27,5 м. В с-щі 
Широке к. 3 мав насип висотою 2,5 м, діаметром30 м- досипку над похован-
ням14 з деталями возу визначити не вдалося. В с. Вишневе (Софіївського 
району) в к. 9 висотою –  2,79 м, діаметром– 58 м відкрито 16 поховань. 
Курган споруджено у 5 прийомів в ямну добу. Досипку, зв’язану з п. 8, де 
були деталі возу, визначити не вдалося. В к. гр.1 (с. Жовтневе), к. 2 висо-
тою –  0,8 м, діаметром –  22 м, був споруджений в один прийом для основно-
го ямного п. 5 з 4 колесами возу.

В кургані 2 (к. гр. «Катеринівка»), насип був повністю зруйнований при 
розкривних роботах кар’єру. В катакомбному п. 23 виявлено парадну коліс-
ницю з усім комплексом деталей.

Зафіксовані досипки поховань трактуються як ознака станового приві-
лею. Це підтверджують і дослідження могильників біля c. Башмачка, к. 6, 
п. 4 [18].

2.2. Конструкція могильних споруд

Поховальний обряд в епоху бронзи, в тому числі і на території 
Криворіжжя, являє собою одне з найяскравіших явищ в археології Східної 
Європи [32]. Як правило, поховання з возами мають великі розміри.

Поховальні камери ямної культури являють собою прості ґрунтові ями 
із заплічками у восьми випадках з 12 поховань. Найбільш типовим є уступ 
прямокутної форми з закругленими кутами (наприклад, c. Кам’янка, к. 11, 
п 2). Стіни заплічних ям у більшості випадків вертикальні, але зафіксоване 
і незначне звуження або розширення до дна.

У восьми випадках на уступах виявлено частини транспортних засобів: 
в с. Кам’янка, к. 11, п. 2, к. гр. «Харіна могила» к.1 п. 9 (рис. 2.2.2) по 
два дерев’яні колеса; в к. «Лук’янівка» п. 1 (рис. 2.2.3); Кам’янка, к. 9 
п. 8, c. Вишневе, к. 9 п. 8, НкГЗК. к.1 п. 4 лежало по чотири суцільних ко-
леса; в к. «Камова могила» п. 5 та к. «Могила» п. 2 виявлено 4 дерев’яних 
колеса та інші деталі возу.

В п. 2 к. 11 c. Кам’янка, п. 4 к. 1 НкГЗК, п. 2 к. «Могила» та п. 1 к. 
«Лук’янівка» на уступах простежені залишки підстилки.

Поховальні камери ямної культури в більшості (8 випадків) прямокутні 
з закругленими кутами: c. Кам’янка, к. 9 п. 8, Першотравневий кар’єр к. 1. 
п. 3, к. «Лук’янівка» п. 18, НкГЗК. к. 1 п. 4, к. гр. «Камова могила» п. 5, к. 
«Могила» п. 9, «Лук’янівка» п. 1, к. 1 п. 9, але є і прямокутні (3 випадки): 
с-ще. Широке, к.3, п. 14, Кам’янка к. 11, п 2, c. Жовтневе к. 2, п. 5. Форму та 
розміри п. 8, к. 9 c. Вишневе з’ясувати не вдалося.

У с. Зелений Гай. к. 5 п. 4 –  кемі-обинської культури захоронення було 
здійснене в кам’яному ящику, що складався з 10 прямокутних плит вапня-
ку-черепашнику. Для установки ящика був викопаний котлован розмірами 
3,2х1,8х0,2 м. Зовнішні розміри ящика складали 2,14х1,52 м, внутрішні 
1,83х1,22 м. Дном слугувала плита розмірами 1,75х1,18х0,30 м з округле-
ними кутами. Щілини у кутах були забучені дрібним вапняком. Внутрішні 
стіни ящика розписані сюжетом, що повторювався на кожній стінці. В його 
основі, можливо, лежало стилізоване «дерево життя».

Форми камер катакомбних поховань: в п. 12 в к. «Дубова могила» –  сег-
ментоподібної в плані форми, прямокутна (сильно обвалилась) –  в п. 23 
к.  2 c. «Катеринівка», та бобовидна –  п. 3. к. «Дубова могила».

Треба звернути увагу на великі розміри вхідних ям у похованнях ям-
ної культури, де і було розташовано колісний транспорт: у п. 9 к. 1 к. гр. 
«Харіна могила» яма овальна, короткі сторони округлені, 3,9х3,15 м; в п. 1 
«Лук’янівка» яма прямокутної форми, 3,21х2,42 м (рис. 2.2.3); в п. 18 к. 
«Лук’янівка» яма мала прямокутні обриси, 3,1х2,8 м; в п. 4 к. 1 НкГЗК 
на рівні фіксації яма мала прямокутну форму з округленими кутами 
(3,30х3,50 м); п. 5 к. гр. «Камова могила», в плані мала прямокутну форму, 
3,25х2,96 м, кути округлені; курган «Могила» п. 2, яма в плані прямокутна 
з округленими кутами, 3,60х3,20 м.

В катакомбному п. 23 к. 2 к. гр. «Катеринівка» вхідна яма прямокутна 
з округленими кутами, мала розміри 2,5х2,0 м.
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Середній розмір камер ямної культури на Криворіжжі склав 1,45х0,9 
і глибина 0,9 м, а в похованнях з деталями транспортних засобів –  2,3 х 1,35 
і глибина 2,2 м.

Довжина камер залежить від віку небіжчика та соціального статусу і ко-
ливається від 1,65 м (с. Жовтневе к. 2, п. 5) до 3,25 м (Кам’янка, к. 9 п. 8). 
Співвідношення довжини і ширини ям знаходиться від 1,07 (с. Жовтневе 
к. 2, п. 5) 1,1 (Кам’янка, к. 9 п. 8), середнє значення 1,7.

Основним типом поховальних споруд катакомбної культури є катакомби, 
які складаються з вхідної ями та камери під однією зі стінок [45].

Ямні поховання орієнтовані:
з ПдСх на ПнЗх: Кам’янка, к. 9 п. 8, c. Жовтневе к. 2 п. 5; з ПнЗх на 

ПдСх –  п. 2 к. 11 Кам’янка, з ПнСх на ПдЗх –  п. 3 к. 1 Першотравневий 
кар’єр; з ПнСх на ПдЗх: п. 4 к. 1НкГЗК, п. 5 «Камова могила», п. 9 к. 1 
«Харіна могила»; з Пн-Пд: п. 1 «Лук’янівка», п. 14 к. 3 с-ще. Широке; 
з Сх-Зх: п. 2 к. «Могила», п. 18 к. «Лук’янівка», п. 4 к. 5 c. Зелений Гай 
(кемі-обинське);

Катакомбні поховання орієнтовані:
з СхПдСх –  ЗхПнЗх –  п. 3 к. «Дубова могила»; з ПнЗх на ПдСх –  п. 23 

к.  2 «Катеринівка»; з СхПнСх –  ЗхПдЗх –  п. 12 к. «Дубова могила».
Як бачимо, у похованнях відсутня стабільність в орієнтації.
Найбільш поширеним варіантом кам’яного перекриття ямних по-

ховань є –  2–5 плит: Першотравневий кар’єр к. 1. п. 3 –  ямної культури 
(рис. 2.1.1.). Поховальна камера перекрита чотирма кам’яними плитами під-
прямокутно-витягнутої форми. П’ята плита, оброблена, прямокутної форми, 
0,97х0,5 м, лежала біля ПнС кута ями. На цій плиті червоною вохрою нане-
сено рисунок у вигляді трьох перехрещених прямих ліній. Загальні розміри 
кам’яного перекриття могили склали 2,63х2,25 м; в к. «Лук’янівка» п. 18 на 
уступах розташовувався заклад з 4 плит кварцит-хлоритового сланцю, що 
провалилися в могилу і розпалися на ряд дрібних уламків (рис. 2.2.1). В. 
к. 1 п. 4 (НкГЗК) на уступі знаходилося кам’яне перекриття з плит граніту 
і вапняку, яке займало площу 2,6х2,1 м. Воно складалося з двох шарів, які 

включали 21 гранітну і 5 вапнякових плит. Найбільша плита першого шару 
мала розміри 1,6х0,5х0,3 м, більшість –  0,5–0,6 м у поперечнику. Другий 
шар складався з плит, які лежали поперек ями. Їх розміри (з півночі на пів-
день): 1,97х0,68х0,24 м; 1,85х0,57х0,29 м; 2,10х0,4х0,18 м; 2,15х0,5х0,2 м. 
У «Камовій могилі» п. 5 було перекрито поперек трьома грубо обтесаними 
плитами вапняку (рис. 2.2.8). В с. Вишневе, к. 9 п. 8 перекриття –  кам’яний 
заклад на уступах. У п. 2 к. 11 Кам’янка, перекриття здійснено дерев’яними 
плахами, які були вкриті рослинною циновкою, зверху лежали дві вапняко-
ві плити, які пізніше впали на кістяк; В с. Кам’янка, (к. 9 п. 8) на уступах 
лежали 3 плити (2 гранітні, 1 з вапняку). При дослідженні кам’яного ящика 
кемі-обинської культури в с. Зелений Гай. (к. 5 п. 4), приблизно в 30 см ниж-
че плити перекриття, зафіксований тлін дерева. Фрагменти трьох жердин, 
що стояли вертикально, знаходилися вздовж північної довгої стінки ящика.

У катакомбних похованнях перекриття різнорідне: к. «Дубова моги-
ла» п. 12 закладом входу слугували дві вапнякові плити (рис. 1.1.7); к. 
гр. «Катеринівка», к. 2 п. 23 дромос був перекритий поставленими на ре-
бро плитами вапняку-черепашнику і залізистого кварциту від 0,2 м до 0,5 
му поперечнику. У к. «Дубова могила» п. 3 лаз був перекритий дерев’яним 
колесом.

На культове значення деяких закладів вказує наявність у вхідних ямах 
колеса. Л. О. Новікова та Ю. О. Шилов, які розглядають колесо, знайдене на 
сходинці поховання, поруч з бичачою лопаткою у Сергіївці 3/15, як натяк на 
колісницю у мандрівці людини з земного у небесне життя [52, c. 127–133]. 
Подібний ритуал зафіксовано на Криворіжжі: колесо у «Дубовій могилі» 
(п. 3), а також 2 колеса та 2 лопатки, в «Катеринівці» (к. 2 п. 23) катакомбної 
культури, де у Пн куті лежали лопатки великих тварин зі знятим гребенем 
і загостреним широким краєм.

Стінки камер добре вирівняні, в 4 похованнях зафіксовані сліди зна-
рядь з плоским робочим краєм, ширина 2–3,5 см: Кам’янка, к. 11, п 2, 
«Лук’янівка» п. 1, к. «Лук’янівка» п. 18, К. гр. «Камова могила» п. 5.
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К. гр. «Катеринівка», к. 2 п. 23 (кат.) на стелі збереглися сліди знаряддя 
з напівкруглим робочим краєм.

Якщо в похованнях ямної культури в перекритті камери використовува-
лась циновка, то вона фіксувалась кілками, вбитими у виступ. В двох ви-
падках відмічене обличкування стін, на що вказують відбитки рослинної ци-
новки, а також залишки вбитих в дно дерев’яних кілків, вздовж стін і кутах 
ями: к. «Камова могила» п. 5 камера перекрита циновкою і мала обличку-
вання стін, від кілків залишилися округлі отвори діаметром1 см, глибиною 
від 8 см до 16 см, заповнені дерев’яним тліном; к. «Харіна могила» к. 1, п. 9 
камера була перекрита циновкою, що фіксувалася 8 кілочками, в перетині 
2,8х2,4 см. В к.1 п. 4 (НкГЗК) на уступах, під плитами, зафіксовані відбит-
ки циновки. В к. «Могила» п. 2 на уступі простежені залишки підстилки. 
Вона мала складний характер. Її верхній шар товщиною близько 1 мм був 
з речовини чорного кольору, що забруднювала пальці (типу сажі). Під ним –  
тонкий наліт білої речовини. Потім йшов шар (до 2 мм) темно-сірого з ко-
ричнюватим відтінком тліну, нижче якого знаходився тонкий (до 1 мм) шар 
коричневого тліну. Стінки, за виключенням західної, розширювалися до дна 
на 5–10 см. По периметру дна, вздовж стінок, була канавка шириною від 
12 см (східна стінка) до 5 см (західна), в перетині V-подібна (можливо для 
кріплення обшивки стін). Її глибина коливалася від 15 до 10 см біля довгих 
сторін, 8–9 см біля коротких, мінімальна –  ПдСх кут –  3 см.

На дні ямних могил достатньо часто фіксується тлін підстилки. Всього 
її ознаки знайдено в 12 випадках. Більшість камер мали підстилку у вигляді 
залишків коричневого, білого або інших кольорів. Сліди рослинної циновки 
(білий тлін) виявлено в наступних похованнях: к. «Лук’янівка». 18; в п. 2 к. 
11 c. Кам’янка дно ями також було покрито рослинною підстилкою (білий 
тлін). В к. «Камова могила» п. 5 на дні підстилка з шарів коричневого і бі-
лого тліну, що перемежалися шарами коричневої і білої речовини, що чер-
гувалися за схемою: К –  Б –  К –  Б –  К. В к. «Могила» п. 2 по дну камери 
простежений тонкий шар чорно-коричневого тліну товщиною 2–3 мм, біля 
узголів’я –  до 1 см. В області тулубу зафіксований жовто-коричневий тлін 

товщиною до 1 см. На дні п. 4 к. 1 к. гр. біля НкГЗК лежав тлін підстилки 
жовтого кольору з плямами темно-червоної вохри.

На дні катакомбного п. 12. к. «Дубова могила» також зафіксовано тлін 
підстилки. Вохра в якості підстилки відмічена від густої посипки до плям. 
В с. Зелений Гай к. 5 п. 4 –  (кемі-обинське) плита ящика, що слугувала дном, 
носила сліди посипки вохрою, після чого вона по всій площі була покрита 
тонким шаром мулу. В с. Кам’янка, к. 11, п 2. плями бузкової вохри про-
стежені на дні могили: праворуч від черепа та біля кісті правої руки, в к. 
«Лук’янівка» п. 18 –  пляма червоної вохри була в області спини дитини.

Посипання дна крейдою виявлено у 2 могилах: «Лук’янівка» п. 1 скелет 
лежав на крейдяній посипці товщиною до 0,01 м, зверху якої простежено 
тлін коричневого кольору (шкіра?). В с. Жовтневе к. 2, п. 5. дно покривала 
бура органічна підстілка, під якою призведено посипку крейдою. В к. 2, п. 5 
(с. Жовтневе) під залишками черепа простежена зотліла шкіряна подушка, 
яка була набита травою.

На деяких кістяках померлих також відмічався коричневий тлін, покри-
вала. Наприклад, в катакомбному п. 23 (к. 2 c. Катеринівка), на кістках ви-
явлено залишки тканини типу полотна рідкого переплетіння, зі стороною 
квадрату 0,5 см. На передпліччі та на кистях рук тканина була розташована 
в кілька шарів. Н. Н. Чередніченко, С. Ж. Пустовалов відзначають, що ката-
комбні поховання з возами мають комплекс рис, які відповідають особли-
вому соціальному статусу: великі поховальні спорудження, досипки, метал, 
так, наприклад, Мар’ївське поховання Запорізької області в к. «Тягунова 
могила» [69].

Отже, значні трудові затрати на досипки в курганах, перекриття 
кам’яними плитами, великі розміри поховальних прямокутної форми ям та 
вхідних камер, наявність складних циновок та підстилок свідчать про осо-
бливий статус похованих з возами. Поховання здійснені зі зібганими на спи-
ні або на боці кістяками. Відсутнє постійне орієнтування.
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2.3. Транспортні засоби

Розвиток скотарства, зростання кількості поголів’я худоби викликав 
необхідність освоєння нових пасовищ. В цьому сприяла і поява колісного 
транспорту, без якого не можливо було перекочовувати. Факт появи возів 
вказує на розвинутий скотарський побут [14, c. 350].

Археологічно їх засвідчено в похованнях ямної культури. Як вважає 
К. А. Бунатян головне місце в стаді належало бику (волу), важливу роль та-
кож відігравали коза, вівця та кінь. Великі вози на 4-х колесах надавали змо-
гу всій громаді якийсь час брати участь у перегоні худоби. Ними перевозили 
певні запаси харчів (зерно, борошно), а також немовлят і немічних людей. 
Вози слугували й для транспортування продуктів, заготовлених влітку –мо-
лочних, в’яленої риби, сушених плодів. За суворих умов існування в степу 
носії цієї АК користувалися усіма можливостями, які надавала природа. 
Звичайно, й сам перегін худоби було сплановано з урахуванням рибальства, 
мисливства і збиральництва [17, c. 71; 15, c. 350]. Ідея ототожнення могили 
з возом є широко розповсюдженою серед індоєвропейських народів, зокре-
ма, у похованнях ямної культури [65, c. 41].

Основним джерелом до вивчення рівня розвитку транспортних засобів 
є залишки возів. За даними В. К. Кульбаки та В. Качура, на сьогодні в степо-
вій і лісостеповій смузі від Дунаю на заході і до Каспійського моря і Кавказу 
на Сході загальна кількість поховань з ознаками колісного транспорту, на-
раховує близько двохсот [37].

Існує декілька точок зору на обряд поховання з возом: про неординарність 
подібних поховань, про зв’язок їх з військовою знаттю і жрецями [63, c. 61]. 
Для їх перевірки необхідно проаналізувати усі наявні комплекси.

Двоколісні колісниці були значно легшими та могли лавірува-
ти [59, c. 73]. Колісниці відкрито в двох похованнях: в к. «Харіна могила» 
к. 1, п. 9, де поверх камери впоперек і повздовж лежали деталі повозки. 
Автор звіту Г. Г. Михайлюк говорить про наявність слідів обробки на де-
талях конструкції, не уточнюючи їх характеру. Довжина найбільшої «пла-
хи» досягала 2,6 м- очевидно, дишло. Неякісна фіксація не дає можливості 

визначити функціональне призначення елементів конструкції. П’ять деталей 
лежали вздовж і 12 поперек ями. Кінці деяких фрагментів були загостре-
ні, або мали фігурні виступи [48]. Як вже згадувалось унікальною знахід-
кою вважаються залишки двоколісної парадної колісниці, знайденої Л.П 
Криловою (с. Катеринівка, к. 2 п. 23). Вона мала складне конструкційне 
рішення. На дні, в центрі камери, знаходився розібраний дерев’яний візок, 
накритий тентом від кибитки, сплетеним з рослинних стебел. Тент був роз-
фарбований хвилястими лініями, нанесеними червоною, чорною та білою 
фарбами. Біля задньої стінки камери лежав передок колісниці, прикрашений 
4 вставними деталями на прямокутних ніжках. Вони мали спереду вигляд 
круглої, злегка випуклої лінзи, на поперечній осі якої нанесений рельєфний 
орнамент з 7 квадратних виступів у два ряди і двох круглих по краях. Каркас 
колісниці мав вигляд прямокутної рами з хрестовиною, в середині якої зна-
ходився круг з отвором в центрі. Майже з центру круга йшло дишло довжи-
ною 2,3 м, діаметром 5 см, з отвором на кінці. Близьким типом каркасу на-
шого візка є кельтська колісниця VI [66]. Наявність ярма в Катеринівському 
похованні вказує на волову тяглову силу, характерну для чотирьохколісних 
возів, а конструкція корпусу мала всі ознаки бойової колісниці з кінською 
запряжкою. Наявність круга, який співвідноситься з розміром коліс, відомо 
з петрогліфів доби бронзи Монголії, Алтаю, Казахстану та інших регіонів. 
Близька паралель до нашого ярма –  казахська гарба XIX століття.

Підсумовуючи сказане, ми можемо зробити висновок, що можливим про-
тотипом парадного візка поховання 23 була бойова колісниця з поворотним 
кругом, або сама колісниця, перероблена на візок під волову упряжку.

Чотирьохколісні вози, можливо, мали рухливе кріплення дишла, у той 
же час були більш стійкими та багато вміщували. Вони були більш склад-
ними й тому більш престижними [59, c. 73]. Поховання з деталями во-
зів без коліс, знайдені у с-щі Широке (к. 3, п. 14) та c. Зелений Гай. (к. 5 
п. 4). В с-щі Широке на дні могили знаходився каркас візка, який складав-
ся з передньої та задньої дошок, з’єднаних за допомогою брусків, краї яких 
шплінтувалися круглими кілочками. З боку коротких передка й задка каркас 
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скріплювався двома планками, а посередині –  хрестовиною. Поперечні 
планки з’єднувалися з дошками, які проходили через хрестовину зверху 
та знизу. Передня і задня стінки мали висоту до 20 см, вірогідно, такими 
були і боковини. Розміри каркасу складали 2,0х1,34 м. Багато деталей зо-
тліли, на що вказував шар перегнилого дерев’яного тліну товщиною до 
5 см на дні. В с. Зелений Гай на мулі знаходилась дерев’яна конструкція 
з кістяком померлого. Її основа складалася з прямокутної рамки розмірами 
1,5х1,1 м. Повздовжні сторони були виготовлені з брусків шириною до 5 см, 
товщиною до 4 см. Зверху конструкція була накрита настилом з прутів діа-
метром0,4–0,5 см, що лежали вздовж на відстані 1–1,5 см один від одного. 
Слідів плетення або іншого способу кріплення не простежено. Прути і брус-
ки зверху були покриті чорною речовиною, між прутами простежений ко-
ричневий тлін товщиною 2–4 мм, зверху якого і частково на дереві знаходи-
лася червона вохра. Можливо, ноші були пофарбовані.

Знахідки цілих возів у похованнях рідкість –  усього чотири випадки: 
к. гр. «Камова могила» п. 5 (рис. 2.2.8), к. «Могила» п. 2 (рис. 2.2.9), к. 
«Лук’янівка» п. 1, та к. «Дубова могила» п. 12. В к. «Лук’янівка» п. 1 на 
уступі, поверх циновки, знаходились: ходова частина (рама кузова, вісь ко-
ліс, кузов), дишло та 4 колеса, покладених у могилу у розібраному вигляді. 
Поперек ями, в північній частині, на відстані 0,55 м один від одного лежали 
паралельно два прямокутні бруси довжиною 2,2 м, шириною 0,1 м, товщи-
ною 0,25 м. На те, що віз був критим, вказує знайдена деталь аркоподібного 
перекриття. Розгалуження дишла у вигляді підкови говорить про його рухо-
ме з’єднання з кузовом, в результаті чого він отримував необхідну маневре-
ність. У нашому випадку вертикальне розташування отворів на кінцях дишла 
дозволяє розглянути варіант з’єднання, де могли використовуватися шкіряні 
ремені, а не лише дерев’яні деталі. Таким чином, реконструйований віз мав 
довжину 2, 2 м, ширину до 0,7 м, висоту бортів 0,1 м перекриття –  0,7 м, ви-
сота возу над землею (кліренс) не перевищувала 0,4 м. Аналіз співвідношен-
ня розмірів окремих частин возу дозволило автору розкопок О. О. Мельнику 
зробити висновки, що даний віз не застосовувався у побуті і був зроблений 

для поховального ритуалу, щоб підкреслити високий соціальний статус по-
мерлого [47, c. 123]. Подібні випадки відмічені дослідниками в Північно-
Західному Причорномор’ї [12, c. 20]. Проте С. Ж. Пустовалов не вважає цей 
віз ритуальним і допускає, що він міг бути утилітарним, що критий верх не 
виключав вантажного призначення цього екіпажу [57, c. 10]. А С. Н. Ляшко 
написала, що вона розрахована на вантаж до 3,5 т [40]. Пустовалов до ван-
тажних відносить ті повозки, які мають скошений обод [57, c. 55].

Відмітимо, що в п. 5 к. гр. «Камова могила», 1986 р. на виступі знаходи-
лось 4 колеса і деталі возу: прямокутні в перетині тесані дошки розмірами: 
1,35х0,05х0,02 м; 0,8х0,05х0,02 м; 0,45х0,02х0,1 м; 0,5х0,03х0,015 мі дріб-
ні фрагменти: 0,2х0,2х0,1 м; 0,25х0,01х0,01 м; 0,13х0,03х0,01 м. Згідно 
з О. О. Мельником (П-подібна з округлими кутами деталь, можливо 
пов’язана з поворотним механізмом).

Щодо к. «Могила» п. 2 то тут знайдено залишки 4-х коліс, які лежали 
на виступах, і 25 деталей возу. Виходячи з форми і розмірів останніх в по-
передньо визначеної функціональне призначення: 4 деталі каркасу тенту або 
іншого покриття возу, 2 інших могли бути осями коліс, 5 деталей можливо 
були каркасами боків кузова, а 1 відігравала роль дишла (довжина приблиз-
но 2) [49].

В цілому віз міг мати такий вигляд. Його довжина 2 м, ширина близь-
ко 1 м. Висота решітчастих бортів 0,45–0,5 м. Борти кріпилися безпосе-
редньо до рами основи. Таке кріплення характерне для возів епохи бронзи. 
Бортів могло бути 2 (повздовжні) чи 4. З етнографічних матеріалів відомі 
вози з 2 довгими решітчастими бортами і відсутніми передніми. Колеса 
мали трискладовий диск. Ступиця була вирізана разом з середньою части-
ною. Передня колісна пара мала діаметр 0,6 м, задня –  0,74 м. Зменшення 
діаметру передніх коліс –  один з факторів, що покращували поворот возу. 
Приймаючи до уваги розміри коліс, кліренс возу не перевищував 0,4 м.

К. «Дубова могила» п. 12 –  знайдені залишки розібраної колісниці, 
розміщеної у вхідній ямі катакомбного поховання. Вхід був закритий дво-
ма вапняковими плитами, до яких було притулено колесо повозки. Поряд 
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знаходився фрагмент другого колеса. В придонній частині знаходились 
фрагменти дишла діаметром 0,1 м та довжиною до 3 м, а також ретельно 
оброблених брусів, в перетині 8х3,5 см з фаскою у кутах, та тонкої дошки, 
довжиною 0,6 м, шириною –  до 0,22 м від кузова повозки. Погане збере-
ження деревини не дозволило автору В. А. Ромашко реконструювати форму 
повозки.

Нині вози виявлені не лише на Балканах та Поділлі, а й на Уралі. Отже, 
поховання з возами фіксуються на усьому степовому просторі Східної 
Європи [16].

Найбільш часто зберігаються колеса [26].
З 16 відомих нам поховань, де виявлені транспортні засоби, в одно-

му ямному похованні (с-ще Широке к. 3 п. 14) і одному кемі-обинському 
(с.  Зелений Гай к. 5 п. 4) колеса були відсутні. Залишки коліс зафіксовані 
в 11-ти ямних похованнях і в 3-х –  катакомбних. У восьми ямних похованнях 
виявлено по чотири колеса, в двох –  їх було по два, і в одному –  два цілих 
і фрагменти третього (к. гр. «Першотравневий кар’єр», к. 1, п. 3). В остан-
ньому випадку, вірогідно, було 4 колеса, одне могло бути повністю зотлілим 
і не зафіксованим, або зруйновано під час прокопки камери. Два колеса з к. 
«Харіна могила» (п. 9) йшли в комплекті з іншими деталями і, можливо, це 
була колісниця. Інші два колеса з с. Кам’янка (к. 11, п. 2) були одиночними.

Таким чином, є підстави стверджувати, що переважна більшість коліс 
(9 поховань) репрезентує чотирьохколісні вози, а тільки два –  колісниці. 
Стосовно катакомбних поховань, то в двох випадках це деталі колісниць (ві-
рогідно парадних). Колеса слугували закладом в катакомбних похованнях: к. 
«Дубова Могила» п. 12, к. «Дубова Могила» п. 3; в ямних: НкГЗК. к. 1 п. 4, 
к. «Лук’янівка» п. 18.

Колеса ямних возів могли бути суцільними: c. Кам’янка к. 9 п. 8; в к. 
«Камова могила», п. 5. З двох частин колеса були в с. Кам’янка к. 11, п. 2; 
НкГЗК, к.1, п. 4 (надійно зафіксоване одне).

Найчастіше колеса мали три частини: середню із ступицею та два бо-
кові сегменти –  п’ять випадків. Колеса трискладові: к. «Лук’янівка» 

п. 18, c. Жовтневе к. 2, п. 5, к. «Могила» п. 2, «Харіна могила» к. 1, п. 9. 
Не простежена конструкція колеса в кургані на борту «Першотравневого 
кар’єру» (к. 1, п. 3). В двох катакомбних могилах колеса були трискладові; 
не вияснено в одному випадку (к. «Дубова могила», п. 12). Проте наявність 
фрагменту полотнища із втулкою робить вірогідним припущення, що воно 
також складалось з трьох частин.

Діаметр ямних коліс в більшості випадків (коли їх чотири) мали різ-
ні величини, що дає підставу їх визначати як передні і задні: к. гр. 
«Першотравневого кар’єру» к.1, п. 3–0, 5 і 0,7 м; к. «Лук’янівка» –  0,7 і 0.8 
м; НкГЗК, к.1, п. 4–0, 58 і 0, 66 м; к. «Камова могила», п. 5–0,6 і 0,75 м, к. 
«Могила» п. 2–0,6 і 0,74 м. У випадку з п. 2 к. 11 (с. Кам’янка), де було два 
колеса, вони мали різний діаметр –  0,42 і 0,55 м (можливо це символ ко-
лісниці і потойбічного руху). Колісниця з «Харіної могили» мала діаметр 
коліс 0,82 м –  це найбільший із зафіксованих. В к. «Лук’янівка» п. 1 колеса 
були однаковими –  близько 0,6 м. Однаковими були діаметри чотирьох коліс 
в основному п. 5 к. 2 c. Жовтневе –  0,65 м. Два останні випадки ми можемо 
пов’язати з возами, які робились для поховального обряду і розміри пере-
дніх задніх коліс і не мали принципового значення.

Діаметри катакомбних коліс визначені тільки у двох випад-
ках: c. Катеринівка –  0,7 м і к. «Дубова могила», п. 3, де довжина централь-
ної частини колеса досягла 0,65 м. Таким чином, за даними Табл. 2.3.1. Ми 
можемо припустити, що у колісниць діаметри були більшими і наближались 
до величини задніх коліс возів.

Є. В. Ізбіцер писала, що в Прикубанні колеса мають стандартний діаметр 
70–80 см, а в Подніпров’ї і Подунав’ї, діаметри коліс мають великі коливан-
ня в розмірах –  від 45–60 до 70–80 см [26].

Отже, діаметр коліс на Криворіжжі варіюється від 42–55 см до 80–82 см.
Товщина коліс в ободі, зазвичай, була в два рази меншою ніж біля сту-

пиць. Найбільш достовірними ми можемо вважати випадки, коли колеса, 
або їх фрагменти знайдені у в заповненні камер і не були спресовані ва-
гою ґрунту. Так, у к. 1 п. 4 (НкГЗК) ширина ободу була 3–5 см; у «Камовій 
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могилі» –  до 4 см; в к. «Могила» –  3,35 см. У катакомбі п. 3 к. «Дубова моги-
ла», товщина складала 3 см, а в Катеринівці –  5.

Ступиці ямних возів мали верхній діаметр від 0,17 м до 0,26 м –  в серед-
ньому –  0,21 м. Найменші (0,17 м) виявлено в гр. Першотравневого кар’єру 
(к. 1, п. 3) і с. Жовтневе к. 2 п. 5. Найбільші –  0,26 у к. «Харіна могила» п. 9 
і 0,25 м –  у к. «Лук’янівка», п. 18. В катакомбних могилах їх діаметр виявив-
ся меншими складав 0,13–0,15 м.

Ступиці розширювались до полотнища на 4–5 см у порівнянні з діа-
метром в обрізі. Висота ступиць ямних возів по відношенню до полот-
нища колеса складала, в середньому, 5–7 см. У катакомбному п. 23 (к. 
Катеринівка) –  10 см.

Отвори у ступицях круглі або заовалені в результаті спрацювання. У ям-
ників вони коливались в межах від 5 (к. «Могила» п. 2) до 8–10 см (НкГЗК, 
к.1, п. 4). В катакомбній колісниці діаметр склав 5 см.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що колеса возів і колісниць 
робилися в більшості з трьох частин, середня з яких включала і ступицю. 
В двох похованнях колеса мали дві половинки і в двох були суцільними. 
Наявність двох різновеликих коліс (с. Кам’янка) і фрагмент середньої час-
тини колеса в катакомбному п. 3 к. «Дубова могила», робить вірогідною вер-
сію про символічну передачу ідеї транспортного засобу як образу потойбіч-
ного шляху.

Місцеві археологічні дані свідчать про стійку кореляцію між присутніс-
тю возу в похованні і значною кількістю праці, вкладеної в поховання, похо-
вальним інвентарем, особливими рисами ритуалу. Все це вказує на розвину-
ту соціальну ієрархію в суспільстві доби бронзи. Призначення возу, як засобу 
транспортування небіжчика до місця поховання доповнювалося символіч-
ним значенням використання возу у поховальному ритуалі [68, c. 230–231].

Таким чином, розгляд поховань з возами (16 випадків) на території 
Середнього Інгульця, перш за все, дозволяють встановити їх неординар-
ність, що стверджує припущення ряду дослідників про співвідношення їх 
із представниками знаті. Важливо, що відсутність в них зброї дозволяє не 

вважати їх військовою знаттю. Ці положення дозволяють нам припустити 
аристократичний шлях політогенезу суспільства доби бронзи; дана гіпотеза 
потребує перевірки із залученням інших неординарних поховань.

2.4. Спосіб поховання

Поза визначена у 15 померлих в 14 похованнях. В інших випадках –
Кам’янка, к. 11 п. 82 та c. Вишневе, к 9 п. 8 її простежити не вдалося вна-
слідок порушення анатомічної цілісності кістяка та поганої збереженості 
кісток. Витягнуто на спині лежало 7 кістяків:

с. Зелений Гай. к. 5 п. 4, к. «Лук’янівка» п. 18, c. Жовтневе к. 2 п. 5, 
Першотравневий кар’єр к. 1.п.3, «Харіна могила» к. 1 п. 9 (рис. 2.2.2), 
НкГЗК. к. 1 п. 4, Кам’янка к. 9 п. 8.

Скелет дорослої людини лежав скорчено на правому боці в 3-х випадках: 
в «Камова могила» п. 5, «Лук’янівка» п. 1, к. «Дубова могила» п. 12.

В к. «Лук’янівка» п. 18 скелет дитини на лівому боці, в к. «Могила» п. 2 
скелет дорослої людини лежав скорчено також на лівому боці, з наступ-
ним розворотом на спину. Парне поховання дорослий і дитина (поховання 
жінок з дітьми, з точки зору Л. С. Клейна, пов’язані з високим рангом по-
мерлих дітей, яких супроводжували годувальниці [27]. У с-щі Широке к. 3 
п. 14 скелет дорослої людини лежав у центрі, злегка по діагональній лінії, 
а в с. Катеринівка, к. 2 п. 23 скелет дорослої людини знаходився у напівсидя-
чому положенні, по діагоналі візка, спиною спирався на бокову стінку візка, 
а колінами –  на протилежну боковину.

Орієнтація похованих значно варіюється. Вона визначена у 15 випадках: 
Пн –  1, Пн-Пн-Сх –  1; Сх –  1; Пд-Сх –  Сх –  1; Пд-Сх –  2; Пд-Зх –  5; Зх –  3; 
Пн-Зх –  1.

Як бачимо, з вищевказаного, в орієнтації переважає південно-західний 
напрямок.

Руки в більшості кістяків випростані вздовж тулуба –  8 вип., у 4 по-
мерлих одна з рук була на тазі. Руки дитини в парному похованні 18 к. 
«Лук’янівка» не збереглися.
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Підігнуті в колінах ноги впали вправо –  4 випадки; ноги зігнуті в колінах 
та впали вліво –  2 випадки; ноги зігнуті в тазі під прямим або тупим, а в ко-
лінах –  під гострим кутом –  4 випадки; зігнуті в колінах ноги з часом впали 
одна на одну навхрест –  3 випадки.

В к. «Дубова Могила» катакомбне п. 3 представляло собою перезахоро-
нення останків дорослої людини, які знаходились вірогідно в шкіряному 
мішку –  «пакеті». В. В. Рогудеев вважає, що, можливо, захоронення «паке-
тів» кісток зв’язують з кенотафами, посилаючись на давніх германців, які 
завжди намагались забрати з поля бою тіла своїх померлих [59, c. 87].

Всі зафіксовані випадки поховань представлені інгумацією. В них пере-
важає положення на спині з підібганими ногами, з витягнутими вздовж ту-
луба руками.

2.5. Особливості поховального обряду

З моменту виділення В. О. Городцовим культур бронзової доби, вохра 
традиційно розглядається в нерозривному зв’язку з очищаючою силою вог-
ню, який забезпечує можливість посмертного воскресіння. Використання 
вохри характеризується різноманітністю форм її прояву. До останніх нале-
жать посипання всього скелета (10 вип.), дна (2 вип.) [46, c. 207].

Носії катакомбної культури Північного Причорномор’я використовували 
техніку порошкового живопису, яка бере початок з часів аріїв.

Одним з атрибутів обряду є використання фарбувальних речовин міне-
рального та органічного походження. Зазвичай це вохра різних відтінків 
червоного спектру аж до фіолетового. В к. «Дубова Могила» (п. 12) біля вхо-
ду до камери знайдено сегментовидний шматок фарби фіолетового кольо-
ру. І. Ф. Ковальова відмічала, що «…померлих супроводжували специфічні 
формовані шматки рожевої вохри у вигляді циліндрів, «хлібців». Останні, на 
її думку, уособлювали уявлення про серце, як осередок душі, життєвої сили, 
забезпечуючи можливість відродження покійного [24, c. 361].

Вироби з вохри мають суто культове призначення [67, c. 97–99; 36, c. 8–18].
Скелет густо посипаний вохрою в: к. гр. «Лук’янівка» п. 1, с-щі Широке 

к. 3 п. 14, Нк ГЗК к. 1 п. 4. К. «Лук’янівка», п. 18 –  пляма червоної вохри 

в районі спини дитини. Кам’янка, к. 11, п 2 –  кістяк цілком слабо окрашено 
бузковою вохрою.

Відмічене і часткове пофарбування, сполучення череп –  кисть –  стопа 
було у с. Зелений Гай к. 5 п. 4, Жовтневе к. 2 п. 5; к. «Могила» п. 2, рідко 
кисті –  стопи –  «Харіна могила» к.1 п. 9 (рис. 2.2.2). Посипка вохрою ступ-
нів і гомілкових кісток; к. «Дубова могила» п. 3. Трубчасті кістки ніг були 
складені пакетом та густо посипані вохрою.

В значній частині представлених поховань виявлено кістки жертовних 
тварин. Вшанування тварин (зоолатрія) –  одна з найдавніших форм релігії. 
Їх кістки здебільшого розміщувалися у поховальних камерах. Наявність на 
них слідів зношеності та вилощеності вказують на використання їх в якості 
знарядь праці (Рис. 2.2.3). Проте, це не суперечить їх ритуальному значенню 
в системі поховального обряду. Присутність кісток корови/бика в похован-
нях людей можна розглядати в контексті індивідуальної жертви, призначеної 
забезпечити потойбічне існування небіжчика. Культ цих тварин підкріплю-
ють знахідки і їх зображень [23].

В к. «Лук’янівка» п. 1 біля колін та стоп лежали копитця вівці (кози).
Чорна фарба представлена вугіллям рослинного або тваринного похо-

дження. В к. «Лук’янівка» п. 1 біля грудної частини скелету простежено 
шматочки деревного вугілля. В к. гр. «Катеринівка» к. 2 п. 23 також зафіксо-
вані вуглинки.

В якості білої фарби використовувалася крейда або білі породи глин [19].
Про роль водної стихії та її поклонінню говорить факт поміщення в каме-

ру стулок прісноводних раковин –  2 випадки: та в к. «Могила» п. 2 фрагмент 
стулки раковини, а також фрагмент мушлі і вохри темно-вишневого кольору.

В поховальних обрядах племен доби бронзи важливу роль відігравав 
культ вогню. Камери, вочевидь, очищували обкурюванням, про що свідчить 
наявність в деяких могилах глиняних жарівниць. Вони є унікальним яви-
щем в поховальному обряді культур бронзового віку Євразії, та дійшли до 
наших днів у вигляді фрагментів посуду з вугіллям та, очевидно, пахощів. 
Їх відсутність дещо компенсується наявністю вугілля, що також пов’язане 
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з очищенням місця поховання. Сліди посипання попелом та вугіллям вияв-
лено в двох похованнях. В к. гр. «Катеринівка», к. 2 п. 23 на дні заглиблення 
у дромосі знаходився розвал курильниці, зробленої з стінки ріпоподібної по-
судини. Чаша з глини відкрита в с. Зелений Гай в к. 5 п. 4. А з дерева в к. 
«Дубова Могила» п. 3. Стосовно семантики орнаменту на посуді катакомб-
ної культурним. М. О. Чмихов висунув думку, що ці предмети виступали 
в ролі жертовників. Звертає на себе увагу покладення чаш (з дерева та гли-
ни) в похованнях, як правило дном догори. Орнаментальні сюжети призна-
чені для «прочитання» зверху, а орієнтація посудин по сторонам світу пови-
нна полегшити таке «читання». Нанесення орнаменту в трьох зонах посуду 
(низ-середина-верх) відповідає триярусному поділу світу. Солярні знаки, на 
думку дослідника, символізують безкінечний рух сонця.

Отже, сліди розведення вогню в могилі, ритуальні дії з померлим (фар-
бування вохрою тощо), наявність кісток тварин та супровідного інвентарю 
свідчать про прагнення членів роду допомогти небіжчику перейти до потой-
бічного світу.

Здійснення поховальних ритуалів повинно було забезпечити успішний 
перехід душі померлого в інший світ. Це пов’язано з домінуванням тогочас-
них уявлень про її здатність заподіювати шкоду живим. Ця думка знаходить 
підтвердження і в присутності супроводжуючого інвентарю для використан-
ня в потойбічному світі.

Розділ 3. Поховальний інвентар

Розгляд артефактів, знайдених у похованнях з возами доби бронзи, до-
зволяє констатувати значну кількість знахідок, пов’язаних з виробничою ді-
яльністю. Поховання общинних ремісників з теслярськими та металооброб-
ними знаряддями мали високе положення в суспільстві підтримують й інші 
дослідники [39, c. 45; 56, c. 83; 35, c. 25].

З. П. Маріна стверджує, що на основі виробничого інвентарю (відщепи, 
ножі, знаряддя –  скребки) можна виділити спеціалізацію ремісників: дерево-
обробка, різьбярі кістки, обробка шкіри та ін. [44, c. 63–74].

До такої ж думки прийшли дослідники експедиції ДНУ на Правобережжі 
Дніпра. Вони зафіксували переважне існування двох напрямів спеціалізації 
(шкіряної і деревообробної).

Основною функцією будь-якого скотарського суспільства є, перш за все, 
догляд худоби, важливими залишаються і інші види господарської діяльнос-
ті (вирощування зернових, рибальство, організація побуту). Але вони менш 
відображені у археологічних реаліях. Дещо більш виражені в інвентарі 
виробничі функції, які пов’язані з такими видами господарської діяльнос-
ті, як обробка кременю, каменю, кістки, дерева, металу тощо. Скотарство 
і землеробство, як такі, набули слабкого відображення і в поховальному об-
ряді, і в інвентарі. Хоч ймовірно, що цим займалися всі члени колективу. 
Спеціалізовані види господарсько-виробничої діяльності (від гончарства до 
металургії) були знайомі культурам доби бронзи і проявлялися у наявності 
готових виробів.

3.1. Вироби з глини

В похованнях знайдено дві цілих посудини, в 2-х –  розвал посуду. 
Горщики з чітко виділеною прямою шийкою. У Катеринівці, к. 2 п. 23 (ка-
такомбне) знайдено ліпний горщик з високо піднятим плічком, короткою 
шийкою і відігнутим вінчиком. Поверхня загладжена штампом. Висота 
28,2 см, діаметр вінчика 12,5 см, діаметр корпусу 29,7 см, дна –  10,4 см. 
Ук. «Лук’янівка» п. 18 (ямне) у південно-західному кутку знайдено розвал 
ліпної посудини. Він має скорочені пропорції, опуклі боки і округле дно, 
поверхня темно-сіра, загладжена, злам чорний, в тісті кварцовий пісок. 
Діаметр вінчика 13,5 см, діаметр корпусу 18,5 см, діаметр дна –  8,0 см.

Одна знахідка розвалу посуду орнаментована прокресленими лініями (к. 
«Дубова Могила» п. 12 катакомбне). Горшик біконічної форми з плоским 
дном та відведеним назовні краєм вінця, орнаментований зверху білого ан-
гобу дрібноозубчастим штампом в двох горизонтальних зонах. Висота гле-
чика 16 см, діаметр устя 13 см.

В с. Зелений Гай к. 5 п. 4 на дні, біля ліктя лівої руки знаходилася глиня-
на чаша. Курильниця у вигляді сферичної чаші на високому піддоні. Край 
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чаші плоско зрізаний зовні. Зовнішня поверхня залощена, коричневого ко-
льору, внутрішня темно-сіра з чорними плямами. Висота чаші 6,5 см, діа-
метр 15,3 см, висота піддону 3,0 см, діаметр дна 7,5 см. Краї піддону біля 
дна скошуються в середину.

У к. «Дубова Могила» п. 3 за черепом справа була зотліла дерев’яна 
чаша напівсферичної форми діаметром 25 см та висотою 5 см, товщина сті-
нок 5–6 мм. Ці посудини знаходились в похованнях з колісним транспортом 
і поєднувались з іншими категоріями інвентарю: кістки, кремінь, бронза. 
В одному похованні –  одна посудина. Щоправда, за доби бронзи прикраша-
ли горщики досить схематизованими, спрощеними композиціями, що є осо-
бливістю саме культури скотарів. Скоріш за все, посудини цієї групи мали 
не утилітарне значення, а використовувалися в різних обрядах і ритуалах, 
в тому числі і поховальному, та повинні були забезпечувати родючість, від-
родження, добробут.

Наявність серед поховального інвентарю орнаментованих ритуальних 
горщиків та чаш дозволяє індексувати і соціальний статус поховань. На дум-
ку спеціалістів, соціальне становище померлих знаходиться у прямій залеж-
ності з характером поховального інвентарю. За цим принципом можна ви-
ділити поховання ремісників або членів роду, які займалися відправленням 
релігійних культів [38].

3.2. Вироби з металу

З 16 поховань з частинами транспортних засобів тільки в 5 є металіч-
ні вироби, усього –  12 екз. Як бачимо, знаряддя та прикраси з бронзи та 
інших металів в похованнях цього періоду зустрічаються досить рідко 
(на Криворіжжі в ямній культурі з 287 поховань тільки –  9 екз., в катакомб-
ній –  з 254 поховань –  1 екз.). Вироби з металу відігравали важливу роль 
в поховальному обряді. В категорію ритуально-виробничого інвентарю 
ми включаємо бронзові ножі (2 екз.). Так, в к. гр. «Катеринівка», к. 2 п. 23 
знайдений ніж з лезом підтрикутної форми, коротким черешком, розкле-
паним на кінці. Довжина 12,0 см, довжина леза 8,0 см, ширина леза біля 
черешка 3,3 см. В к. «Могила» п. 2. біля Зх стінки, в 15 см від лицьового 

відділу черепу, на овальній плямі зі світло-коричневого тліну розміра-
ми 14х7х0,3 см, знаходився бронзовий листоподібний ніж, із загостреним 
з обох кінців, ромбічний у перетині, кінець обламаний. Черешок плоский, 
звужується до загостреного краю. На кінці залишки тліну дерев’яного 
руків’я. Довжина 8,6 см, ширина леза біля черешка 2,7 см, черешок до-
вжиною 3,0 см, шириною 0,7 см, товщиною 0,3 см. Бронзові ножі, знайдені 
у місцевих похованнях, мають листовидну форму. Варто відмітити поєднан-
ня ножа з інсигніями влади –  возами.

Бронзові шила (4 екз.) –  це 4-гранні стрижні, довжина яких 2,8–6,4 см. 
В к. гр. «Катеринівка», к. 2 п. 23 поруч із горщиком було знайдено бронзове 
шило довжиною 6,4 см, ширина грані 0,4 см; друге, разом з ножем, лежало 
біля кисті лівої руки. Воно чотиригранне, загострене з двох кінців. Друге 
бронзове шило, загострене з одного кінця. Довжина 2,8 см, грань 0,3 см.

В к. «Могила» п. 2 поряд з похованням лежав бронзовий листоподібний 
ніж довжиною 8,6 см, ширина леза біля черешка 2,7 см і знайдене чотири-
гранне бронзове шило у вигляді квадратного в перетині стрижня з загостре-
ними кінцями. Довжина 5,2 см, перетин 0,3х0,3 см (рис. 2.2.9).

Шила в похованнях зустрічаються поряд з бронзовим ножем (наприклад, 
с-ще Широке к. 3, п. 14), де біля правого плеча, на шарі зотлілого дерева, 
лежали ніж й шило із залишками дерев’яного руків’я. Ніж вузько-листової 
форми, черешок плоский, у перетині прямокутний. На черешку сліди де-
рева. Лезо має зазублини з двох сторін. Довжина 12,1 см, ширина 3,4 см, 
товщина 0,3 см, довжина черешка 3,5 см, ширина 0,9 см, товщина 0,3 см. 
Бронзове чотиригранне шило з дерев’яним руків’ям циліндричної форми 
довжиною 12,5 см, довжина шила без ручки 4,9 см, ширина грані 0,4 см, пе-
ретин ручки 1,3х0,8 см.

Можна стверджувати, що здебільшого ніж і шило зустрічаються в комп-
лексі інвентарю соціально-значущих поховань, відмінних від рядових. В де-
якій мірі це можна пояснити престижністю і цінністю металу.
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Металеві прикраси представлені бронзовою підвіскою в 1,5 оберти, кру-
гла в перетині (к. гр. НкГЗК, к. 1, п. 4). Діаметр 1,2 см, діаметр дроту 0,3 см. 
Крім сережки знайдено різець, скребло і залишки деталей 4-х коліс.

У к. гр. «Катеринівка», к. 2 п. 23 біля черепа виявлено дві срібні підвіски 
в 1,5 оберти, скручені з круглої проволоки діаметром близько 1,0 мм.

В с. Зелений Гай к. 5 п. 4 між черепом і нижньою щелепою, на фрагменті 
дерева, лежала мідна прямокутна платівка неправильних обрисів, з отвором 
діаметром 0,4 см у центрі. Розміри 7,3х2,5х0,2 см. В 20 см на Пн від черепа 
знайдений уламок мідної прямокутної платівки розмірами 2,6х0,5х0,2 см. 
Один з кінців розклепаний. Можливо, слугував проколкою для шкіри.

Дослідники підкреслюють, що в соціально-диференційованих суспіль-
ствах метал, в більшості випадків, знаходився під контролем знаті, яка 
значною мірою монополізувала його використання. Щодо поховань з ме-
талевими прикрасами, то вони характеризуються середніми розмірами 
(1,45х0,9х0,9), інвентар малочисельний. Але соціальна позиція похованих 
з бронзовими прикрасами була вища, ніж похованих з іншим інвентарем.

3.3. Вироби з кості і рогу

В к. «Лук’янівка» п. 1 В 0,3 м на північний схід від черепа, на дні ями ви-
явлено знаряддя з трубчастої кістки тварини. Один кінець зрізаний під кутом 
30 градусів і загострений. Поверхня відполірована. Довжина 16,4 см, у пере-
тині напівкруглий, 1,5х1,0 см, ширина робочої частини 2,4 см (рис. 2.2.3). 
Також знайдені кістяні знаряддя –  трубочки з загостреним кінцем. Найбільш 
поширені два варіанти їх трактування –  як сопілки або «флейти Пана» і як 
трубочки для доїння. Є думки, що вони могли бути руків’ям знарядь [64; 26].

І. Ф. Ковальова включає трубочки у набори жреців [28]. Відмітимо, 
в жодному з виробів немає штучних отворів. Довжина трубочок до 8 см. 
Дослідники підкреслюють, що доїння за допомогою трубочок найбільш по-
ширена в культурах воїнів-пастухів, при цьому звертається увага на риту-
альний характер доїння [21].

До унікальних знахідок ритуального інвентарю відносимо знаряддя у ви-
гляді стріловидного амулета з к. «Лук’янівка» п. 1. Цей предмет з рогу лежав 

біля нижньої щелепи похованого. Характерна для амулетів стилізація при-
пускає неоднозначність у визначенні об’єкту-символу за умов спрямованої 
догори звуженої частини, коли чітко простежується антропоморфізм аму-
летів [42, c. 68]. Або його можна віднести до числа шпильок з оригінально 
оформленою верхньою частиною –  стріловидною голівкою [43]. Довжина 
8,5 см, діаметр стрижня 0,8 см, отвору –  0,3 см.

Другою категорією інвентарю є прикраси. Серед прикрас варто відмі-
тити одну, яка складається з 10 просвердлених зубів хижака (дехто вважає 
воїнський атрибутом). В к. гр. «Катеринівка», к. 2 п. 23 знайдено близько 
трьохсот намистин зі стулок мушель, діаметром до 10 мм, в іншому випадку 
це поєднання ікл з кістяним намистом (к. «Камова могила», п. 5). Під лівим 
крилом тазу знайдені необроблені різці диких тварин (12 шт.) (воїнський 
атрибут), що лежали компактно в оточенні з трьох сторін дрібних намистин 
з насіння з маленьким отвором у центрі. Розмір прямокутника, утвореного 
намистинами, близько 6,0х7,5 см. Наявність коричневого тліну вказує на 
можливість їх зберігання у спеціальному мішечку зі шкіри.

3.4. Обробка кременю

До знахідок, пов’язаних з виробничою діяльністю, відносимо знаряддя 
праці з кременю. Кременеві вироби знайдено в 3 похованнях. З кременевих 
знарядь знайдено 1 скребачку, 1 різець, 1 ножеподібну пластину і 8 відще-
пів, які типологічно визначаються як скребки зі зламаним лезом, а функціо-
нально –  як різець-скобель з двома робочими лезами для кістки і рогу. В по-
хованні Першотравневого кар’єру ПівнГЗК Л. П. Крилова знайшла цікаве 
поєднання: на кам’яному закладі 4 дерев’яних колеса возу, а в камері –  біля 
стегнової кістки правої ноги компактно лежали 7 великих крем’яних відще-
пів (фото, рисунки, опис Л. П. Крилова у своєму звіті не дала).

В НкГЗК. к. 1 п. 4 під плитою 4 виявлено крем’яний різець і скребач-
ку. Різець з темно-сірого кременю з синюватим відтінком і білою вапня-
ковою кіркою. Форма трикутна, на одній з повздовжніх граней нанесе-
но дрібну двосторонню ретуш. Розміри 3,0х2,5х1,4 см. Кінцева скребачка 
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з напівпрозорого дим частого кременю, на одному з кінців –  дрібна односто-
роння ретуш. Розміри 1,9х1,5х0,9 см.

В к. «Дубова Могила» п. 3 зліва біля черепа знаходилася ножеподібна 
пластина з кременю зі слідами заломів по краю, довжиною 4,5 см, шириною 
1,4 м. В заповненні камери на висоті 0,25 м від рівня дна знайдено відщеп 
з кременю.

Всього з кременю знайдено 11 знарядь.
Дослідниками доведено, що характерною особливістю кременевого 

інвентарю є переважання знарядь з відщепів, пластин, широке викорис-
тання техніки двобічної обробки, різнорідних ріжучих знарядь –  скребків, 
ножів [15, c. 343].

3.5. Деревообробне виробництво

Рештки дерев’яних транспортних засобів (возів) дають можливість роз-
крити особливості теслярської майстерності [39]. Використовували металеві 
знаряддя: бронзові сокири, долота, стамески, скобелі та ін. Відома техно-
логія свердління за допомогою трубчастого кістяного свердла з підсипкою 
вологого піску. Такий прийом відомий за етнографічними та експеримен-
тальними даними [62]. Отвори також могли пробиватися за допомогою роз-
жареного металевого стрижня [24].

На Криворіжжі крім фрагментів дерев’яних возів знайдених в 16 похо-
ваннях, про які ми згадували у ІІ розділі, також були знайдені вироби з де-
рева: в к. «Камова могила» п. 5 біля кисті правої руки лежав тлін дерева 
довжиною 12 см, діаметром 0,8 см; в с. Зелений Гай к. 5 п. 4 на лівих ребрах 
виявлений фрагмент дерев’яної платівки (накладка руків’я ножа) товщиною 
0,3 см, кінець округлений, в центрі округлий отвір діаметром 0,2 см, розмі-
ри: 4,5х1,6 см (рис. 2.2.6); к. «Дубова могила» п. 3 –  за черепом справа була 
зотліла дерев’яна чаша напівсферичної форми діаметром 25 см та висотою 
5 см, товщина стінок 5–6 мм.

Отже, різноманітний інвентар демонструє високий рівень розвитку ре-
месла, дозволяє виділити окремі спеціалізації ремісників. Знахідки ритуаль-
но-виробничої сфери стверджують приналежність культур доби бронзи до 

скотарських племен та є джерелом розуміння ідеологічних уявлень, соціаль-
них відносин даної спільноти.

Висновки

В результаті розкопок 1964–1999 рр. на Криворіжжі досліджено 91 кур-
ган, в яких виявлено 16 поховань із залишками возів. В роботі окреслені 
основні джерела та література з даної теми, проведена статистична оброб-
ка основних елементів поховального обряду, висвітлені його особливості, 
здійснено картографування поховань, розглянуті питання духовної культу-
ри. Зроблено порівняння колісного транспорту Криворіжжя з іншими регі-
онами. До аналізу були залучені наступні показники: трудомісткість (пара-
метри досипок, довжина, ширина та глибина камер, розміри вхідних ям) та 
інвентар (вохра, поховальні ложа, металеві вироби, кераміка, знаряддя). Всі 
зафіксовані випадки поховань представлені інгумацією. В них домінує по-
ложення на спині з підібганими ногами, з витягнутими вздовж тулуба рука-
ми, в орієнтації переважає південно-західний напрямок. Камери характери-
зуються значними розмірами –  довжина деяких сягає 3–4 м. Відомо, що до 
ознак стану жерців фахівці відносять використання глиняних та дерев’яних 
чаш, сліди вогню й посипки крейдою та вохрою. В цілому такі престижні 
елементи обряду, як колесо або віз, зброя, металеві вироби в поєднанні з ве-
ликою площею камер та насипів були притаманні могилам представників 
вищої ієрархії. За інвентарем та обрядом ми можемо до поховань жерців від-
нести: п. 23 к. 2 к. гр. Катеринівка (можливо був вождем або жерцем), п. 4 
к. 5 к. гр. Зелений Гай, п. 3 к. «Дубова могила», п. 2 к. «Могила», п 14 к. 
3 к. гр. Широке. Інші поховання могли належати до племінної знаті, вклю-
чаючи висококваліфікованих майстрів з виготовлення возів та колісниць. 
Поховальний обряд є основним джерелом для реконструкції соціальних від-
носин, релігійних уявлень і господарчої діяльності носіїв різних культур на 
Криворіжжі.

В поховальних обрядах доби бронзи на Криворіжжі ми відмічаємо харак-
терні риси матеріальної і духовної культури. Наявність колісниць і деталей 
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возу в деяких захороненнях, можливо вказують на спосіб мандрівки у по-
тойбічний світ та є, безперечно, престижним. Різноманітний інвентар де-
монструє високий рівень розвитку ремесла.

Перелік умовних скорочень
А –  Археологія
ДНУ –  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Зх –  захід
ІА НАНУ –  Інститут археології Національної Академії наук України
К –  Київ
к. –  курган
к. гр. –  курганна група
КДФ –  книга допоміжного фонду
КІКС –  катакомбна культурно-історична спільнота
М. – Москва
м. – місто
мкр. –  мікрорайон
НА ІА НАНУ –  Національний архів Інституту археології Національної Академії наук України
НА КІКм –  Науковий архів Криворізького історико-краєзнавчого музею
НАН України –  Національна Академія наук України
НКГЗК –  Новокриворізький гірничо-збагачувальний комбінат
Од. зб. –  одиниця зберігання
п. –  поховання
ПАП –  Проблемы археологии Поднепровья
Пд –  південь
ПдГЗК –  Південний гірничо-збагачувальний комбінат
Пн –  північ
ПнГЗК –  Північний гірничо-збагачувальний комбінат
р-н –  район
Сх –  схід
вип. –  випадків
с. –  село
екз. –  екземплярів
СА –  Советская археология

смт. –  селище міського типу
суч. –  сучасне
с-ще –  селище
УІЖ –  Український історичний журнал
Ф. –  фонд
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